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Resumo
A Chapada Diamantina está inserida no contexto de déficit de cobertura do serviço de
saneamento básico do Estado da Bahia, e sua economia está intimamente relacionada à
exploração de recursos naturais. Os problemas no acesso a serviços como abastecimento de
água, esgotamento sanitário e coleta de resíduos sólidos comprometem diretamente a qualidade
ambiental e a saúde pública na região. Este artigo tem como objetivo analisar a distribuição
espacial do acesso aos serviços saneamento básico nos municípios da Chapada Diamantina,
traçando um comparativo entre os anos de 2006 e 2014, antes e depois da Lei do Saneamento
Básico, de 2007. O percurso metodológico compreendeu uma pesquisa bibliográfica e
documental sobre o tema, além da utilização de dados secundários do Departamento de
Informática do Sistema Único de Saúde e tratamento destes dados utilizando ferramentas de
análise espacial e estatística como QGIS e GeoDa. Os resultados demonstraram que, em alguma
medida, houve avanço do acesso aos serviços de saneamento entre os anos estudados.
Entretanto o acesso ao esgotamento sanitário se mostrou deficitário quando comparado com
abastecimento de água e coleta de resíduos sólidos, mesmo após a Lei. Os dados evidenciam a
importância de discussões acerca de políticas públicas e legislações vigentes voltadas para a
saúde populacional e qualidade ambiental da Chapada Diamantina através do acesso ao

saneamento. Além disto, é necessária uma abordagem voltada para o uso consciente dos
recursos naturais, tendo como ênfase a gestão adequada do uso água potável, dos efluentes e
manejo dos resíduos sólidos.
Palavras-chave: Esgotamento sanitário. Abastecimento de água. Coleta de resíduos
sólidos. Saúde populacional. Qualidade ambiental.
Abstract
Chapada Diamantina is inserted in the context of the lack of coverage of the basic sanitation
service in the State of Bahia, and its economy is closely related to the exploitation of natural
resources. Problems in accessing services such as water supply, sanitary sewage and solid
waste collection directly compromise environmental quality and public health in the region.
This article aims to analyze the spatial distribution of access to basic sanitation services in the
municipalities of Chapada Diamantina, drawing a comparison between the years 2006 and
2014, before and after the Basic Sanitation Law, 2007. The methodological path included a
research bibliographical and documental on the subject, in addition to the use of secondary
data from the Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde and treatment of these
data using spatial and statistical analysis tools such as QGIS and GeoDa. The results showed
that, to some extent, there was an advance in access to sanitation services between the years
studied. However, access to sanitary sewage proved to be deficient when compared to water
supply and solid waste collection, even after the Law. The data show the importance of
discussions about public policies and current legislation aimed at population health and
environmental quality in Chapada Diamantina through access to sanitation. In addition, an
approach aimed at the conscientious use of natural resources is needed, with an emphasis on
the proper management of the use of drinking water, effluents and solid waste management
Keywords: Sanitary sewage. Water supply. Solid waste collection. Human health.
Environmental quality.

1 INTRODUÇÃO
Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2019),
83,7% dos brasileiros são atendidos pelo serviço de abastecimento de água tratada e 54,1% pelo
serviço de esgotamento sanitário. Em outras palavras, significa que mais de 35 milhões de
cidadãos brasileiros vivem sem acesso a água tratada e cerca de 100 milhões não tem seu esgoto
devidamente coletado. Já o percentual sobre a cobertura de coleta domiciliar dos resíduos
sólidos expressa condições melhores, sendo realizada em 92,1% dos domicílios do país.
Entre as regiões brasileiras, o Nordeste ocupa a segunda pior posição possuindo 73,9%,
28,3% e 85,9% da sua população com serviço de água tratada, esgotamento e coleta de resíduos
sólidos domiciliares, respectivamente, estando em melhor condição apenas quando comparada
com a região Norte do Brasil. Seguindo essa tendência, o estado da Bahia, que possui cerca de
15 milhões de habitantes em 417 municípios, onde 81,1% da população tem acesso a água
tratada, 83,8% tem acesso a coleta de resíduos sólidos e o serviço de esgotamento a apenas
40%. Vale ressaltar que, no Brasil o serviço de esgotamento sanitário é mais deficitário quando
comparado aos outros serviços, contudo, de acordo com Albareda e Torres (2019), quando

ausentes ou executados em condições inadequadas podem ser relacionados ao adoecimento da
população.
De acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA, 2012) o saneamento básico
“sempre foi carente de planejamentos estratégicos nacionais de médio e longo prazo”. Os dados
supracitados revelam que, em que pese ter ocorrido uma sensível melhora destes serviços em
relação ao passado, onde 81,1% das pessoas eram atendidas por rede de abastecimento de água
e somente 46,2% contavam com o serviço de esgotamento sanitário, o que não aconteceu para
a coleta dos resíduos sólidos onde, em 2010, 93,4% tinham seus resíduos coletados (SNIS,
2010). No geral, o Brasil ainda possui índices que deixam o país muito aquém do esperado para
o cumprimento da proposta de universalização do serviço.
Uma importante obrigatoriedade da Lei do Saneamento nº 11.445/2007 é de que todo
município brasileiro elaborasse seu Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB até 31 de
dezembro de 2017, entretanto o Instituto Trata Brasil afirma que apenas 1693 dos 5570
municípios cumpriram a obrigação prevista, o que corresponde a 30%. A região Nordeste
possui o menor índice de municípios com PMSB: 184 de 1794 municípios, em torno de 10%.
No Estado da Bahia, apenas 30 dos 417 municípios (7%) declararam ter PMSB (TRATA
BRASIL, 2020).
Considerando que a economia da Chapada Diamantina, localizada no centro-oeste do
Estado da Bahia, está intimamente relacionada à exploração de recursos naturais, através de
atividades como agricultura, pesca e ecoturismo (SECULT, 2020), ressalta-se que essa questão
assume uma importância ainda maior. Portanto, o presente trabalho irá tratar da distribuição
espacial do acesso aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de
resíduos sólidos nos municípios da Chapada Diamantina antes e após o advento da Lei do
Saneamento Básico, traçando um comparativo entre os anos de 2006 e 2014. Para a realização
deste trabalho, o percurso metodológico foi trilhado mediante a utilização de dados secundários
do DATASUS e, para tratamento dos dados foram utilizadas ferramentas de edição e
visualização de informações geográficas como QGIS e GeoDa.
O artigo encontra-se dividido em cinco seções, incluindo a Introdução. A segunda seção
apresenta o panorama do saneamento básico e seus impactos ambientais e na saúde humana, a
terceira seção apresenta o percurso metodológico trilhado; a quarta seção consiste nos
resultados e discussões e por fim, a quinta seção, trazendo as considerações finais deste
trabalho.
2 SOBRE O SANEAMENTO E SEUS IMPACTOS NO AMBIENTE E NA SAÚDE
HUMANA
O saneamento básico é compreendido por um leque de infraestruturas e serviços, tais
como, fornecimento de água potável, esgotamento sanitário, tratamento de resíduos, limpeza
urbana e manejo de águas pluviais, que juntos favorecem a melhoria do contexto sanitário da
população. No Brasil, este serviço se ordena através da Lei nº 11.445 do ano de 2007, que
dispõe que, para além do fornecimento do serviço, existe a preocupação em considerar as
peculiaridades de cada comunidade e cooperar com a construção de políticas públicas voltadas
para o desenvolvimento regional e urbano, estando nesse rol, aquelas que se destinam ao
combate à pobreza, proteção ambiental e promoção das condições de saúde (BRASIL, 2007).
Cabe mencionar a atualização do marco legal do saneamento básico, a Lei nº 14.026 de
2020, que prevê que 99% da população tenha acesso ao abastecimento de água e 90% ao
esgotamento sanitário até 2030 e mudanças como uma maior participação da iniciativa privada,
o fomento ao reuso do efluente tratado e regulação do setor por parte da Agência Nacional de

Águas e Saneamento Básico – ANA. Quanto ao manejo de resíduos sólidos, o novo marco
estabelece novos prazos para disposição final dos rejeitos em aterros com infraestrutura
adequada e a extinção de aterros e lixões com infraestrutura com potencial risco de prejudicar
a saúde humana e ambiental: até agosto de 2021 para capitais de estados e municípios da região
metropolitana; até agosto de 2022 para municípios com população até 100 mil habitantes; até
agosto de 2023 para aqueles que possuem entre 50 e 100 mil habitantes e; até agosto de 2024
para municípios com população inferior a 50 mil habitantes (BRASIL, 2020).
Outra ambição para o saneamento básico, em escala mundial, consiste na Agenda 2030,
que reúne os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e que por meio dos ODS3 e
ODS6 apresenta como metas, combater as doenças transmitidas pela água e garantir a
disponibilidade universal e equitativa de água potável e saneamento até o ano de 2030,
respectivamente (ONU, 2020).
A ineficiência do acesso ao esgotamento sanitário leva a uma destinação dos efluentes
não tratados inapropriada, ocasionando na contaminação de corpos hídricos e solos, poluição
visual e interferência direta na saúde da população e do ambiente (ARAUJO, 2011;
RODRIGUES, 2012; VIEIRA; SILVEIRA, 2012, VON SPERLING, 2014). Em relação ao
acesso ao abastecimento de água, quando ocorre de forma insatisfatória expõe populações
próximas aos riscos de adoecimento pois esses recursos hídricos acabam sendo utilizados para
diversos hábitos como os de higiene, preparo de alimentos e sua ingestão (FERREIRA et al.,
2017).
A importância do acesso a serviços como abastecimento de água, esgotamento sanitário
e coleta de resíduos sólidos está ligada ao cumprimento da Lei e políticas voltadas para o
saneamento, além da garantia da qualidade socioambiental e saúde pública (FERREIRA et al.,
2017). O déficit no acesso aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário
implica na exposição às doenças de veiculação hídrica (DVH), doenças causadas por patógenos
que, de alguma forma, dependem a água para seu desenvolvimento e transmissão
(NASCIMENTO, 2011). Tal situação pode ocorrer quando pessoas entram em contato com
água contaminada mediante insuficiência ou ausência dos serviços supracitados (SILVA;
LIMA; SPINOLA, 2020). Dentre as principais doenças de veiculação hídrica associadas aos
problemas de acesso ao saneamento básico temos dengue, diarreia, esquistossomose e
leptospirose (TRATA BRASIL, 2021).
Em relação ao manejo de resíduos sólidos, com a crescente urbanização, o serviço
frequentemente possui falhas, em especial no que diz respeito à sua destinação. O destino
adequado dos resíduos sólidos é o aterro sanitário, que possui estrutura voltada para o
tratamento do rejeito, dos gases que são gerados, além da coleta seletiva que pode ocorrer no
aterro. O problema encontra-se nos “lixões”, que são depósitos de resíduos sólidos a céu aberto,
sem infraestrutura adequada, podendo ocasionar a contaminação ambiental, ou quando os
rejeitos permanecem nas ruas, levando ao potencial risco de enchentes (PORTAL RESÍDUOS
SÓLIDOS, 2021).
A precariedade do acesso ao saneamento gera problemas sérios relacionados à óbitos e
gastos com saúde por conta das DVHs. De acordo com o Instituto Trata Brasil (2021),
ocorreram 2340 óbitos por DVH em 2017, onde a região Norte, proporcionalmente, foi a mais
acometida, atingindo 25 a cada 10 mil habitantes, coincidindo com o alto déficit de acesso a
serviços de saneamento básico na região. Já a região Nordeste gastou quase a metade do que
todo o Brasil em um ano com internações por DVH: os gastos no Brasil em 2017 foram de
aproximadamente 99 milhões de reais e, no Nordeste, cerca de 45 milhões de reais.
A falta de acesso a serviços de saneamento básico também impacta negativamente na
qualidade ambiental, visto que pode contaminar o ambiente, influenciando nos seus
ecossistemas. O lançamento inadequado de efluentes em corpos hídricos pode levar à

contaminação com compostos químicos tóxicos e nocivos, repercutindo diretamente na
qualidade ambiental, a exemplo da eutrofização. Já no solo, os impactos negativos da
contaminação acarretam a sua degradação, demonstrada através de fenômenos como a erosão,
salinização, perda de nutrientes, redução ou perda da sua biodiversidade, diminuindo, assim,
sua capacidade de suporte a processos naturais (CALIJURI; CUNHA, 2013).
3 PERCURSO METODOLÓGICO
Para construção do presente trabalho foi realizada uma pesquisa exploratória e descritiva
com levantamento bibliográfico sobre aspectos do saneamento básico na Chapada Diamantina,
tendo como objetivo principal o aprimoramento de ideias através da descrição do fenômeno,
estabelecendo relações entre variáveis (GIL, 2002). A discussão baseia-se, portanto, em uma
análise quantitativa, utilizando recursos para análise espacial e estatística.
3.1 Descrição da área de estudo
O território de identidade Chapada Diamantina ocupa a porção centro-oeste do Estado
da Bahia, com área de 32.664 km², composta por 24 municípios: Abaíra, Andaraí, Barra da
Estiva, Boninal, Bonito, Ibicoara, Ibitiara, Iramaia, Iraquara, Itaetê, Jussiape, Lençóis,
Marcionílio Souza, Morro do Chapéu, Mucugê, Nova Redenção, Novo Horizonte, Palmeiras,
Piatã, Rio de Contas, Seabra, Souto Soares, Utinga e Wagner (SEI, 2020), conforme Figura 1.
A população total estimada para 2021 é de 382,4 mil habitantes, o que corresponde a
2,6% do total da população do Estado da Bahia, com uma densidade demográfica de 11,48
hab/km² e IDH 0,590, ambos os indicadores se situando abaixo da média estadual que é de
24,82 hab/km² e IDH 0,660, respectivamente. Cabe aqui ressaltar a ruralidade do território, com
51,6% da sua população na zona rural o que, em alguma medida, compromete a disposição dos
serviços básicos para a população (SEI, 2020; LIMA; SPINOLA, 2020).
Os dados utilizados que fazem referência ao saneamento básico foram obtidos através
do Sistema de Informação Básica (SIAB), fornecidos pelo Departamento de Informática do
Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS), nos anos de 2006 e 2014 em relação ao número
total de famílias do município, abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de
resíduos sólidos. A escolha do ano de 2006 se deu por anteceder a Lei nº11.445 de Saneamento
Básico de 2007 e 2014 por ser o ano mais recente com dados completos de todos os municípios
da área de estudo.

Figura 01 – Municípios da Chapada Diamantina, Bahia

Fonte: Adna Oliveira, 2021
Os índices de acesso à água, esgoto e coleta de resíduos sólidos foram definidos segundo
Venson et.al., 2017 como a razão entre as famílias com acesso ao serviço e o total de famílias
do município.
3.2 Análises espacial e estatística
Foram utilizados os softwares QGis para análise da situação da distribuição espacial do
acesso aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de resíduos
sólidos nos municípios; e GeoDA, onde foi calculado o Índice de Moran que consiste em uma
técnica de representação da correlação de variáveis que testa entre as áreas conectadas qual o
grau de autocorrelação para os índices analisados (CÂMARA et al., 2002).
A aplicação do índice de associação local (LISA) foi realizada com o objetivo de
identificar associações espaciais significativas ligadas ao acesso de famílias ao saneamento
básico. Já o Índice de Moran admite valores variam de -1 a +1, sendo que valores positivos
indicam autocorrelação direta, negativos indicam autocorrelações inversas ou valores próximos
de zero que evidenciam a inexistência de autocorrelação espacial, ou seja, a distribuição ao
acaso das variáveis entre os vizinhos (LOPES, 2005).
Matriz e pesos espaciais (w)
A matriz de pesos espaciais segundo Almeida (2008) tem por conceito a contiguidade,
ou seja, se dá de acordo com a vizinhança, distância geográfica, socioeconômica ou a
combinação das duas. Neste trabalho foi adotada a convenção de contiguidade Rainha (Queen),
a matriz de pesos que utiliza esta convenção contempla as fronteiras com extensão diferente de

zero onde a borda comum associada à célula e as vizinhas podem ser consideradas em diferentes
direções (VENSON et.al., 2017).
Diagrama de dispersão e Clusters espaciais
O diagrama de dispersão é uma maneira de interpretação do Índice de Moran, é através
desta representação que se faz possível observar a defasagem espacial eixo vertical e o valor no
eixo horizontal da variável de interesse (ALMEIDA, 2008). A divisão do diagrama se dá em
quatro quadrantes que correspondem a quatro padrões de associação local espacial entre as
regiões e seus vizinhos, formando assim agrupamentos conhecidos como clusters espaciais.
Um agrupamento Alto–Alto significa que as regiões e sua vizinhança possuem altos
valores para variável analisada, já um agrupamento Baixo-Baixo representa baixos valores
tanto para regiões quanto para sua vizinhança. Agrupamentos Alto-Baixo e Baixo-Alto
representam clusters onde respectivamente regiões com valores altos estão cercados por uma
vizinhança com valores baixos e regiões com valores baixos cercadas por vizinhos com valores
altos em relação a variável em análise (ALMEIDA et al., 2008; SESSO et al., 2019.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados da análise de distribuição espacial do acesso aos serviços de saneamento
nos anos de 2006 e 2014 estão expostos nas Figuras 02, 03 e 04. Os municípios foram
categorizados de acordo com a parcela de famílias que tem acesso aos serviços de saneamento
em 0% a 20%, 20 a 40%, 40 a 60 %, 60% a 80% e 80 a 100%.
Figura 02 – Distribuição espacial do acesso ao abastecimento de água nos anos de
2006 e 2014 nos municípios da Chapada Diamantina, BA

Fonte: Elaboração Própria, 2021
Em relação ao abastecimento de água nos anos de 2006 e 2014 (explicitada na Figura
02), a distribuição espacial mostra que 71% dos municípios possuíam mais de 60% das famílias

com acesso ao abastecimento de água em 2006 e apenas Ibicoara com até 40% de famílias com
acesso ao serviço. Quanto a 2014 pode-se observar uma melhora na cobertura do serviço, onde
20 municípios possuíam mais de 60% de famílias com acesso a água potável da população e
sete deles com mais de 80% assistida pelo serviço, a exemplo de Abaíra (93,2%), Mucugê
(86,7%) e Morro do Chapéu (80,2%). Já os municípios com até 60% de famílias com acesso a
água tratada em 2014 são Andaraí (59,7%), Ibitiara (53,9%), Iramaia (59,1%) e Palmeiras
(51,7%).
Ainda que tenha sido possível evidenciar a ampliação na cobertura do abastecimento de
água desses municípios, não se pode negligenciar a necessidade de continuar avançando nos
esforços para que esse serviço possa ser oferecido a toda a população, conforme preconizado
por Lei (BRASIL, 2007).
Frequentemente, dentre os serviços que fazem parte do saneamento básico, o
esgotamento sanitário encontra-se numa condição bem mais sensível quando comparado aos
outros serviços. Os achados deste estudo (vide Figura 03), reafirmam esse cenário.
Figura 03 – Distribuição espacial do acesso ao esgotamento sanitário nos anos de 2006
e 2014 nos municípios da Chapada Diamantina, BA

Fonte: Elaboração Própria, 2021
A Figura 03 apresenta a distribuição espacial do acesso ao esgotamento sanitário, cujo
cenário mostrou-se alarmante, pois tanto em 2006 quanto 2014 se tem um elevado percentual
de municípios onde até apenas 20% das famílias tem acesso ao serviço mencionado (22
municípios em 2006 e 20 municípios em 2014). O que chama atenção é que diversos municípios
da Chapada Diamantina não possuíam nem 5% das famílias com serviços de tratamento de
efluentes: 75% dos municípios se encontravam em tal situação em 2006 e 66% em 2014, como
por exemplo Seabra (1,1% em 2006 e 2,2% em 2014) e Utinga (0,9% em 2006 e 1,6% em
2014).
Ainda que insuficientes, alguns municípios apresentaram melhorias entre os anos
avaliados como Palmeiras (0,6% em 2006 e 34,7% em 2014) e Mucugê (0,7% em 2006 e 35,7%

em 2014). Além disto, em nenhum dos anos foram encontrados municípios com pelo menos
60% das famílias assistidas por serviços de esgotamento sanitário. Os municípios Barra da
Estiva (29% em 2006 e 44,1% em 2014) e Lençóis (37,2% em 2006 e 43,5% em 2014)
apresentaram situações um pouco melhores quando comparados com os outros municípios.
Em consulta a literatura é possível encontrar inúmeros estudos que coloquem em
discussão a relação incontestável entre a ausência ou ineficiência do esgotamento sanitário e a
ocorrência de doenças de veiculação hídrica, como no estudo realizado por Fonseca e
Vasconcelos (2011) onde as autoras, tendo adotado o mesmo perfil de análise deste estudo,
conseguiram evidenciar a autocorrelação positiva entre os baixos níveis de cobertura de
saneamento básico e as altas taxas de registros do adoecimento por doenças relacionadas com
a qualidade dos recursos hídricos no Brasil.
As implicações sobre a saúde humana e ambiental ainda podem ser visualizadas quando
se busca discutir sob quais condições o serviço de coleta de resíduos sólidos se estabelece entre
os municípios, conforme a Figura 04.
Figura 04 – Distribuição espacial do acesso à coleta de resíduos sólidos nos anos de 2006 e
2014 nos municípios da Chapada Diamantina, BA

Fonte: Elaboração Própria, 2021
É possível observar na Figura 04 que houve um avanço quanto a coleta de resíduos
sólidos quando comparados os anos de 2006 e 2014. Em 2006, 12 municípios tinham 40% ou
mais de famílias com acesso à coleta de resíduos sólidos. No ano de 2014, outros cinco
municípios passaram a fazer parte desse percentual: Abaíra, Barra da Estiva, Iramaia, Iraquara
e Itaeté. Entre os municípios estudados, alguns tiveram melhorias significativas como Abaíra,
que saltou de 4,2% de famílias com acesso à coleta de resíduos sólidos em 2006 para 49,6% em
2014, Lençóis, de 45,9% (2006) para 71,5% (2014), Ibicoara, com 47,3% (2006) e 77,3%
(2014) e Andaraí, com 45,3% (2006) e 68,3% (2014).
Entretanto, cabe aqui resgatar o pensamento de que também é necessário esforço para a
universalização desse serviço pois, municípios como Novo Horizonte, que aumentou cerca de
9% e Ibitiara com a diferença de 7,5% em 2014 em relação a 2006, ainda se encontram em

situação de vulnerabilidade. Considerando os dados expostos, é necessário uma maior atenção
para os impactos que a insuficiência do serviço de coleta de resíduos sólidos pode desencadear
para o ambiente e, consequentemente, para as populações desses municípios.
A relação entre o adoecimento das pessoas e o serviço de coleta de resíduos sólidos não
costuma receber os holofotes da literatura. Porém, autores como Tauil (2002) colocam que este
representa um desafio para o sistema de saúde no que diz respeito ao manejo das patologias
transmitidas por vetores. Ainda, o autor coloca que essa situação demanda maior integração da
saúde com outras áreas da sociedade para que seja possível solucionar os problemas de ordem
ambiental que constantemente repercutem sobre a saúde das pessoas. Para continuar
observando a disposição dos serviços de saneamento básico nos municípios da Chapada
Diamantina, este estudo avançou com outro recurso de análise espacial: o Índice de Moran.
A explicação para que esses municípios tenham apresentado uma melhoria mais
expressiva quando comparados com as outras localidades, pode ser atribuída não somente a
implantação da Lei nº 11.445/2007, mas também, aos investimentos que foram canalizados para
que fossem feitas ações de melhoria nos municípios da Chapada Diamantina onde a atividade
turística se desenvolve de forma mais intensa (PDITS, 2004).
Vale ressaltar que os municípios Ibicoara, Lençóis, Andaraí, Palmeiras e Mucugê se
destacaram pelo avanço significativo na disposição dos serviços estudados. Esse achado pode
ser fundamentado pelo fato desses municípios serem reconhecidos como indutores do turismo
no território de identidade e principais portões de entrada para o Parque Nacional da Chapada
Diamantina (SPINOLA, 2005).
O Índice de Moran auxiliou na análise espaço-temporal do acesso aos serviços de
saneamento básico nos anos de 2006 e 2014. Em relação ao abastecimento de água, as Figuras
05a e 05b indicam um valor positivo para o Índice de Moran, apontando uma correlação positiva
entre acesso a água e número de famílias em 2006 e 2014 respectivamente.
Em relação a 2006, foi localizado um cluster Alto-Alto, representado por Rio de Contas,
cujo altos índices de acesso ao serviço de abastecimento de água estão próximos de outros
municípios também com alto índice e Baixo-Baixo em Itaeté, representando um cluster de
índices baixos de famílias assistidas pelo serviço (Figura 05a). Em 2014, o cluster Alto-Alto
encontra-se em torno de Piatã e Abaíra, onde municípios circunvizinhos ganharam destaque na
cobertura do abastecimento de água: novamente Rio de Contas e também Mucugê e Boninal
(Figura 05b).

Figura 05 – Diagramas de dispersão (à esquerda) e mapas de clusters (à direita) do acesso ao
abastecimento de água nos anos de 2006 (a) e 2014 (b) nos municípios da Chapada
Diamantina, BA

Fonte: Elaboração Própria, 2021

Quanto ao esgotamento sanitário (Figura 06), o Índice de Moran indica que houve
também uma correlação positiva em ambos os anos. Nos anos 2006 e 2014 notou-se um maior
quantitativo de municípios nos quadrantes Baixo-Alto e Baixo-Baixo, confirmando a
desigualdade e déficit, respectivamente, do acesso ao esgotamento sanitário.
Figura 06 – Diagramas de dispersão (à esquerda) e mapas de clusters (à direita) do acesso ao
esgotamento sanitário nos anos de 2006 (a) e 2014 (b) nos municípios da Chapada
Diamantina, BA

Fonte: Elaboração Própria, 2021

Conforme o mapa de clusters para o esgotamento sanitário em 2006, não houve
associação espacial significativa em relação às famílias com acesso ao serviço no ano
mencionado (Figura 06a). Já em 2014, ocorreu um sutil aumento na quantidade de municípios
com famílias com mais acesso ao serviço citado, informação reforçada pela presença de clusters
Baixo-Alto, cujos municípios circunvizinhos de Andaraí e Jussiape tiveram mudanças positivas
em seus índices: Lençóis, Palmeiras, Mucugê e Barra da Estiva (Figura 06b).
Em relação à coleta de resíduos sólidos, em 2006 os dados possuíram uma associação
espacial mais forte, com Índice Moran de 0,387 (Figura 07a), diferente da situação de 2014,
onde nota-se uma maior dispersão dos dados espaciais da oferta do serviço, confirmada pelo
Índice de Moran negativo (Figura 07b). Quanto aos mapas de clusters, tanto em 2006 quanto
em 2014, os municípios com clusters Alto-Alto e Baixo-Baixo estão localizados em suas
circunvizinhanças, indicando que houve a manutenção da situação de altos e baixos índices,
respectivamente, no decorrer dos anos.
Além disto, cabe mencionar que, em 2006, Rio de Contas fazia parte do cluster AltoBaixo (Figura 07a), indicando que seus vizinhos possuíam índices mais baixos, e passou a não
ter significância na associação espacial em 2014 (Figura 07b) visto que houve diferentes
cenários em sua vizinhança.
Figura 07 – Diagramas de dispersão (à esquerda) e mapas de clusters (à direita) do acesso à
coleta de resíduos sólidos nos anos de 2006 (a) e 2014 (b) nos municípios da Chapada
Diamantina, BA

Fonte: Elaboração Própria, 2021
Quanto ao acesso aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta
de resíduos sólidos, tratados no presente trabalho, os dados evidenciam que a questão do
esgotamento sanitário na Chapada Diamantina, mesmo após a Lei 11.445/2007, ainda se mostra
em expressivo déficit em relação às demais variáveis avaliadas. O lançamento de efluentes
domésticos não tratados causa sérias consequências ao ambiente, considerando que pode
contaminar ecossistemas aquáticos com poluentes orgânicos, patógenos e metais pesados
(CALIJURI; CUNHA, 2013). Além disto, pode impactar negativamente as dinâmicas
socioeconômicas da região por conta dos altos custos para a saúde humana, os prejuízos às
atividades ecoturísticas desenvolvidas na Chapada, bem como os custos para recuperação de
matrizes ambientais impactadas (ALBAREDA; TORRES, 2019).
Perante o cenário exposto, a literatura explica que existem alguns aspectos que podem
comprometer os esforços para resolver a desigualdade de acesso a esses serviços, como o nível
de renda dos habitantes da determinada região e, especialmente, se essas pessoas estão dispostas
em municípios da zona urbana ou da zona rural, onde estratégias para a distribuição dos serviços
podem encontrar maiores desafios para se realizar (REZENDE, 2005). Esse entendimento pode
ser visualizado num estudo realizado por Silva, Lima e Spinola (2020) quando as autoras
evidenciaram a precariedade do saneamento básico numa comunidade quilombola e rural na
Chapada Diamantina.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo teve como motivação a avaliação espacial do acesso aos serviços de
saneamento básico na Chapada Diamantina (BA) antes e depois da Lei nº 11.445/2007,
considerando seus impactos no ambiente e na saúde populacional. Tendo cumprido este
objetivo, lista-se as considerações finais.
Através dos métodos quantitativos e pesquisa de levantamento de dados secundários e
sua distribuição espacial, evidencia-se, portanto, uma fragilidade do acesso à infraestrutura
sanitária nos municípios da Chapada Diamantina, mesmo após a Lei do Saneamento de 2007.

Cabe uma melhor atenção aos serviços de esgotamento sanitário, que se mostraram ainda mais
deficitários quando comparado aos outros serviços analisados.
O acesso ao saneamento básico garante o bem-estar humano, além de proporcionar
saúde humana e qualidade ambiental. Os dados refletem a importância de discussões acerca de
políticas públicas e legislações vigentes voltadas para a saúde da população e qualidade
ambiental da Chapada Diamantina através do acesso à serviços essenciais como abastecimento
de água, esgotamento sanitário e coleta de resíduos sólidos. É necessária uma abordagem
voltada para o uso consciente dos recursos naturais, tendo como ênfase a gestão adequada do
uso água potável, dos efluentes e manejo dos resíduos sólidos.
Adicionalmente, o presente trabalho abre portas para que novos estudos possam ser
desenvolvidos. Sugere-se, portanto, um estudo multivariado dos perfis demográfico e
socioeconômico associados aos dados sobre saneamento, com o objetivo de compreender de
forma mais robusta a realidade do acesso da população a estes serviços no contexto do
Território de Identidade Chapada Diamantina.
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Resumo

O mundo sofre com a pandemia da Covid-19. O Brasil é um dos países cuja população está
sendo mais fortemente atingida. Este Artigo, o primeiro de uma série de estudos, analisa uma
decisão tomada pelo Ministério da Saúde do Brasil durante a pandemia da Covid-19, que, em
agosto de 2020, recusou a proposta da farmacêutica Pfizer para aquisição de 70 milhões de
doses da vacina Pfizer/BioNTech. Questiona-se: entre as pessoas com 80 anos ou mais de idade
que faleceram de Covid-19 no Brasil, no mês de março de 2021, quantas delas poderiam estar
vivas, caso o Ministério da Saúde do Brasil tivesse adquirido, em agosto de 2020, as 70 milhões
de doses da vacina Pfizer/BioNTech? É de conhecimento público que o Senado Federal, por
decisão do Supremo Tribunal Federal, instalou a Comissão Parlamentar de Inquérito da
Pandemia da Covid-19. Essa série de estudos, que tem este Artigo como o primeiro, está citada
no Relatório Final da referida CPI da Pandemia da Covid-19, no Capítulo 13, que trata dos
indiciamentos, especificamente no item 13.1, sobre as mortes evitáveis. Importante registrar
que este artigo é um estudo quantitativo e não tem o objetivo de analisar os motivos que levaram
o Ministério da Saúde do Brasil a recusar a referida proposta da farmacêutica Pfizer.
Palavras-Chave: Covid-19, Pandemia, Vacina, Governo, Morte.
Abstract
The Covid-19 pandemic has the entire world in agony, and Brazil is one of the countries being
hit the hardest. This article, the first in a series of studies, analyzes a pandemic-related decision
made by the Brazilian Ministry of Health in August 2020, when it rejected Pfizer’s proposal to
acquire 70 million doses of the Pfizer/BioNTech vaccine. The question we ask is this: of the
Brazilians aged 80 or older who died of Covid-19 in Brazil in March 2021, how many would
still be alive if the Ministry of Health had acquired the 70 million doses of the Pfizer/BioNTech
vaccine in August 2020? It is public knowledge that the Federal Senate, by decision of the
Federal Supreme Court, installed the Covid-19 Parliamentary Inquiry Commission for the
Pandemic. This series of studies, which has this Article as the first, is cited in the Final Report
of the aforementioned Covid-19 Pandemic CPI, in Chapter 13, which deals with indictments,
specifically in item 13.1, on preventable deaths. It is important to note that this article is a
quantitative study and does not aim to analyze the reasons that led the Ministry of Health of
Brazil to refuse the aforementioned proposal by pharmaceutical company Pfizer.
Keywords: Covid-19, Pandemic, Vaccine, Government, Death.

1 INTRODUÇÃO
A Constituição Brasileira de 1988, pela primeira vez na história do país, declarou a
saúde um “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (CONSTITUIÇÃO, 1988).
O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, declarou que “o direito à
saúde – além de quantificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas –
representa consequência constitucional indissociável do direito à vida” e “o Poder Público,
qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa
brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de
incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional”, tendo o Poder

Público a responsabilidade de “formular – e implementar – políticas sociais e econômicas que
visem garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição da
República” (BULOS, 2020, P.674).
Dessa forma, conforme definido pela Constituição brasileira, as ações ligadas à saúde
são de responsabilidade do Poder Público brasileiro. No caso específico tratado neste artigo a
vacinação contra a Covid-19 faz parte do Programa Nacional de Imunizações, a cargo do
Ministério da Saúde do Brasil, órgão que integra a estrutura da União.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), “as vacinas salvam milhões de vidas
todos os anos” e “funcionam treinando e preparando as defesas naturais do corpo – o sistema
imunológico – para reconhecer e combater os vírus e bactérias que eles atacam”. Dessa forma,
após a vacinação, “se o corpo for exposto a esses germes causadores de doenças, o corpo estará
imediatamente pronto para destruí-los, evitando a doença”, sendo as vacinas “uma nova
ferramenta crítica na batalha contra a Covid-19” (OMS, 2021).
Este artigo tem por objetivo quantificar, entre as pessoas que faleceram por Covid-19
no Brasil no mês de março de 2021, quantas delas, aproximadamente, não teriam morrido se
tivessem sido imunizadas com as duas doses da vacina Pfizer/BioNTech até o dia 28 de
fevereiro de 2021, caso o Ministério da Saúde do Brasil tivesse contratado, em agosto de 2020,
as 70 milhões de doses ofertadas pela farmacêutica Pfizer.
Em razão de a proposta da Pfizer de venda das vacinas para o Ministério da Saúde do
Brasil ter apresentado uma programação de entrega até dezembro de 2021 (Tabela 1, segunda
coluna), e para se chegar ao total de pessoas que poderiam não ter falecido por Covid-19 caso
tivessem sido imunizadas com a referida vacina, este primeiro artigo fará parte de uma série de
estudos (BARRETO JÚNIOR et al, 2021a; BARRETO JÚNIOR et al, 2021b; SANTOS et al,
2021a; SANTOS et al, 2021b) sobre o mesmo tema, até o fim do período que corresponderia
ao cronograma projetado de imunização das pessoas com a vacina Pfizer/BioNTech (Tabelas 2
e 3), se o Governo Federal tivesse aceitado a proposta de compra apresentada em agosto de
2020.
Para cumprir esse objetivo, este artigo se estrutura da seguinte maneira: apresentam-se
os números gerais da pandemia da Covid-19 no Brasil; relata-se a vacinação contra a Covid-19
que está sendo realizada no Brasil; detalha-se a proposta que a farmacêutica Pfizer fez ao
Ministério da Saúde; projeta-se o plano de imunização que teria ocorrido no Brasil se o
Ministério da Saúde tivesse adquirido a vacina ofertada pela Pfizer em agosto de 2020; em
seguida, analisa-se a possibilidade de o cidadão não ter o interesse de ser vacinado, mesmo na
hipótese de haver vacinas disponíveis; calcula-se o percentual de influência que teria tido a
vacina Pfizer/BioNTech na vacinação geral da população; estima-se a quantidade de pessoas
por faixa etária que faleceram por Covid-19 no mês de março de 2021; finalmente, conclui-se
o estudo com o cálculo do número de pessoas com idade igual ou superior a 80 anos que não
teria falecido por Covid-19 no mês de março de 2021, no Brasil, caso o Ministério da Saúde
tivesse adquirido, em agosto de 2020, as 70 milhões de doses da vacina Pfizer/BioNTech.
É de conhecimento público que o Senado Federal, por decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF), instalou a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia da Covid-19.
Essa série de estudos, que tem este Artigo como o primeiro, está citada no Relatório Final da
referida CPI da Pandemia da Covid-19, no Capítulo 13, que trata dos “Indiciamentos”, no item
13.1 que tem como título a “Geração de risco proibido – mortes evitáveis” (CPI COVID-19,
2021, p.966-968) e nas Conclusões do referido Relatório Final (CPI COVID-19, 2021, p.1169).
O senador Renan Calheiros, relator da referida CPI, no seu discurso de apresentação do
Relatório Final, no dia 20 de outubro de 2021, no Senado Federal, citou os resultados parciais
desses estudos:

(...) As consequências dessa estratégia foram avaliadas pela ciência, três
estudos estimaram que 12.663 pessoas com 60 anos ou mais de idade não
teriam falecido nos meses de março, abril e maio de 2021, caso o Ministério
da Saúde tivesse contratado, em agosto de 2020, as 70 milhões de doses da
vacina Pfizer (...) (BBC NEWS BRASIL, 2021, 1:43:00).

Importante registrar que este artigo é um estudo quantitativo e não tem o objetivo de
analisar os motivos que levaram o Ministério da Saúde do Brasil a recusar a referida proposta
da farmacêutica Pfizer.
2 A PANDEMIA DA COVID-19 NO BRASIL
No dia 26 de fevereiro de 2020, detectou-se oficialmente o primeiro cidadão no Brasil
contaminado com a Covid-19 (MS, 2020). Desde essa data, a pandemia da Covid-19 no Brasil,
até o dia 31 de março de 2021, já tinha contaminado um total de 12.753.258 pessoas (CVI,
2021a).
O primeiro caso oficial de morte por Covid-19 no Brasil ocorreu no dia 12 de março de
2020 (AGÊNCIA BRASIL, 2020) e, até o dia 31 de março de 2021, um total de 321.886 pessoas
tinham falecido no Brasil por conta da Covid-19 (CVI, 2021a).
3 A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO BRASIL
A vacinação contra a Covid-19 no Brasil foi iniciada no dia 17 de janeiro de 2021 com
a aplicação da vacina CoronaVac, que é produto de uma parceria do Instituto Butantan com a
farmacêutica Sinovac Biotech (EXAME, 2020).
A segunda vacina utilizada para combater a Covid-19, a Oxford-AstraZeneca, foi
aplicada pela primeira vez no Brasil no dia 23 de janeiro de 2021. Essa vacina foi desenvolvida
pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca, que possuem parceria no Brasil
com a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz (PNOVC, 2021).
Até o dia 28 de fevereiro de 2021, no Brasil, um total de 6.576.109 pessoas haviam sido
vacinadas com pelo menos uma dose, o que equivale a 3,11% da população brasileira, e
1.933.404 pessoas haviam sido vacinadas com as duas doses, equivalente a 0,94% da população
brasileira (CVI, 2021b).
4 A PROPOSTA DA FARMACÊUTICA PFIZER
Como citado anteriormente, até o dia 28 de fevereiro de 2021, a vacinação contra a
Covid-19 no Brasil estava sendo realizada com as vacinas CoronaVac e Oxford-AstraZeneca.
Porém, outra vacina esteve à disposição do Governo brasileiro para aquisição, a produzida pela
Pfizer/BioNTech, cuja fase de testes, inclusive, contou com voluntários brasileiros de São Paulo
e da Bahia.
É fato público e confirmado pelas partes envolvidas que o Ministério da Saúde do Brasil
recebeu uma proposta da farmacêutica Pfizer, datada de agosto de 2020, que ofertava a venda
de 70 milhões de doses da vacina Pfizer/BioNTech.

No dia 12 de setembro de 2020, o presidente mundial da Pfizer, Albert Bourla,
endereçou uma carta ao Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro,
que cita a referida proposta. Essa carta foi copiada para as seguintes autoridades brasileiras: o
Vice-Presidente da República Federativa do Brasil, Hamilton Mourão; o então Ministro de
Estado da Casa Civil, Walter Braga Netto; o então Ministro de Estado da Saúde, Eduardo
Pazuello; o Ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes; e o Embaixador do Brasil em
Washington, Nestor Foster (OAB, 2021, p.5).
Na correspondência, o presidente da Pfizer informava ao Presidente do Brasil e demais
autoridades que a Pfizer é uma empresa americana com mais de 170 anos de fundação, que atua
no Brasil há aproximadamente 70 anos e que, em parceria com a empresa alemã BioNTech,
produziu uma vacina que “é uma opção muito promissora para ajudar seu governo [brasileiro]
a mitigar esta pandemia”. O senhor Albert Bourla seguiu informando que a Pfizer pretendia
“fazer todos os esforços possíveis para garantir que as doses de nossa futura vacina sejam
reservadas para a população brasileira”. Alertava, então que a celeridade na resposta seria
“crucial devido à alta demanda de outros países e ao número limitado de doses em 2020”.
Continuou informando que a Pfizer já havia fechado um acordo de venda de 100 milhões de
doses para os Estados Unidos, com possibilidade de 500 milhões de doses adicionais. O
presidente da Pfizer também informou já possuir “acordos com o Reino Unido, Canadá, Japão
e vários outros países”, além de estar “em negociações finais com a União Europeia para
fornecer 200 milhões de doses, com uma opção de fornecimento adicional de mais de 100
milhões de doses” (OAB, 2021, p.5).
Na carta endereçada ao Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, o presidente da Pfizer ainda
afirma:
Minha equipe no Brasil se reuniu com representantes de seus Ministérios da
Saúde e da Economia, bem como com a Embaixada do Brasil nos Estados
Unidos. Apresentamos uma proposta ao Ministério da Saúde do Brasil para
fornecer nossa potencial vacina que poderia proteger milhões de brasileiros,
mas até o momento não recebemos uma resposta. Sabendo que o tempo é
essencial, minha equipe está interessada em acelerar as discussões sobre uma
possível aquisição e pronta para se reunir com Vossa Excelência ou
representantes do Governo Brasileiro o mais rapidamente possível (OAB,
2021, p.5).

O Ministério da Saúde do Brasil rejeitou, no ano de 2020, a referida proposta de venda
das 70 milhões de doses da vacina Pfizer/BioNTech. Ressalta-se, uma vez mais, que este artigo
não analisa os motivos que levaram o Ministério da Saúde do Brasil a recusar a proposta da
farmacêutica Pfizer.
O potencial promissor da vacina, relatado pelo presidente da Pfizer na referida
correspondência, se confirmou. Cerca de três meses depois, em 08 de dezembro de 2020, no
Reino Unido, foi vacinada a primeira britânica com a vacina Pfizer/BioNTech (G1, 2020). E,
nos Estados Unidos, em 14 de dezembro de 2020, o primeiro norte-americano foi vacinado na
cidade de Nova York, também com a vacina Pfizer/BioNTech (CNN, 2020).
5 O PLANO DE IMUNIZAÇÃO PREVISTO COM A VACINA PFIZER/BIONTECH

A proposta encaminhada pela Pfizer ao Ministério da Saúde do Brasil, datada de agosto
de 2020, apresentava o seguinte cronograma para a entrega da vacina Pfizer/BioNTech: 1,5
milhão de doses em dezembro de 2020; 1,5 milhão de doses em janeiro ou fevereiro de 2021;
5 milhões de doses no segundo trimestre de 2021; 33 milhões de doses no terceiro trimestre de
2021; e 29 milhões de doses no quarto trimestre de 2021 (FSP, 2021).
A proposta da Pfizer, com um total de 70 milhões de doses de vacinas, está retratada na
segunda coluna da Tabela 1, apresentada a seguir, com as seguintes observações:

i)
ii)

iii)
iv)

v)

vi)

A Pfizer propôs que 1.500.000 de doses seriam entregues em dezembro de 2020;
A Pfizer propôs que 1.500.000 de doses seriam entregues em janeiro ou em fevereiro
de 2021, porém este estudo, de modo conservador, considerou que o recebimento
total das doses da vacina Pfizer/BioNTech ocorreria no mês de fevereiro, para
assegurar maior margem de segurança aos cálculos;
Para março de 2021 não havia previsão de entrega de doses;
A quantidade total de 5 milhões de doses programadas para o segundo trimestre de
2021 foi dividida por este estudo, de modo conservador, em 2 partes de 1,5 milhão
de vacinas para abril e maio e o saldo de 2 milhões de doses para junho;
A quantidade total de 33 milhões de doses programadas para o terceiro trimestre de
2021 foi dividida por este estudo, de modo conservador, da seguinte forma: 10
milhões em julho; 11 milhões em agosto; e 12 milhões em setembro;
A quantidade total de 29 milhões de doses programadas para o quarto trimestre de
2021 foi dividida por este estudo, de modo conservador, da seguinte forma: 9
milhões de doses em outubro e, em novembro e dezembro, 10 milhões de doses em
cada um dos meses.

Neste estudo, face as incertezas no cenário mundial do fornecimento de vacinas, optouse por analisar dados de forma conservadora. Para tanto, considerou-se um possível atraso na
entrega das doses de vacinas por parte da Pfizer e a redução da quantidade de doses por risco
de perdas, que não seriam de responsabilidade do Ministério da Saúde do Brasil:

i)

ii)

Considerou-se um atraso de 5% na entrega das doses de vacinas de dezembro de
2020 a novembro de 2021, com a Pfizer disponibilizando todas essas doses atrasadas
apenas no mês de dezembro de 2021. Ou seja, 5% das doses das vacinas da parcela
de dezembro de 2020 sofreriam 12 meses de atraso; as doses das vacinas de janeiro
de 2021, 11 meses de atraso; as doses de fevereiro de 2021, 10 meses de atraso, e
assim por diante até novembro de 2021, com a totalidade dessas doses atrasadas
sendo disponibilizadas pela Pfizer no mês de dezembro de 2021. (Tabela 1, terceira
coluna);
Considerou-se uma perda de 1% das doses por conta de eventuais desperdícios,
acidentes etc. De um total de 70 milhões de doses seriam aplicadas 99% dessa
quantidade: 69,3 milhões de doses (Tabela 1, quarta coluna).

Tabela 1 – Quantidade projetada de doses da vacina Pfizer/BioNTech por mês no Brasil

PROPOSTA DA

ATRASO

PERDAS

PFIZER EM AGO/2020

DE 5%

DE 1%

(QUANT. DOSES)

(QUANT. DOSES)

(QUANT. DOSES)

dez-20

1.500.000

1.425.000

1.410.750

jan-21

-

-

-

fev-21

1.500.000

1.425.000

1.410.750

mar-21

-

-

-

abr-21

1.500.000

1.425.000

1.410.750

mai-21

1.500.000

1.425.000

1.410.750

jun-21

2.000.000

1.900.000

1.881.000

jul-21

10.000.000

9.500.000

9.405.000

ago-21

11.000.000

10.450.000

10.345.500

set-21

12.000.000

11.400.000

11.286.000

out-21

9.000.000

8.550.000

8.464.500

nov-21

10.000.000

9.500.000

9.405.000

dez-21

10.000.000

13.000.000

12.870.000

TOTAL

70.000.000

70.000.000

69.300.000

MÊS

Fonte: Elaboração própria, 2021.
Tem-se na Tabela 2, segunda coluna, as quantidades das doses da vacina
Pfizer/BioNTech apresentadas na quarta coluna da Tabela 1.
Na Tabela 2, na distribuição horizontal, entre os meses de dezembro de 2020 a janeiro
de 2022, apresenta-se o cronograma projetado de doses da vacina Pfizer/BioNTech, com as
seguintes considerações:

i)

ii)

iii)

Para que o cidadão tenha uma completa imunização, a vacina
Pfizer/BioNTech deve ser aplicada em “duas doses”, “com um intervalo de
21 dias entre elas” (ANVISA, 2021). Porém, neste estudo trabalhou-se com
um intervalo de um mês.
Então, e por conta da necessidade de cada cidadão receber duas doses da
vacina Pfizer/BioNTech para alcançar a imunização, as quantidades de doses
de vacinas apresentadas na segunda coluna na Tabela 2, são distribuídas
igualmente em duas partes durante o cronograma;
Dessa forma, muda-se a unidade de “quantidade projetada de doses da vacina
Pfizer/BioNTech por mês” para “quantidade projetada de pessoas que teriam
sido imunizadas com as duas doses da vacina Pfizer/BioNTech por mês”,
informação disponível na parte inferior da Tabela 2.

Tabela 2 – Cronograma projetado da imunização contra a Covid-19 com a vacina
Pfizer/BioNTech por mês no Brasil (x1.000)
DOSES
MÊS

DE
VACINA

dez20

jan-

fev-

mar-

abr-

mai-

jun-

jul-

ago-

set-

out-

nov-

dez-

jan-

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

22

705

705

705

705

(QUANT)
dez-

1.411

705

705

20
jan-

21
fev-

1.411
21
mar21

-

abr-

1.411
21
mai-

1.411

705

705

21
jun-

1.881

941

941

21
jul-

9.405

4.703

4.703

21
ago-

10.346

5.173

5.173

21
set-

11.286

5.643

5.643

21
out-

8.465

4.232

4.232

21
nov-

9.405

4.703

4.703

21
dez-

12.870

6.435

6.435

21
TOTAL

69.300

ACUMULADO

PESSOAS QUE
TERIAM SIDO
IMUNIZADAS
COM AS DUAS
DOSES DA
VACINA

705

705

705

705

705

1.411

1.646

5.643

9.875

10.816

9.875

8.935

11.138

6.435

705 1.411

2.116

2.822

3.527

4.938

6.584

12.227

22.102

32.918

42.793

51.728

62.865

69.300

fev21

mar21

mai21

jun21

set-

out-

21

21

nov21

dez21

0

705

705

705

5.173

5.643

4.232

4.703

dez20

jan21

abr21

jul21

ago21

jan22

(QUANT.)
34.650

0

705

0

941

4.703

6.435

TOTAL

Fonte: Elaboração própria, 2021.
A Tabela 3 apresenta um resumo da quantidade projetada de pessoas que teriam sido
imunizadas com as duas doses da vacina Pfizer/BioNTech.
Registra-se mais uma vez, que este estudo analisa a vacinação até o dia 28 de fevereiro
de 2021 e, por conta do cidadão precisar das duas doses da vacina Pfizer/BioNTech para estar
devidamente imunizado contra a Covid-19, a quantidade de doses de vacinas apresentada na
Tabela 2 no mês de fevereiro de 2021 (705) não impacta no resultado do mesmo mês de
fevereiro de 2021 na base da Tabela 2 e na Tabela 3, porque, nesses casos, apresenta-se não a
quantidade de doses de vacinas, mas a quantidade de pessoas imunizadas com as duas doses da
vacina Pfizer/BioNTech.
Tabela 3 – Quantidade projetada de pessoas que teriam sido imunizadas contra a Covid-19
com as duas doses da vacina Pfizer/BioNTech por mês no Brasil
MÊS

PESSOAS IMUNIZADAS (QUANT.)

dez-20

-

jan-21

705.375

fev-21

-

mar-21

705.375

abr-21

-

mai-21

705.375

jun-21

705.375

jul-21

940.500

ago-21

4.702.500

set-21

5.172.750

out-21

5.643.000

nov-21

4.232.250

dez-21

4.702.500

jan-22

6.435.000

TOTAL

34.650.000

Fonte: Elaboração própria, 2021.
6 A PARCELA DA POPULAÇÃO BRASILEIRA QUE NÃO TINHA INTERESSE DE
SER VACINADA CONTRA A COVID-19
Este estudo também considera que, estando a vacina contra a Covid-19 à disposição dos
brasileiros, mas não sendo obrigatória sua vacinação, uma parte das pessoas poderia optar por

não ser imunizada. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha entre os dias 08 e 10 de
dezembro de 2020 indicou que 75% dos brasileiros com 60 anos ou mais de idade têm interesse
de ser vacinados, enquanto 19% responderam que “não” e 6% responderam “não sabe”.
Para os fins deste estudo, os 6% de pessoas que responderam “não sabe”, ou seja,
demonstraram dúvida, foram considerados como não interessados em se vacinar. Portanto, será
adotada a premissa de que 25% das pessoas, por falta de interesse, não teriam se vacinado
(DATAFOLHA, 2021).
Na Tabela 4, a seguir, tem-se, na segunda coluna, que a população brasileira com 80
anos ou mais de idade estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é de
4.441.053 pessoas (IBGE, 2018). Nesse sentido, os 25% de pessoas que demonstraram não ter
interesse em se vacinar corresponderiam a 1.110.263 pessoas (Tabela 4, quarta coluna).
Tabela 4 – População brasileira estimada que não pretendia ser vacinada contra a Covid-19,
com 80 anos ou mais de idade, em dezembro de 2020
POPULAÇÃO

NÃO QUER SER VACINADO

FAIXA ETÁRIA
BRASILEIRA
80 a 89 anos
90 anos ou mais
TOTAL

(%)

(QUANT.)

3.625.888

25%

906.472

815.165

25%

203.791

4.441.053

1.110.263

Fonte: Elaboração própria, 2021.

7 A PARTICIPAÇÃO QUE A VACINA PFIZER/BIONTECH TERIA TIDO NA
IMUNIZAÇÃO
Nessa fase do estudo tem-se o objetivo de determinar o percentual aproximado de
influência que a imunização com a vacina Pfizer/BioNTech teria causado na imunização que
existiu com as vacinas CoronaVac e Oxford-AstraZeneca.
Consideraram-se as seguintes premissas:

i)
ii)

iii)

iv)

Que o período estudado de imunização para as três vacinas foi até o dia 28 de
fevereiro de 2021;
Que todas as doses das três vacinas teriam sido utilizadas segundo o critério de
idade, dos mais idosos para os mais jovens. Registra-se que esse parâmetro foi
adotado para viabilizar o estudo, uma vez que a aplicação das vacinas no Brasil
não tem sido realizada com base em critérios uniformes em todo o país;
Que a faixa etária utilizada para este primeiro estudo foi a da população
brasileira com 80 anos ou mais de idade, porque não se teria como atender, até
o dia 28 de fevereiro de 2021, com duas doses de vacina por cada pessoa, uma
população maior que essa, como se pode confirmar na Tabela 5;
Que, por razões metodológicas, foi adotado um nível de eficácia de 95% para as
três vacinas relativamente à prevenção do óbito por Covid-19 na população com
80 anos ou mais de idade, depois de aplicadas as duas doses;

v)

vi)

Que foi considerada zero por cento a eficácia das três vacinas para o óbito por
Covid-19 na população com 80 anos ou mais de idade, tendo sido aplicada
apenas a primeira dose e, portanto, chegou-se a um resultado mais conservador.
Que, segundo pesquisa do Imperial College de Londres, que analisou dados de
mais de 156 mil pacientes brasileiros, “o tempo médio transcorrido entre o
surgimento dos sintomas em pacientes com Covid-19 no Brasil e a data da morte
é de 15,2 dias” (IG SAÚDE, 2020).

Então, considerando as informações anteriores, pode-se dizer que o cidadão que faleceu
por Covid-19 em março de 2021 (mês de análise dos óbitos por Covid-19 deste estudo),
provavelmente se contaminou em fevereiro de 2021 ou mesmo no próprio mês de março de
2021. Dessa forma, conclui-se que, se essa pessoa tivesse sido vacinada em dezembro de 2020
com a primeira dose da vacina Pfizer/BioNTech e em janeiro de 2021 com a segunda dose
(Tabela 2), esse cidadão teria 95% (eficácia adotada por este estudo) de probabilidade de não
vir a falecer em março de 2021.
Em face dessas informações, analisam-se a seguir as quatro possibilidades possíveis
para a população brasileira, com 80 anos ou mais de idade, no que diz respeito a vacinação
contra a Covid-19, em 28 de fevereiro de 2021 (Tabela 5, segunda coluna):

A)
As 1.933.404 pessoas que haviam sido imunizadas com as duas doses da vacina
CoronaVac ou Oxford-AstraZeneca (CVI, 2021b);
B)
A quantidade estimada de 705.375 pessoas (Tabela 3) que teriam sido
imunizadas com as duas doses da vacina Pfizer/BioNTech;
C)
A quantidade estimada de 1.110.263 pessoas que não tinham interesse de serem
vacinadas nesse período, conforme a pesquisa Datafolha (Tabela 4);
D)
As 692.011 pessoas que teriam sido vacinadas com apenas uma das doses da
CoronaVac, Oxford-AstraZeneca ou Pfizer/BioNTech, (Chega-se a esse resultado
(692.011) diminuindo da população brasileira com 80 anos ou mais de idade (4.441.053
pessoas, Tabela 4) as quantidades de pessoas dos itens A, B e C).

Na Tabela 5, quarta coluna, analisa-se a população brasileira com 80 anos ou mais de
idade que correu o risco de falecer por Covid-19 em 28 de fevereiro de 2021.
No item A, quarta coluna, conclui-se que 5% das 1.933.404 pessoas estavam correndo
o risco de morte por Covid-19, o equivalente a 96.670 pessoas, por conta de considerar-se neste
estudo uma eficácia de 95% para o óbito por Covid-19.
Nos itens B, C e D, quarta coluna, a totalidade dessas pessoas correu risco de morte por
Covid-19.
Portanto, na Tabela 5, quarta coluna, chega-se a um total de 2.604.319 pessoas com 80
anos ou mais de idade que estavam correndo o risco de falecer por Covid-19 em 28 de fevereiro
de 2021.
Na Tabela 5, quarta e quinta colunas, item B, projetou-se que 705.375 pessoas poderiam
ter sido imunizadas, até o dia 28 de fevereiro de 2021, com as duas doses da vacina
Pfizer/BioNTech, o que representaria um percentual de 27,08% do total da população brasileira

com 80 anos ou mais de idade que teria o risco de morte substancialmente reduzido caso o
Ministério da Saúde do Brasil tivesse aprovado, em agosto de 2020, a proposta da Pfizer e
adquirido as 70 milhões de doses ofertadas da vacina Pfizer/BioNTech.
Tabela 5 – Participação que teria havido da vacina Pfizer/BioNTech na imunização contra a
Covid-19 da população brasileira com 80 anos ou mais de idade, em 28 de fevereiro de 2021,
caso o Ministério da Saúde tivesse adquirido as 70 milhões de doses em agosto de 2020.
OS QUATRO CENÁRIOS ESTUDADOS PARA A
VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NA POPULAÇÃO
BRASILEIRA COM 80 ANOS OU MAIS DE IDADE,

POPULAÇÃO
BRASILEIRA COM 80
ANOS OU MAIS DE
IDADE

EM 28/02/2021

EM 28/02/2021
(QUANT.)
(A) Que foi imunizada com as duas doses da vacina CoronaVac ou
Oxford-AstraZeneca (eficácia estimada: 95%)
(B) Que teria sido imunizada com as duas doses da vacina
Pfizer/BioNTech
(C) Que não tinha interesse de ser vacinada (pesquisa Datafolha)
(D) Que foi vacinada com apenas uma das doses da CoronaVac ou
Oxford-AstraZeneca, ou que teria sido vacinada, também com
apenas uma dose, com a Pfizer/BioNTech
TOTAL

POPULAÇÃO BRASILEIRA
COM 80 ANOS OU MAIS
DE IDADE COM RISCO DE
MORRER POR COVID-19

(%)

(QUANT.)

(%)

1.933.404

43,53%

96.670

3,71%

705.375

15,88%

705.375

27,08%

1.110.263

25,00%

1.110.263

42,63%

692.011

15,58%

692.011

26,57%

4.441.053

100,00%

2.604.319

100,00%

Fonte: Elaboração própria, 2021.

As vacinas CoronaVac e Oxford-AstraZeneca conseguiram imunizar com duas doses
1.933.404 pessoas até o dia 28 de fevereiro de 2021 (Tabela 5, item A) e a vacina
Pfizer/BioNTech poderia ter imunizado 705.375 pessoas com as duas doses até o dia 28 de
fevereiro de 2021 (Tabela 5, item B).
As 1.110.263 pessoas estimadas como não tendo interesse pela vacinação (Tabela 4;
Tabela 5, item C), ainda que tivessem interesse, não teriam sido vacinadas em função do estoque
insuficiente de doses no período, não impactando, portanto, o resultado deste estudo.
Este estudo considera que o cenário apresentado na Tabela 5, que representa o dia 28 de
fevereiro de 2021, seria o mesmo em todo o mês de março de 2021, com uma estimativa de
participação de 27,08% da vacina Pfizer/BioNTech na imunização com as duas doses da
população brasileira com 80 anos ou mais de idade.
8 PESSOAS QUE FALECERAM POR COVID-19 NO BRASIL EM MARÇO DE 2021
COM 80 ANOS OU MAIS DE IDADE
O mês de março de 2021 foi o mês com maior quantidade de óbitos por Covid-19 no
Brasil desde o início da pandemia: 66.868 pessoas (CVI, 2021c).
Para estimar o percentual de pessoas com 80 anos ou mais de idade que faleceu por
Covid-19 no mês de março de 2021, o estudo utilizou as informações fornecidas pelo Ministério

da Saúde do Brasil. Analisando os dados disponíveis no Boletim Epidemiológico Especial nº
52, dados até 27/02/2021 e atualizados em 01/03/2021 às 12h (BEE 52, 2021), e no Boletim
Epidemiológico Especial nº 56, dados até 27/03/2021 e atualizados em 29/03/2021 às 12h (BEE
56, 2021), chegou-se a um percentual de 20,72% para os óbitos por Covid-19 de pessoas com
80 anos ou mais de idade, porém, registra-se que o Ministério da Saúde do Brasil informa nesses
documentos oficiais citados que os números estão “sujeitos a revisões”.
Portanto, considerando que a quantidade total de óbitos por Covid-19 em março de 2021
no Brasil foi de 66.868 pessoas, e que o percentual estimado das pessoas com 80 anos ou mais
de idade que faleceram foi de 20,72%, tem-se uma estimativa de 13.855 pessoas com 80 anos
ou mais de idade que faleceram vitimadas por Covid-19 em março de 2021 no Brasil.
9 CONCLUSÃO
O objetivo deste artigo é responder à pergunta: entre as pessoas que faleceram de Covid19 com 80 anos ou mais de idade no mês de março de 2021, no Brasil, quantas dessas pessoas
poderiam estar vivas, caso o Ministério da Saúde do Brasil tivesse adquirido, em agosto de
2020, as 70 milhões de doses da vacina Pfizer/BioNTech? Diante do exposto, pontua-se:

i)

Uma quantidade estimada de 13.855 pessoas com 80 anos ou mais de idade faleceu
no Brasil no mês de março de 2021 vítima da Covid-19;
A imunização com as duas doses da vacina Pfizer/BioNTech teria representado um
percentual aproximado de imunização de 27,08% (Tabela 5, quinta coluna, item B)
da população com idade igual ou superior a 80 anos que estava sujeita ao risco de
falecer por Covid-19 nesse período no Brasil;
Que este estudo considerou, para a população com 80 anos ou mais de idade e
imunizadas com as duas doses da vacina Pfizer/BioNTech, uma eficácia de 95%
para prevenção do óbito por Covid-19.

ii)

iii)

Portanto, dadas as condições de incertezas inerentes a este estudo, adotando-se postura
absolutamente conservadora, tem-se o resultado de que, das pessoas que morreram no Brasil
por Covid-19 em março de 2021, 3.564 pessoas (13.855 x 27,08% x 95%) com 80 anos ou mais
de idade não teriam ido a óbito caso o Ministério da Saúde do Brasil tivesse contratado, em
agosto de 2020, as 70 milhões de doses da vacina Pfizer/BioNTech, conforme proposta
apresentada pela farmacêutica Pfizer.
Essas 3.564 pessoas que poderiam não ter falecido representam:

i)
ii)

Um percentual estimado de 5,33% (3.564/66.868) do total de pessoas que
morreram por Covid-19 no mês de março de 2021 no Brasil;
Um percentual estimado de 25,72% (3.564/13.855) das pessoas com 80 anos
ou mais de idade que faleceram por Covid-19 no mês de março de 2021 no
Brasil.

Este é o primeiro artigo de uma série de estudos (BARRETO JÚNIOR et al, 2021a;
BARRETO JÚNIOR et al, 2021b; SANTOS et al, 2021a; SANTOS et al, 2021b) que
atualizarão esses dados, seguindo o cronograma que foi previsto pela farmacêutica Pfizer, que
tinha previsão de fornecimento de doses de vacinas contra a Covid-19 ao longo de todo o ano
de 2021. Por fim, com relação à vacinação contra a Covid-19 no Brasil, sabe-se que estudos
mais precisos poderão ser realizados pela academia, principalmente quando mais informações
estiverem disponíveis e com resultados mais confiáveis. Além disso, as premissas consideradas
neste primeiro estudo poderão ser alteradas nos próximos artigos dessa série de trabalhos que
trata das 70 milhões de doses da vacina Pfizer/BioNTech ofertadas pela farmacêutica Pfizer,
em agosto de 2020, e que não foram adquiridas pelo Ministério da Saúde do Brasil.
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Resumo
O turismo é um dos fatores que contribuem para a disseminação das Infecções Sexualmente
Transmissíveis, das mais variadas etiologias. Na literatura, o fluxo populacional é apontado
como um dos elementos contribuintes para a disseminação dessas infecções, e no caso dos
turistas, mais especificamente aqueles que são motivados pelo turismo de sol e praia,
modalidade que atrai visitantes não somente pela beleza dos espaços, mas também, devido a
permissividade dos locais para os comportamentos de forte conotação sexual. Dentre as
infecções transmitidas via contato sexual, destaca-se a Sífilis, que é causada pela Treponema
pallidum, bactéria que acomete exclusivamente o ser humano e que pode causar a sua
manifestação congênita, ao infectar mulheres grávidas. Destarte, o objetivo deste estudo é
analisar a distribuição espacial dos casos de Sífilis Congênita, em menores de um ano de idade,
na Bahia, entre os anos 2010 e 2018, e verificar a sua ocorrência nos municípios turísticos do
Estado. Por intermédio de uma pesquisa de perfil ecológico, utilizando dados secundários e
adotando ferramentas de geoprocessamento, obteve-se como resultado que, no período
analisado, 8.525 notificações foram realizadas na Bahia, e destas, 84,6% partiram de municípios
turísticos, com uma maior concentração em municípios litorâneos, sugerindo uma íntima
relação com a modalidade do turismo de sol e praia.
Palavras-chave: Análise espacial. Sífilis Congênita. Turismo. Turismo de sol e praia.
Epidemiologia.

Abstract
The tourism is one of the factors that contribute to the spread of Sexually Transmitted
Infections, of the most varied etiologies. In the literature, the population flow is pointed out as
one of the contributing elements for the spread of these infections, and in the case of tourists,
more specifically those who are motivated by sun and beach tourism, a modality that attracts
visitors not only because of the beauty of the spaces, but also, due to the permissiveness of the
places for behaviors with a strong sexual connotation. Among the infections transmitted
through sexual contact, Syphilis stands out, which is caused by Treponema pallidum, a
bacterium that exclusively affects humans and can cause its congenital manifestation when
infecting pregnant women. Thus, the objective of this study is to analyze the spatial distribution
of cases of Congenital Syphilis, in children under one year of age, in Bahia, between 2010 and
2018, and to verify its occurrence in tourist municipalities in the State. Through an ecological
profile survey, using secondary data and adopting geoprocessing tools, it was obtained as a
result that, in the period analyzed, 8,525 notifications were carried out in Bahia, and of these,
84.6% came from tourist municipalities, with one greater concentration in coastal cities,
suggesting an intimate relationship with the sun and beach tourism modality.
Keywords: Spatial Analysis. Congenital Syphilis. Tourism. sun and beach Tourism.
Epidemiology.

1 INTRODUÇÃO
As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) apresentam diversas etiologias,
podendo ser desencadeadas através do contato com vírus, bactérias ou outros microrganismos,
onde a transmissão ocorre predominantemente através da relação sexual sem métodos de
barreiras, todavia, algumas patologias apresentam-se com a possibilidade de contágio por
transmissão vertical ou contato de mucosas. Entre as consequências advindas das ISTs estão:
impacto na qualidade de vida, nas relações sociais e familiares, infertilidade e o aumento do
risco para a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) (BRASIL, 2015).
Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2013), mais de um milhão de pessoas
adquirem ISTs todos os dias. Estima-se que 499 milhões de novos casos de ISTs curáveis
(gonorréia, clamídia, sífilis e tricomoníase) ocorram todos os anos, e destes, cerca de 10 a 12
milhões ocorrem no Brasil. Ainda conforme a WHO (2011), anualmente, cerca de 2 milhões de
mulheres são infectadas com sífilis durante a gestação.
Entre as ISTs, a sífilis é caracterizada como uma enfermidade sistêmica, causada pela
bactéria Treponema pallidum que acomete exclusivamente o ser humano. Quanto a
sintomatologia, esta pode se apresentar de diversas formas, no entanto, a lesão indolor no local
de entrada da bactéria, exantema cutâneo e placas eritematosas são alguns dos sinais e sintomas
mais comuns, e para os casos mais graves, pode haver o acometimento dos sistemas nervoso,
cardíaco, respiratório e gastrointestinal. Em relação ao diagnóstico, este se dá através do teste
rápido e exame laboratorial onde, em caso de resultado reagente, a penicilina benzatina é
apontada como o tratamento mais adequado contra a infecção. Quando acomete mulheres
durante o ciclo gravídico pode ser transmitida para o feto e desencadear a sífilis congênita (SC)
(BRASIL, 2010), ocasionando a tríade de Hutchinson (ceratite intersticial, surdez por lesão do
8° nervo craniano e a má-formação dos dentes), as manifestações mais comuns da doença
(COOPER et al., 2016).
A circulação populacional é um dos fatores que merece ser considerado quando se busca
discutir a disseminação das ISTs, devido à quantidade elevada de pessoas que transitam entre
as localidades, especialmente em períodos de férias ou de eventos festivos, aumentando as
chances de contato íntimo e desprotegido atrelado às atividades recreativas (PINTO et al.,
2018). Adicionalmente, os autores Memish e Osoba (2006) pontuam que o turismo é um dos
fatores que contribuem para a disseminação das ISTs no mundo, uma vez que estudos como os
de Svensson et al. (2018), registraram um perfil permissivo e de forte conotação sexual, sem
proteção, por grande parte dos viajantes, o que influencia diretamente no aumento do risco de
contaminação.
As informações contidas no relatório da World Tourism Organization (UNWTO, 2021),
trazem que no ano de 2019, a circulação de turistas entre diversas partes do mundo cresceu
3,9% quando comparado com o ano de 2018, tendo sido motivados para a prática das mais
variadas atividades turísticas (UNWTO, 2021). Para o ano seguinte, particularmente no Brasil,
o Anuário Estatístico do Turismo registrou que cerca de 72,4% das pessoas que viajaram
durante o ano de 2020 foram motivadas para a visitação de localidades onde,
predominantemente, se realizam atividades vinculadas ao turismo de sol e praia (BRASIL,
2020).
No Brasil, o avanço socioeconômico, a partir da década de 90 passou a ser uma
prioridade para os gestores de inúmeras cidades. Isso fez com que fossem adotadas estratégias
para a estabilidade econômica e, neste âmbito, o turismo passou a ser considerado uma aposta
importante para os investimentos, principalmente nos municípios litorâneos, tendo em vista o
potencial que essas localidades oferecem para umas das modalidades turísticas mais exploradas:

o turismo de sol e praia (HELBUSTO et al., 2016). A utilização de espaços litorâneos, com fins
socioculturais iniciou-se, apenas, no século XVIII pela aristocracia europeia, a prática que se
destacava era o banho de cura nas águas termais. Só no século XIX que esses ambientes
passaram a ter o caráter que se conhece na contemporaneidade: o hedonista, com práticas que
envolvem a caminhada, conversa e contemplar a natureza, como aponta Santos (2019).
Para Lohmann et al. (2002), as diferentes modalidades turísticas, no Brasil, são
motivadas pela diversidade de cenários que é possível encontrar, seja pelas raízes culturais, pela
megadiversidade biológica ou pela beleza cênica dos espaços, mas, especialmente, pelas
condições oferecidas nas regiões que abrigam municípios banhados pelo litoral, como é o caso
do Estado da Bahia. Segundo Helbusto et al. (2016), o turismo litorâneo é notado como o mais
propício à propagação de doenças infectocontagiosas, tais como a sífilis, tendo em vista o
potencial que essa modalidade tem para atrair turistas advindos de várias partes do mundo, bem
como a construção, no imaginário social, de um ambiente mais informal e liberal, o qual é mais
permissivo em relação ao uso de álcool e outras drogas - sejam elas lícitas ou não - o que,
segundo as autoras supracitadas, reafirma a ideia de busca por momentos de aventura,
ocasionando em práticas sexuais não seguras.
Conforme exposto, alguns fatores podem ser apontados para a manutenção do cenário
epidemiológico da sífilis e, consequentemente, da SC. Por isso, este estudo tem o objetivo de
analisar a distribuição espacial dos casos de sífilis congênita, em menores de um ano de idade,
na Bahia, entre os anos 2010 e 2018, e identificar possíveis relações entre os casos de SC e os
municípios turísticos do estado. Quanto à estrutura, este artigo encontra-se organizado em cinco
seções. Sendo a primeira esta Introdução. A segunda seção traz o referencial teórico, na terceira
seção encontra-se o recorte territorial e a descrição metodológica, a quarta seção apresenta os
resultados e as discussões e, por fim, a quinta seção se encarrega de apresentar as considerações
finais deste estudo.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
Acredita-se que, a relação entre o comportamento sexual e a disseminação da sífilis no
mundo tenha surgido no século XV durante as viagens entre os continentes, onde os
marinheiros, após terem relações sexuais com as mulheres nativas do Haiti, contraíram a sífilis
e, ao retornarem para casa, espalharam a doença por todo o continente europeu (MEMISH;
OSOBA, 2006). Desse modo os autores sugerem uma origem intimamente relacionada com a
circulação de viajantes pelo mundo.
Em relação à SC, acredita-se, que a primeira pessoa a conseguir identificar o contágio
intrauterino foi o médico Paracelsus, em 1529 (SINGH; ROMANOWSKI, 1999). Desde então,
de acordo com Korenromp et al. (2019) o número de casos registrados em todo o mundo
aumenta anualmente. Conforme o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, desde o
ano de 1998 até o primeiro semestre de 2020, a SC acometeu 236.355 crianças, menores de um
ano de idade, no Brasil. Estratificando por regiões, as notificações se distribuem em 44,5% no
Sudeste, 29,8% no Nordeste, 11,5% no Sul, 8,5% no Norte e 5,7% na região Centro-Oeste
(BRASIL, 2020). O mesmo Boletim traz que, somente para o ano de 2019, a taxa de detecção
da sífilis em mulheres durante o ciclo gravídico foi de 20,8/1.000 nascidos, a incidência de SC
foi de 8,2/1.000 nascidos vivos e a mortalidade foi de 5,9/100.000 nascidos vivos.
Esses dados são perpetuados por alguns comportamentos sexuais de risco,
especialmente quando os indivíduos estão em ocasiões que promovem sentimentos de euforia
e aventura como durante a realização de viagens para locais distantes da região de origem, onde

os viajantes podem sentir-se libertos para a mudança momentânea do comportamento sexual e
o uso descontrolado de bebidas alcoólicas, o que pode induzir à negligência na utilização de
preservativos (ARAÚJO et al., 2015). A literatura traz que essas condutas estão intimamente
relacionadas ao turismo de sol e praia (MEMISH; OSOBA, 2006; FRANÇA; MARQUES,
2020; LU et al., 2020).
Sobre a relação entre o turismo litorâneo e a exacerbação sexual, Urry (2001, p. 52)
afirma que: “Brighton [Cidade da Inglaterra] foi o primeiro balneário em que a praia foi
estruturada como um lugar destinado ao prazer, à mistura social, à inversão do status, ao
carnaval, é um motivo pelo qual, nas primeiras décadas do século XX, o local passou a gozar
da reputação de excessos sexuais”. Nesse sentido, considera-se que a partir dessa configuração
que a cidade inglesa proporcionava, é que estudiosos sobre o turismo passaram a associar a
modalidade de turismo de sol e praia com a fórmula dos 4’s: sun, sea, sand and sex (HOBSON;
DIETRICH, 1995; LU et al., 2020) e, mais tarde um “s” foi acrescido a fórmula para indicar o
ato sexual com pessoas desconhecidas: strangers, conforme utilizado por Romero et al. (2022).

3 METODOLOGIA
Quanto à natureza, este é um estudo quantitativo com perfil ecológico, que conforme
Lima-Costa e Barreto (2003), representa uma estratégia de pesquisa para a compreensão dos
múltiplos fatores que se relacionam com um fenômeno epidemiológico, numa determinada área
geográfica. No que diz respeito ao tipo, esta é uma pesquisa descritiva que se caracteriza por
permitir a observação, registro e interpretação sobre um determinado evento, sem que haja a
interferência nos dados, por parte do pesquisador (OLIVEIRA, 2011). Em relação ao método e
técnica para a coleta de dados, esta se enquadra como uma pesquisa documental, pois
compreende a análise de dados secundários (GIL, 2002). Para este estudo, serão considerados
os dados disponíveis no Sistema Nacional de Agravo de Notificação – SINAN (2021),
disponibilizados para o período de 2010 a 2018.
Em relação ao tratamento dos dados, estes foram analisados utilizando mecanismos de
geoprocessamento. De acordo com Nardi et al. (2013), este representa uma das opções para a
observação holística de um agravo em saúde porque possibilita a análise, concomitante, entre
os dados epidemiológicos, sociais, econômicos e, até mesmo, ambientais. Para a distribuição
dos casos de SC e observação das variáveis (rodovias e municípios turísticos) foi utilizado o
software QGis 3.18.2.
Este estudo elegeu como recorte territorial o Estado da Bahia, tendo como critério o fato
de o Estado possuir uma extensa faixa de municípios banhados pelo litoral onde se realizam
atividades turísticas, especialmente aquelas vinculadas ao turismo de sol e praia. Outro critério
para esse recorte foi a inexistência de estudos com essa intenção para o Estado. A Bahia abriga
417 municípios numa área territorial de 564.760.427 km , com população de 14.930.634
habitantes, densidade demográfica de 24,82 hab./km e IDH médio de 0,660 segundo
informações divulgadas pelo último Censo demográfico realizado (IBGE, 2010). Sobre a
seleção dos municípios turísticos, esta foi realizada em concordância com a lista disponibilizada
pelo Mapa do Turismo Brasileiro, documento elaborado pelo Ministério do Turismo (2019).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Embora as três esferas de governo disponham de medidas para o enfrentamento da sífilis
congênita, os registros de casos da patologia no Estado da Bahia, demandam que esse cenário
epidemiológico seja melhor observado e compreendido. Por isso, no primeiro momento, este
estudo buscou observar a distribuição espacial dos casos de SC, em crianças menores de um
ano de idade, no Estado da Bahia, conforme mostra a Figura 1.
Figura 1 - Bahia (2010-2018): Casos de sífilis congênita em crianças menores de um ano de
idade

Fonte: Elaboração própria com base em dados do SINAN, 2021.
No recorte temporal de 2010 a 2018, foram registrados 8.525 casos de SC na Bahia. Em
observação aos dados expostos na Figura 1, é possível identificar que oito municípios possuem
uma maior representatividade no quantitativo de casos notificados, são eles: Juazeiro, Vitória
da Conquista, Teixeira de Freitas, Ilhéus, Camaçari, Lauro de Freitas, Feira de Santana e
Salvador. Juntos, esses municípios abrigam 34% da população estadual (IBGE, 2010) e chegam
a representar 63% dos registros da doença para esse período. Ainda nessa observação, é
importante comentar que entre eles, Salvador, sozinho, responde por 41,3% do total de
notificações.
Desse modo, o percentual restante (37%) encontra-se diluído nos outros 409 municípios.
Contudo, essa distribuição é heterogênea e alguns conjuntos de localidades, que possuem
quantidades similares de notificações podem ser identificados, a saber: Itamaraju, Eunápolis,
Itabuna, Alagoinhas, Barreiras, Candeias, Paulo Afonso e Santo Antônio de Jesus (6,2%) e
Porto Seguro, Jequié e Simões Filho (4,4%). Outros 65 municípios somaram 13,6% das

ocorrências e outras 280 localidades abrigam, juntas, 12,8% do total de registros. Somente
12,7% dos municípios baianos não apresentaram notificações de casos de SC em crianças
menores de um ano de idade.
Ainda observando a Figura 1, e tendo identificado uma distribuição heterogênea entre
as notificações nos municípios, algumas impressões merecem ser melhor apuradas pois indicam
que algumas variáveis, como a presença da atividade turística, particularmente a modalidade de
sol e praia, em alguns municípios, podem estabelecer relação com os casos de SC. Por isso,
buscando explorar essa possibilidade de investigação, expõe-se a Figura 2 onde os casos de SC
estão dispostos nos municípios considerados turísticos.
Figura 2 - Bahia (2010-2018): Mapa dos casos de sífilis congênita e municípios turísticos

Fonte: Elaboração própria com base em dados do SINAN, 2021.
Entre os 417 municípios que compõem o Estado da Bahia, 133 são considerados
turísticos, conforme disposto no Mapa do Turismo Brasileiro elaborado pelo Ministério do
Turismo (2019). Embora sejam minoria e não cheguem a representar nem metade do número
total de municípios baianos, estes acomodam 84,6% (7.209) dos casos de sífilis congênita, em
menores de um ano de idade, que foram registrados entre os anos de 2010 e 2018 no Estado.
Considerando o mesmo período, apenas 15,4% das notificações foram realizadas em
municípios que não integram a lista de municípios turísticos.
Analisando a Figura 2, um outro olhar ainda pode ser aplicado sobre essa relação.
Conforme a distribuição dos casos absolutos no mapa, também é possível perceber que existe

uma maior concentração de registros nos municípios que constroem toda a extensão da faixa
litorânea do Estado, a saber: Camaçari, Lauro de Freitas, Salvador, Ilhéus e Porto Seguro,
excetuando Jaguaripe e Nilo Peçanha que, embora estejam entre os municípios litorâneos, não
são considerados turísticos e juntos representam somente 0,08% das notificações.
Cabe visualizar também que apesar de existirem municípios turísticos localizados na
porção centro-oeste do Estado, na Chapada Diamantina, estes não possuem destaque no cenário
epidemiológico da SC, uma vez que, individualmente, estes municípios não ultrapassam o
quantitativo de dez casos notificados, a exemplo de Andaraí, Mucugê, Ibicoara, Palmeiras,
Lençóis e Itaeté. Aqui, se faz pertinente uma reflexão sobre as diferentes modalidades turísticas
que são praticadas na Bahia, pois a faixa litorânea oferece condições mais adequadas para a
realização do turismo de sol e praia quando comparada com as outras porções do Estado, como
no centro-oeste onde se desenvolve a prática do turismo de natureza que se favorece devido aos
aspectos naturais.
Os achados e as variáveis que este estudo indica para que seja realizada uma melhor
interpretação do comportamento da SC na Bahia, através das relações com o turismo,
particularmente o turismo de sol e praia, já foram apontadas na literatura por autoras como
Helbusto et al. (2016) quando levantaram as discussões de que os municípios que praticam o
turismo litorâneo são mais susceptíveis a circulação de ISTs, tanto para os turistas e visitantes
quanto para os moradores, quando comparados com municípios que praticam outras
modalidades de turismo ou com aqueles não turísticos.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo se desenvolveu com o objetivo de analisar a distribuição espacial dos
casos de sífilis congênita, em menores de um ano de idade, na Bahia, entre os anos 2010 e 2018,
e identificar possíveis relações entre os casos de SC e os municípios turísticos do estado. Este
objetivo foi atendido através da utilização de dados secundários que foram tratados por meio
das técnicas de geoprocessamento.
No que tange a distribuição espacial dos casos, notou-se que a doença se desenvolve de
forma heterogênea entre os municípios do estado, tendo sido mais expressiva em municípios
como Salvador, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Teixeira de Freitas, Ilhéus e Lauro de
Freitas. Municípios como Mucugê, Ibicoara, Itaeté, Palmeiras e Lençóis foram menos
representativos na análise.
Sobre a inserção dos municípios turísticos como um elemento de análise do estudo, foi
possível identificar que existe uma maior concentração das notificações dos casos de SC nas
localidades que ocupam a faixa litorânea do estado, a exemplo de Camaçari, Lauro de Freitas,
Salvador, Ilhéus e Porto Seguro, quando comparada com as outras porções do estado, como a
centro-oeste, onde estão localizados parte dos municípios que tiveram registros menos
significativos do ponto de vista quantitativo. Esse achado corrobora para um novo olhar sobre
os fatores que perpetuam a SC no estado baiano, uma vez que passa a considerar a influência
do turismo de sol e praia como uma dessas razões para a manutenção desse quadro
epidemiológico.
Para além da sua contribuição, este estudo abre caminhos para que mais pesquisas sejam
realizadas com o intuito de considerar outros elementos, que não estiveram em observação nesta
investigação, como possíveis relações com a localização de rodovias no Estado da Bahia, com
a intenção de fazer com que a sífilis congênita não permaneça como um obstáculo para a plena
realização da saúde pública.
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Resumo
O turismo de experiência possibilitou, dentre outras vertentes, o desenvolvimento do Turismo
de Base Comunitária – TBC. Dada a expansão deste segmento, na presente pesquisa, nos
propusemos a estudar como tal vertente do turismo pode ser uma alternativa econômica e
sustentável para comunidades rurais do interior do estado da Bahia, no Brasil. Elegemos como
lócus de estudo o assentamento de reforma agrária Eldorado, localizado no município de Santo
Amaro – BA, e, a partir daí, objetivamos discutir a prática do turismo de base comunitária no
referido assentamento do Movimento dos Sem Terra – MST, considerando a viabilidade do
desenvolvimento local, em respeito também ao meio ambiente. Para tanto, realizamos um
estudo de metodologia qualitativa, assente na revisão bibliográfica dos principais temas
abordados, e na visita de campo para conhecer o local objeto de estudo. Por fim, no que
concerne às conclusões da pesquisa, entendemos ser o TBC uma oportunidade que alia
desenvolvimento econômico, sustentabilidade e turismo pedagógico como vias alternativas
para o desenvolvimento local da comunidade de assentados do Eldorado e, consequentemente,
para a região de Santo Amaro – BA.
Palavras-chave: Turismo de base comunitária. Turismo de experiência. Assentamento
Eldorado. Turismo pedagógico. Sustentabilidade.
Abstract
Experience tourism made possible, among other aspects, the development of Community-Based
Tourism – TBC. Given the expansion of this segment, in this research, we proposed to study
how this aspect of tourism can be an economic and sustainable alternative for rural
communities in the interior of the state of Bahia, in Brazil. We chose as locus of study the
agrarian reform settlement Eldorado, located in the municipality of Santo Amaro – BA, and
from there, we aim to discuss the practice of community-based tourism in the aforementioned
settlement of the Movimento dos Sem Terra – MST, considering the feasibility of local
development, with respect also to the environment. Therefore, we carried out a qualitative
methodology study, based on a literature review of the main topics covered, and on a field visit

to get to know the place under study. Finally, with regard to the research findings, we
understand that TBC is an opportunity that combines economic development, sustainability and
educational tourism as alternative ways for the local development of the community of settlers
in Eldorado and, consequently, for the region of Santo Amaro - BA.
Keywords: Community-based tourism. Experience tourism. Assentamento Eldorado.
Educational tourism. Sustainability.
1 INTRODUÇÃO
O ano de 2020 foi marcado pela pandemia ocasionada pelo novo coronavírus,
desencadeador da Covid-19 – uma doença que pode ser fatal. Em 2021, a pandemia continua
ativa em diversos locais, o que leva ao enfrentamento de, ora queda nas taxas de contaminação
e mortalidade, ora alta repentina nessas taxas, demandando novas estratégias de prevenção.
Frente à emergência sanitária que se instaurou no mundo, diversas medidas tiveram que ser
adotadas, incluindo a implementação de lockdown em alguns países e o fechamento de
aeroportos ou imposição de restrições para a livre circulação de pessoas, além de barreiras
sanitárias implantadas. Todo esse contexto afetou diretamente o Turismo, que foi um dos
setores mais atingidos em termos globais pelo contexto pandêmico.
Conforme dados divulgados pela Organização Mundial do Turismo – OMT (2021), o
setor turístico enfrenta a sua maior crise pelo segundo ano consecutivo. Quando comparado
com 2020, o ano de 2021 registrou, entre janeiro e maio, 147 milhões de viajantes a menos, em
relação a esse mesmo período no ano anterior, no tocante ao turismo internacional. Em se
tratando de uma comparação com 2019, são 460 milhões de pessoas a menos que fizeram
viagens internacionais.
A OMT (2021) indica, todavia, que o turismo doméstico deve ser uma aposta como um
caminho de recuperação para esse setor, aliando vacinação, clareza nas comunicações sobre as
restrições de cada viagem e tecnologias digitais que facilitem a mobilidade. Por sua vez, no
Brasil, o Ministério do Turismo – MTur (2021), após ter divulgado uma pesquisa feita pelo
Booking, indicou que é animadora a perspectiva de viagens demonstrada pelos brasileiros em
relação ao Turismo. Segundo o órgão, 42% dos entrevistados planejam escolher destinos menos
frequentados e 16% buscam por destinos próximos, regionais ou, ainda, sediados no Brasil
(MTur, 2021).
Considerando o atual contexto evidenciado e dada a expansão desse segmento turístico,
na presente pesquisa nos propusemos neste trabalho, estudar como tal atividade pode ser uma
alternativa econômica e sustentável para comunidades rurais do interior baiano. Para tanto,
escolhemos como objeto de estudo o assentamento de reforma agrária Eldorado, no município
de Santo Amaro – BA, a fim de, como objetivo geral, discutirmos a prática do turismo de base
comunitária no referido assentamento do Movimento dos Sem Terra – MST. Tal estudo se
desenvolve, portanto, a par da viabilidade do desenvolvimento local e da sustentabilidade como
eixos do turismo de base comunitária para essa localidade.
Entendemos, por esse viés, que a atividade turística desempenha um importante papel
na sociedade, pois, repercute em diversas áreas do conhecimento pelo fato de ser reconhecido
como uma atividade que impacta o meio onde se desenvolve. Embora o turismo seja
caracterizado como um importante vetor de dinamização econômica, não se restringe apenas a
isso, já que se caracteriza, também, pela prática cultural e social, além de promover a interação
entre a comunidade autóctone e os visitantes, que se traduzem em significativas trocas para

ambos, conforme se percebe neste processo de estudo com o assentamento de reforma agrária
Eldorado.
Assim nomeado em sensibilização ao massacre Eldorado dos Carajás, o assentamento
foi criado a partir de uma ocupação que ocorreu no dia 18 de maio de 1997, recebendo a imissão
de posse no dia 30 de dezembro de 1997. Hoje, 46 famílias estão assentadas, mas no local há
capacidade para abrigar 50 famílias. Abrangendo uma área de 634,400 hectares, visa o plantio
de culturas de subsistência e tem no TBC uma fonte de desenvolvimento local, com vistas
também ao processo de ensino e aprendizagem proveniente do movimento político MST.
No intuito de desenvolvermos as discussões propostas, realizamos um estudo de
metodologia qualitativa, assente na revisão bibliográfica dos principais temas abordados, e na
visita de campo para conhecer o local objeto de estudo. Cumpre esclarecer que nossa relação
com o assentamento Eldorado se dá a partir de nossa pesquisa de mestrado, que está em
desenvolvimento, sendo o presente artigo um recorte do estudo feito na dissertação. Desse
modo, a metodologia que aqui reproduzimos está inserida no contexto mais amplo de nossa
pesquisa de mestrado.
A metodologia engloba procedimentos de revisão bibliográfica, a partir de livros, teses,
dissertações e artigos que abordam o conceito de turismo de base comunitária, turismo em
assentamentos de reforma agrária e turismo de base comunitária no meio rural. Segundo Eva
Maria Lakatos e Marina Marconi (2017, p. 42), “[...] a pesquisa bibliográfica, ou de fontes
secundárias, abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo […]”.
Para as autoras, o uso de tais fontes tem como objetivo aproximar o pesquisador do universo
do tema em questão, a fim de que, com base na pesquisa realizada, seja possível que ele
acrescente ao tema suas ideias e observações.
Em consonância à revisão bibliográfica, foi também realizada a pesquisa documental,
que, de acordo com Antônio Carlos Gil (2017), envolve a consulta a documentos públicos e/ou
particulares, a fim de investigar a temática abordada em consonância à legislação vigente ou,
ainda, para averiguar informações. Para esta pesquisa, precipuamente foram abordados três
documentos da Fundação Juazeirense para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Econômico, Sociocultural e Ambiental – FUNDESF: Fomento a atividades não agrícolas,
agroindústrias e comercialização em assentamentos de reforma agrária da Bahia (2007) e dois
relatórios técnicos do estudo integrado de turismo de base comunitária no projeto de
assentamento Eldorado.
Além desses métodos, este artigo também envolve visitas de campo ao assentamento
Eldorado, realizadas inicialmente em 2013, com a equipe do programa Terra Sol, e,
posteriormente, em 2016 e em agosto de 2021, em razão dos estudos direcionados à pesquisa
de mestrado em Análise de Desenvolvimento Regional e Urbano. Cumpre esclarecer que o
Terra Sol foi um programa lançado em 2004, como parte do Plano Nacional de Reforma Agrária
– PNRA e do Plano Plurianual – PPA, que definem os programas prioritários do Governo
Federal. Seu principal objetivo é fomentar a agroindustrialização e a comercialização, além de
atividades não agrícolas, como turismo rural, artesanato e agroecologia. Essas primeiras visitas
envolveram a confirmação de demandas do assentamento, apresentação e execução de uma
oficina sobre TBC, além de outras atividades direcionadas à avaliação e construção do
assentamento como produto turístico, juntamente com a participação da comunidade.
As visitas junto à comunidade, bem como as pesquisas bibliográfica e documental
realizadas, propiciaram o entendimento do TBC como uma oportunidade que alia
desenvolvimento econômico, sustentabilidade e turismo pedagógico, no que concerne ao
assentamento Eldorado. Desse modo, apresenta-se como via alternativa para o desenvolvimento
local da comunidade de assentados Eldorado e, consequentemente, para a região de Santo
Amaro – BA. No intuito de melhor explicitarmos essa discussão, o artigo foi estruturado em

três partes, além desta introdução e das considerações finais. Na primeira, discutimos de modo
mais detalhado o turismo de experiência, na segunda o TBC nas comunidades rurais e, na
terceira, o TBC no assentamento Eldorado. A partir daí, reafirmamos a possibilidade de essa
comunidade rural apresentar-se como um destino alinhado ao turismo doméstico, pela via do
TBC.
2 O TURISMO DE EXPERIÊNCIA NA SOCIEDADE PÓS-MODERNA
Historicamente, o turismo está associado a transitar, ao fluxo de deslocamento
promovido por interesses variados. Inicialmente, as viagens tinham finalidades muito
específicas, geralmente comerciais, trabalhistas ou imperialistas – no tocante à conquista de
novos territórios. Apenas posteriormente, sobretudo com a Revolução Industrial, deu-se início
um processo que alinhava as viagens na perspectiva do ócio, ou, mais especificamente, as
viagens para saúde ou descanso. Esse viés ainda hoje é um dos pilares do turismo de massa,
sobremodo valorizado na sociedade moderna. Contudo, o contexto histórico-social pósmoderno fez com que as pessoas ansiassem por vivências diversificadas em termos de atividade
turística, com experiências inovadoras ou ainda pouco difundidas, mais particularizadas e
distanciadas da lógica do turismo de massa. Dessa forma, o turismo ganha força na pósmodernidade com novas opções e oportunidade de variedade de hospedagem, agências,
restaurantes, destinos turísticos, enfim, de serviços e roteiros diversos.
De acordo com Chelly Costa Souza e Mariana Filha Barboza (2012), a atividade turística
tem alcançado um crescimento exponencial com a diversificação de sua oferta de atrativos,
sobremodo no curso dos últimos trinta anos, especialmente com o advento da era digital em
escala planetária, concomitante à globalização da economia. Atualmente, o turismo é um
fenômeno mundial com enormes diferenciações em termos de destinos e atividades disponíveis,
de culturas anfitriãs e de tipos de visitantes. Apesar disso, algumas das principais motivações
identificadas na análise histórica (a necessidade de mudança de ambiente, a formação pessoal
e a educação, a curiosidade cultural, a espiritualidade e o status social, etc.) continuam a ser
pertinentes na análise do turismo contemporâneo.
Converge a essa percepção a já clássica definição de turismo dada pela OMT (2001, p.
38): “[...] o turismo compreende as atividades que realizam as pessoas durante suas viagens e
estadas em lugares diferentes ao seu entorno habitual, por um período consecutivo inferior a
um ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras.”. Desse modo, ainda que sejam variadas
as motivações para as viagens, transitam em torno de lazer e/ou negócios. Ao tratarmos, todavia,
do turismo de experiência, esse segmento se acentua pela característica de possibilitar ao turista
uma experiência mais particularizada, atinente a desejos e processos mais subjetivos do que
massificados – incluindo, nesse sentido, os destinos turísticos.
Nesse contexto a literatura especializada passou a exibir, em diferentes abordagens
antropológicas, sociológicas ou econômicas, por exemplo, o debate acerca das novas formas de
se estruturar o turismo como atividade econômica, com a coexistência do chamado turismo de
massa, conforme analisa Mário Carlos Beni (2004). Para o autor:
Enquanto no século passado (séc. XX) os estudos sociológicos do turismo
estavam voltados ao turismo de massa, [...], inicia-se na atualidade uma ampla
reflexão antropológica sobre o cultural, a pluriculturalidade e as razões
sociais, econômicas, políticas e geofísicas que levam o homem moderno a
viajar. A psicologia do turismo volta a atenção para os motivos e preferências
dos turistas e, recentemente, para o grande apelo da dimensão ecológica.
Entretanto, é preciso que a análise científica amplie significativamente

conhecimentos sobre o lazer e o imaginário, o cotidiano, as relações
interpessoais entre diferentes culturas, a reação do turista diante do patrimônio
interpretado. (BENI, 2004, p. 256-257).

Essa nova forma de interpretação da atividade turística e dos estudos relacionados ao
turismo, sobre os quais Beni (2004) aborda, estão diretamente correlacionados ao Turismo de
Experiência. Claramente inspirada nos debates sobre a pós-modernidade, relevantes na teoria
contemporânea sobre a vida social – especialmente envolvendo questões de cultura e arte, mas
com alcance sobre diversos campos, entre eles a filosofia – a expressão turismo de experiência
é observada em trabalhos que privilegiam vivências turísticas específicas e em reflexões mais
gerais sobre o significado do desenvolvimento do turismo no período atual, como pontuam,
dentre outros, Aristides Farias Santos (2010) e Veuderllanne Campos da Silva (2015).
Por esse viés, entender o turismo como fenômeno da modernidade compreende que,
com o processo de industrialização, ficou evidente que a prática do turismo estava relacionada
à fuga das atividades cotidianas, do estresse urbano e dos problemas pessoais atrelados às
condições de trabalho e, de alguma maneira, viajar consistia numa forma de assegurar o tempo
livre, mas não necessariamente isso implicava em aprendizados ou em trocas culturais. Ao
contrário, com frequência, criava abismos entre turistas e população autóctone. Entendemos,
então, que o turismo dito convencional, também lido como turismo de massa, além de afastar o
visitante das populações locais, representa uma decadência de produção cultural, pois não
valoriza os saberes locais. Essa aculturação generalizada tem sido apontada como o principal
resultado do turismo de massa, que, todavia, continua a movimentar muito capital financeiro e
distancia-se do turismo de experiência. Este, por sua vez, surgiu por volta da década de 90 e
tem por aporte os conceitos Economia da Experiência (PINE; GILMORE, 1999) e Sociedade
dos Sonhos (JENSEN, 2002).
Tais conceitos são tendências oriundas da ciência econômica, os quais têm se difundido
em diferentes setores, inclusive no turismo. A essência dos termos concentra-se na criação de
experiências e emoções que o consumo de determinado produto propicia ao consumidor,
oportunizando vivências individualizadas e, portanto, singulares. O consumo de um produto
satisfaz não apenas uma necessidade evidente, mas gera uma série de outras satisfações de
âmbito subjetivo, visto que, nessa concepção, “[...] Enquanto as ‘mercadorias’ são fungíveis,
os bens tangíveis e os serviços intangíveis, as experiências são memoráveis.” (PINE;
GILMORE, 1999, p. 2).
Pine e Gilmore (1999) batizaram de Economia da Experiência a forma de
comercialização na qual o consumidor não adquire simplesmente um produto ou serviço, mas
sim, paga “[...] para passar algum tempo participando de uma série de eventos memoráveis [...]”
(PINE; GILMORE, 1999, p. 2). Com isso, não se compra algo com o intuito de que o produto
exerça simplesmente sua função, mas sim, que possibilite satisfazer outros desejos a ele
relacionados, indo ao encontro das ideias de Jensen (2002) e Marcuse (1968). De forma mais
prática, Pine e Gilmore propõem princípios básicos para ultrapassar o modelo tradicional da
“experiência”: o tema deve mexer com o senso de realidade do cliente, trabalhando com noções
de forma, múltiplos espaços e tempo, de modo integrado e alinhado com a operação do negócio.
Assim, migrando para o turismo, o indivíduo não vai à praia apenas para tomar sol ou
um banho de mar, ele vai buscar um conjunto de sensações proporcionadas a todo instante, em
todo momento que ele considera estar consumindo o produto turístico. Esse viés focalizado em
proporcionar uma experiência única para o turista, atinente aos seus desejos e alinhado às
preocupações socioambientais, bem como à história e à cultura local, pode ser compreendido
como um novo fazer turístico, diverso dos modos convencionais da atividade turística. Para
Beni (2004), essa transição pode ser sintetizada na expressão “da economia de serviços para a

economia da experiência”. Com isso, o autor discute que, muito além de se vender
simplesmente um serviço turístico, o que há é a oferta de uma experiência turística, na qual se
consideram os anseios, desejos e subjetividade do cliente. Há, nesse sentido, uma consonância
entre a experiência particularizada que é vendida e a experiência que o turista busca vivenciar
através da viagem.
Conforme Beni (2004, p. 295) analisa,
Viajar é abrir novos horizontes, conhecer novas culturas, lugares e paisagens.
A viagem rompe a rotina do cotidiano, revela novos cenários e traz para a
vivência dos turistas expectativas sempre surpreendentes. A viagem é um
movimento externo e interno ao turista. Externo porque ele desloca-se no
espaço físico e no tempo. Interno porque seu imaginário segue na frente,
instigando a intelectualidade e o emocional, preparando-o para viver o
inusitado em experiências únicas na revelação do desconhecido e do diferente.

Santos (2010), por sua vez, destaca que a sociedade pós-moderna traz como
reorganização três elementos para o entendimento do turismo: a globalização da economia, a
difusão da informação e as estratégias complementares de massificação e segmentação. Em se
tratando do Turismo de Experiência, a sua rota de aporte está baseada na segmentação, a qual
proporciona uma vivência turística mais singular para o turista. Em consonância a essa
concepção, Silva (2015, p. 43) analisa:
Atualmente, o turismo baseado na cultura, na natureza e com base nos valores
locais vem ganhando destaque na preferência dos turistas e viajantes, pois
busca conhecer o modo de vida de cada lugar, seus atrativos históricos,
naturais e culturais que estão presente na vida e se manifestam em qualquer
localidade, mesmo que de forma diferenciada.

A conformação turística explicitada por Silva (2015) atende, nesse caso, à proposição
de uma experiência turística singular, que ultrapassa a vivência massificada e “pronta” do
turismo convencional, para adentrar em uma perspectiva que alia história, cultura, subjetividade
e atrativos turísticos. Essa tendência tem buscado se consolidar desde a década de 90, com
maior ênfase a partir dos anos 2000. Já em 2004 Beni indicava que havia uma tendência de
crescimento de um turismo “[...] com predomínio de motivação de reencontro com a natureza
de caráter familiar e bem intimista nas relações do turismo com o meio ambiente.” (p. 258).
Essa caracterização conduziu, à época, ao desenvolvimento de uma
[...] demanda de roteiros com essas peculiaridades (o chamado turismo
endógeno), deslocando em grande parte o fluxo turístico dos grandes centros
urbanos e cosmopolitas para áreas locais com expressivo patrimônio históricoétnico-cultural, em que podem ser vivenciadas experiências mais autênticas e
genuínas, sem interferência do cunho comercial, da opressão da obrigação de
consumir, das tensões dos conglomerados urbano-industriais, do ter para ser,
com o apelo simples de viver ainda não impregnado por artificialismos e
tensões dialéticas. (BENI, 2004, p. 258).

Essas experiências autênticas, sobre as quais fala Beni (2004), no campo do turismo que
ora discutimos, se particularizam em múltiplas vertentes, experienciadas a partir da atividade
turística. Contudo, cumpre observar que, conforme o próprio autor evidencia, tal experiência
conjuga o âmbito comercial ao desenvolvimento local, também com uma preocupação

socioambiental. Importa dizermos, portanto, que, nesse escopo das variadas vertentes do
Turismo de Experiência, interessa-nos, sobremaneira, discutir o Turismo de Base Comunitária
– TBC, que é uma modalidade do turismo baseada justamente na experiência turística
desenvolvida em comunidades. Para este estudo, interessa, de modo ainda mais particular, o
turismo de base comunitária em comunidades rurais. Silva (2015) destaca que o turismo
comunitário pode ser compreendido como um modelo de desenvolvimento consistente
adequado à sociedade contemporânea, visto que induz a maior relacionamento, envolvimento
e aprendizagem no tocante às singularidades locais. Por esse viés, as bases do turismo de
experiência estão focadas na capacidade de observar o “algo mais”, sem comprometer os
recursos naturais e principalmente o modo de vida local. O turista, portanto, se relaciona de
forma diferente com a comunidade, participando do dia a dia local, em vivências que valorizam
o intercâmbio de experiências e culturas.
3 O TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA COMO UMA ALTERNATIVA PARA
COMUNIDADES RURAIS
O Turismo de Base Comunitária (TBC), ou Turismo Comunitário, consiste em um
modelo de desenvolvimento turístico centrado nos recursos (humanos, naturais e de
infraestrutura) endógenos de determinada localidade. Assim, carrega em sua essência o
protagonismo das comunidades receptoras na gestão e oferta de bens e serviços turísticos
(COSTA, 2013). Para Douglas Pearce (2003), o turismo é uma extremidade de um amplo
aspecto do lazer e, por isso, o pesquisador acredita que a pesquisa geográfica pode trazer
contribuições significativas para o planejamento, desenvolvimento e gerenciamento do turismo
nas localidades, considerando o deslocamento das demandas turísticas um ponto relevante para
o estudo do fenômeno. Pearce (2003) ainda afirma que até a década de 1960 poucos estudos
sobre turismo foram realizados, mas, que a relevância da atividade para o desenvolvimento das
localidades tem feito com que novos estudiosos se interessem pelo tema.
Nesse cenário, o TBC aparece como uma promissora promessa que possa impulsionar,
endógena e externamente, as localidades que aderirem a esse segmento. Mais do que isso, o
TBC tem sido visto como uma possível forma para resolver uma antiga demanda na área
turística, que é o fato de, apesar de ser considerado um importante vetor de desenvolvimento
para regiões mais pobres, é fato comprovado que o retorno financeiro não chega a essas
localidades como esperado, retornando e concentrando-se nas regiões mais enriquecidas,
conforme indicam Paulo Henrique Oliveira Silva e Carolina de Andrade Spinola (2018). O TBC
seria, então, por seu caráter autogestor e coletivo, uma forma de atender a essa demanda e
possibilitar o desenvolvimento local. Segundo esses autores, “[...] o TBC demanda um grande
efeito multiplicador da produção do turismo e aciona a cadeia produtiva local por meio do
estímulo aos pequenos empreendedores de negócios relacionados com a produção associada ao
turismo.” (SILVA; SPINOLA, 2018, p. 88).
Conforme discutem Wilson Alves de Araújo et al. (2017, p. 6), de forma conceitual, em
âmbito econômico, é possível dizer que o desenvolvimento abarca duas vias de análise:
Uma, de natureza teórica, considera desenvolvimento como sinônimo de
crescimento econômico, e, outra, voltada mais para a realidade empírica,
considera imprescindível adicionar ao crescimento indicadores que possam
refletir melhorias nas condições de vida das pessoas, tais como: saúde,
educação, segurança e qualidade ambiental. Dessa maneira, o crescimento se
reflete no progresso das sociedades como um todo, não somente no aspecto
econômico, mas em suas múltiplas dimensões.

A este estudo, para a concepção de desenvolvimento local, interessa a segunda via
apresentada por Araújo et al. (2017). Isto porque importa, para o TBC, o desenvolvimento
integrado da comunidade, que inter-relaciona saúde, segurança, educação, meio ambiente e
economia, em uma conjuntura na qual esses elementos integram um todo comum – a
comunidade. Nessa perspectiva, “[...] a premissa do desenvolvimento é melhorar a qualidade
de vida e o bem-estar social dos indivíduos e das comunidades” (ARAÚJO, 2017, p. 7).
Historicamente, a década de 1980 é considerada como marco inicial do turismo rural no
Brasil, que surgiu como atividade econômica em crescimento, conforme dados do Ministério
do turismo (MTur, 2009). Várias transformações vêm acontecendo ao longo desse tempo,
principalmente, no que tange à relação entre o ser humano e o meio em que ele vive. A
importância dada à conservação dos recursos naturais, ao modo de vida de comunidades
tradicionais e à preocupação com a qualidade dos alimentos, como o aumento da procura de
produtos orgânicos, demonstra uma tendência ao consumo consciente somada a atitudes mais
saudáveis, o que motiva o desenvolvimento local de comunidades rurais.
Cumpre, todavia, diferenciar TBC de Turismo Rural. O segmento do Turismo Rural é
definido pelo Ministério do Turismo – MTur no Brasil como o “[...] conjunto de atividades
turísticas desenvolvidas no meio rural, comprometida com a produção agropecuária, agregando
valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da
comunidade [...]” (BRASIL. MTUR, 2003), em áreas antes submetidas, prioritariamente, às
atividades agrícolas.
Tal como o TBC, o turismo rural também representa uma alternativa ao turismo de
massa. Margarita Barreto (1998) aponta como tendência a busca por hotéis e pousadas
familiares situados em locais isolados, onde o turista convive com os proprietários e participa
do cotidiano da vida no campo. Ao mesmo tempo em que o turismo rural desponta como
atividade que pode resgatar áreas economicamente estagnadas, ele também pode representar
um alento à preservação de ambientes naturais. Para Agustín Santana Talavera (2000, p. 152),
“O turismo rural [...] é hoje contemplado como ferramenta estratégica na conservação do meio
ambiente e na preservação das culturas locais”.
Ao realizarem um breve retrospecto sobre as origens e conceitos basilares para o TBC,
Silva e Spinola (2018) propõem a seguinte síntese:
[...] consideramos que as experiências de Turismo de Base Comunitária para,
de fato, se processarem necessitam observar três características básicas: se
constituírem em experiências autênticas, que proporcionem o conhecimento
do cotidiano real de uma dada comunidade e, como tal, chegamos à segunda
característica, que é o envolvimento de pessoas reais, dos moradores e suas
redes de relações. Por fim, há de se proporcionar convivência e troca entre os
visitantes e os visitados em um ambiente em que os saberes tradicionais são
valorizados e que os turistas verdadeiramente desejam esse contato mais
próximo com os anfitriões. (SILVA; SPINOLA, 2018, p. 88).

Nosso entendimento sobre o TBC alia-se de modo consonante ao que discutem Silva e
Spinola (2018), considerando a tríade característica do TBC. Entendemos, nesse sentido, que o
alinhamento entre autenticidade, convivência com reais moradores da comunidade e as relações
de trocas de saberes que ocorrem dessa experiência formam a tônica do TBC, direcionada às
práticas socioculturais adotadas por cada grupo comunitário.
Em movimento similar à discussão proposta por Silva e Spinola (2018), Juzânia Oliveira
da Silva Brandão (2014, p. 11) analisa:

As práticas de TBC buscam ser muito mais que um ‘segmento’. Nas suas
práticas, a forma de fazer turismo (planejamento, gestão e prática) se dá por
meio da autogestão, onde atores, entes comunitários, atuam efetivamente na
realização de práticas turísticas e não somente como coadjuvantes de
instituições estrangeiras ao lugar. Essa governança, para ser efetiva, acontece
através de associações, cooperativas, entidades sociais e organizações abertas
a todos os membros do lugar.

É importante esclarecer ainda que desenvolver o TBC em uma comunidade rural não
significa, todavia, excluir outras atividades. Ao contrário, de modo sinérgico, o TBC pode ser
visto como uma atividade alinhada à economia criativa, que impulsiona as atividades
tradicionais de cada localidade. Em consonância a esse pensamento, Fabrino (2013) analisa:
[...] o turismo comunitário acaba por propiciar o fortalecimento de atividades
tradicionais – pois estas se tornam seus principais atrativos. Estabelece-se,
assim, uma relação interdependente que se alimenta positivamente nas duas
direções: o turismo encontra nas atividades tradicionais os elementos
fundamentais que alicerçam seu desenvolvimento; e as atividades tradicionais,
por sua vez, encontram nas instituições engendradas no turismo um meio para
fortalecer as suas próprias práticas, técnicas e modos. (FABRINO, 2013, p.
25).

Estabelece-se, portanto, entre o TBC e as atividades tradicionais de cada comunidade,
uma inter-relação que é força motriz tanto do desenvolvimento local quanto da própria
comunidade em si, em um processo de interdependência. Nesse sentido, cumpre ainda
considerarmos que hoje o Brasil encontra-se na rota do turismo convencional e também
diferenciado, como é o caso do turismo de aventura, turismo no espaço rural, turismo rural e
TBC. O país acompanha, assim, a tendência de países como a França e os Estados Unidos, que
acolheram esses novos modos do fazer turístico, em razão de existir uma demanda reprimida e
que busca de forma eficiente vivenciar experiências particularizadas e singulares em seus
países, a partir também da diversidade cultural, social e ambiental que existe em cada território.
Por tornar consciente uma forma de apropriação comunitária por autogestão e por optar
pela não adaptação e cooptação pelo turismo convencional, no TBC a comunidade age e
interage como principal sujeito de desenvolvimento do turismo com foco na inclusão social e
na distribuição de renda, considerando a preservação do meio ambiente como item fundamental.
Dessa forma, o TBC dinamiza atividades não agrícolas como potenciais opções de
desenvolvimento através da agricultura, da economia solidária e de demais atividades
sustentáveis, como diversificação das atividades rurais, sejam elas implantadas por
comunidades ribeirinhas, quilombolas, pescadores, marisqueiras ou por demais grupos sociais
de trabalhadores rurais.
Como ponto final, cumpre ainda destacarmos que, além da diversificação das atividades,
um ponto importante também sobre o TBC é a possibilidade de abertura de mercado para
produtos agrícolas produzidos pelas famílias rurais e que se encontram impossibilitadas de
comercialização, por falta de demanda na região produzida e pela inviabilidade de transporte e
venda em outras regiões. Nesse sentido, o turismo proporciona uma possibilidade de
escoamento de produção e um aumento na receita de produtos agrícolas, os quais passam a ter
maior rotatividade comercial pelo fluxo turístico.

4 TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA NO ASSENTAMENTO ELDORADO
O assentamento de reforma agrária Eldorado está localizado na Bahia, próximo à cidade
de Santo Amaro, na região do Recôncavo baiano. Destacamos, todavia, que ao falarmos em
Recôncavo baiano, aludimos a duas divisões oficiais quanto a essa região. A primeira diz
respeito ao fato de, em termos geopolíticos oficiais, desde o ano de 2010, a Bahia estar dividida
em 27 Territórios de Identidade, sendo um deles o Território de Identidade Recôncavo,
assinalado na Figura 1 como de número 21.
Figura 1 – Territórios de Identidade da Bahia.

Fonte: Bahia, 2021.
Conforme expresso na Figura 1, na divisão adotada, relativa aos territórios de
identidade, o Recôncavo é composto por 19 municípios, que são: Cabaceiras do Paraguaçu,
Cachoeira, Castro Alves, Conceição do Almeida, Cruz das Almas, Dom Macedo Costa,
Governador Mangabeira, Maragogipe, Muniz Ferreira, Muritiba, Nazaré, Salinas da Margarida,
Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, São Felipe, São Félix, Sapeaçu, Saubara, Varzedo,
conforme indica a Secretaria de Planejamento da Bahia (BAHIA, 2021). Para a divisão adotada,
segundo o governo estadual, foram consideradas as prioridades temáticas demandadas por cada
realidade local, a fim de que fosse possível a instituição de políticas públicas promotoras de

desenvolvimento equilibrado e sustentável entre os 27 Territórios de Identidade da Bahia
(BAHIA, 2021).
Para tanto, a Secretaria de Planejamento da Bahia considera que:
O território é conceituado como um espaço físico, geograficamente definido,
geralmente contínuo, caracterizado por critérios multidimensionais, tais como
o ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições, e
uma população com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam
interna e externamente por meio de processos específicos, onde se pode
distinguir um ou mais elementos que indicam identidade, coesão social,
cultural e territorial. (BAHIA, 2021, online).

Nossa proximidade com o assentamento de reforma agrária Eldorado se deu,
inicialmente, em 2013, quando integramos a equipe do Programa Terra Sol e realizamos visitas
de campo nessa comunidade. Posteriormente, com nossa aprovação no mestrado em Análise de
Desenvolvimento Regional e Urbano, a partir de 2016, realizamos novas visitas de campo na
comunidade, que é nosso lócus de pesquisa na dissertação de mestrado. No mês de agosto de
2021, em decorrência do andamento da pesquisa de mestrado e com a necessidade de observar
como a comunidade estava enfrentando a pandemia do novo coronavírus, realizamos nova
visita. As informações apresentadas nessa seção sobre o referido assentamento apoiam-se,
portanto, na pesquisa de revisão bibliográfica e na observação da estrutura, funcionamento e
potencialidades do local, reunidos estes quando realizamos as visitas de campo.
Esclarecemos ainda que as visitas iniciais ocorreram junto à equipe do Programa Terra
Sol em virtude de esse programa, idealizado pelo governo federal desde 2004, apresentar as
seguintes características:
O Terra Sol é um programa de fomento à agroindustrialização e à
comercialização por meio da elaboração de planos de negócios, pesquisa de
mercado, consultorias, capacitação em viabilidade econômica, além de gestão
e implantação/recuperação/ampliação de agroindústrias. Atividades não
agrícolas - como turismo rural, artesanato e agroecologia - também são
apoiadas. (BRASIL, 2020, online, grifos do autor).

Como é possível observar por meio da definição dada pelo governo federal, o Terra Sol
direciona-se, dentre outras atividades, ao turismo rural, ao artesanato e à agroecologia. Dentre
essas vertentes e a partir das visitas de campo realizadas na comunidade Eldorado, percebemos
a potencialidade turística da localidade e que, por suas características, as possibilidades de
desenvolvimento do turismo se aproximavam mais da modalidade do TBC. Em relação à
parceria de cada comunidade com o Terra Sol, há o indicativo de que “[...] a proposta e o projeto
devem nascer da vontade das pessoas em trabalhar conjuntamente para agregar valor a seus
produtos, aumentando assim sua renda” (BRASIL, 2020, online).
Para além do que propõe o programa, que, à época, possibilitou a realização de oficinas
sobre turismo rural e TBC na comunidade Eldorado, é importante destacarmos que essa diretriz
de proposição partindo da comunidade impulsiona o processo de autogestão e protagonismo
por parte da coletividade de cada local. No que concerne à relação entre protagonismo e TBC,
destacamos:
O protagonismo comunitário somente é conseguido através de um processo
de empoderamento social em que os moradores locais, progressivamente,
assumam o controle político e econômico das decisões que interferem em sua

forma de vida e determinam os caminhos futuros da realidade que desejam
para si e para os seus. Sendo comunitário, trata-se de um processo de
identificação dos moradores com o lugar em que vivem e de articulação e
mobilização de todos os envolvidos em prol de um benefício comum. (SILVA;
SPINOLA, 2018, p. 89).

Conforme analisam Silva e Spinola (2018), em artigo sobre a experiência do TBC no
bairro Cabula, em Salvador – BA, o protagonismo ocorre por meio do empoderamento social e
da assunção de demandas coletivas justamente por meio da coletividade que compõe o local.
Ressaltamos, ainda, que nesse processo são fundamentais as políticas públicas, pois através
delas as comunidades podem vivenciar um melhor processo de empoderamento. E isso envolve
desde melhores condições de acessibilidade, de saúde, de educação, a, até mesmo e, sobretudo,
políticas públicas que auxiliem a implementar e fomentar o TBC nas comunidades que tenham
vocação para esse tipo de agenciamento turístico.
Um exemplo dessas políticas públicas é Programa Terra Sol, que, dentre as suas
finalidades, envolve o escopo do Turismo Rural e, assim, engloba o TBC. Esse programa faz
parte do Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) e do Plano Plurianual (PPA), visando
trabalhar diretamente com Projetos de Assentamento de reforma agrária. Foi a partir dele que
iniciamos nossos contatos com o assentamento Eldorado, que resultaram também,
posteriormente, na escolha do tema para a pesquisa de mestrado, tendo como objeto de estudo
o PA Eldorado. É justamente sobre essa comunidade que, a partir desse trecho, apresentamos
mais diretamente nossas observações em relação ao assentamento, tendo por diretriz o TBC.
Em termos mais exatos, o Assentamento Eldorado, situado onde antes era a antiga
“Fazenda Pitinga”, está localizado no território de identidade do Recôncavo Baiano, dentro do
município de Santo Amaro. Se encontra a 3 km do referido município e a 77 km da capital do
estado – Salvador. Em relação ao caminho traçado para chegarmos na comunidade, reiteramos
que há uma inexistência de placas informativas ou de sinalização para quem se dirige ao Projeto
de Assentamento – PA Eldorado, salvo o nome da escola local. Na Figura 2, observamos a
entrada da comunidade.

Figura 2 – Entrada do PA Eldorado, no Recôncavo, Bahia.

Fonte: Jaeggerman (2016, p. 5).
As vias internas de acesso ao assentamento são feitas de estrada de chão batido,
cascalhado e argiloso, e tem boa acessibilidade, porém as vias de dentro dos roçados e trilhas
não estão em boas condições de uso, provocando dificuldades para completar os caminhos a
serem percorridos. Vinculada ao movimento social MST, a agrovila desse assentamento dispõe
de uma boa infraestrutura com uma casa sede, um refeitório, um galpão comunitário usado para
as assembleias, uma casa de farinha comunitária, uma escola, casas de moradia, cerca de
perímetro, estrada de acesso, Caixa d'água, açude de pequeno porte e um restaurante na beira
da estrada com sinuca, de propriedade do Sr. Thomaz e Dona Marizete, cujo espaço é também
usado como lazer dos assentados. O espaço é dividido por ruas, conforme se observa na Figura
3.

Figura 3 – Uma das ruas do assentamento Eldorado.

Fonte: Jaeggerman (2016, p. 5).
Como é possível observar na Figura 3, o PA Eldorado possui rede elétrica, o que ocorreu
com a contribuição do programa Luz para Todos, do Governo Federal. Há também água
encanada na maioria dos lotes, sendo que há ainda a utilização de captação de água por
gravidade. Em relação ao saneamento básico, existe cisterna e fossa comum, O assentamento
possui sinal de telefonia celular e acesso à internet, também denominada de internet rural via
satélite, a qual funciona através de uma miniantena parabólica, geralmente instalada no telhado
da propriedade rural. A miniantena captura o sinal que vem via satélite e o transmite via cabo
para um modem wi-fi dentro da casa. Esse processo se dá por meio de uma empresa particular
que atua na localidade – Tsunami –, com sede em Santo Amaro. Nesse caso, os assentados
podem contratar os planos de acesso à internet de acordo com suas necessidades.
O assentamento Eldorado, fruto da luta e resistência pela ocupação de terras por quem
dela precisa para sobreviver, é marcado pela história do cacau. Na comunidade, encontram-se
duas antigas barcaças, utilizadas para a secagem das amêndoas do cacau. Esse assentamento
está dentro do bioma da Mata Atlântica, marcado por riquezas naturais e pela presença do Rio
da Penha, localizado a 500 metros dessa comunidade rural.
Os atrativos naturais, culturais e religiosos do assentamento são instrumentos de suma
importância para o crescimento do TBC como via de desenvolvimento local, sendo uma
alternativa à instabilidade da renda agrícola e que, do mesmo modo, possa unir-se à atividade
agricultura familiar, que é a principal atividade do PA.
Conforme apontamos anteriormente, a atividade turística proporcionada pelo TBC pode
ser vista como uma estratégia para complementar a atividade agrícola, utilizando do cotidiano
e as práticas tradicionais, costumes, cultura e vivência do homem do campo como produto e
atrativo capazes de motivar demandas. Nesse sentido, são aproveitados os espaços e atrativos

existentes no PA Eldorado para impulsionar o desenvolvimento local, diversificar atividades e,
ainda, propiciar espaços de formação político-pedagógica, alinhando-se à educação pelas
viagens, conforme propõe Biagio Maurício Avena (2006) ou a vertente do Turismo
Pedagógico.
Os atrativos turísticos inicialmente encontrados no PA Eldorado por meio da visita
técnica exploratória são: o modo de vida rural da comunidade, casa de farinha, utilização de
barcaças, roças, plantações, lavouras, hortas oriundas da agricultura familiar, experiências
agroecológicas e seu ciclo de produção, que fazem parte do cotidiano dessas famílias
assentadas. Como uma comunidade relacionada ao MST, os moradores são entrecruzados pela
identidade “sem-terra” ou “assentados”, o que também direciona parte da experiência do TBC
no PA Eldorado.
Para Arley Andriolo e Evandro Faustino (2000, p. 165), “[...] o turismo pedagógico seria
o que serve às escolas em suas atividades educativas que envolvem viagens.”. Os autores
destacam a importância de as escolas conhecerem e utilizarem este tipo de turismo como
elemento complementar fundamental da formação educacional de crianças e adolescentes, de
modo geral. Entretanto, registramos que nas escolas do MST essa já é uma prática comum,
fomentada também pelos ideais da Educação do Campo, que se baseia justamente na troca de
experiências entre as comunidades rurais.
O turismo pedagógico é importante porque proporciona ao indivíduo sentimentos de
conservação, manutenção e valorização dos bens patrimoniais, culturais e ambientais. Por este
fator, a possibilidade de expansão espacial do conhecimento para além das quatro paredes tornase uma importante ferramenta em que a riqueza das ações pedagógicas dá significado às
aprendizagens. Em se tratando do PA Eldorado, a formação, que resulta até mesmo em
dissertações como as de Jaegermann (2016) – fruto da experiência do intercâmbio político –
ressalta, sobretudo, a formação educacional direcionada aos ideais do movimento social MST,
em defesa da reforma agrária e da distribuição de terra para plantio e sobrevivência.
Os visitantes que aderem, portanto, ao TBC em espaços como o PA Eldorado, se
interessam em conviver com pessoas de culturas diferentes, fazer intercâmbio com
comunidades, gerar relação de troca de conhecimento, praticar o respeito, harmonia e
compreender o sentido da vida das pessoas locais, seus valores, práticas sociais, a memória e a
história. Enfim, aprimorar o conhecimento em cultura popular, estabelecendo um intercâmbio
e vivência entre o visitante e a comunidade assentada.
O Turismo de Base Comunitária em assentamento, hoje, é percebido pelo MST como a
oportunidade de dar visibilidade às problemáticas enfrentadas na luta pela Reforma Agrária. O
MST sabe que, diante de um modelo de organização social perverso e de agricultura
insustentável, a organização dos trabalhadores do/no campo atrai olhares “turísticos” para além
da mera contemplação da paisagem. É obvio que tem consciência de que há também quem
busque os assentamentos visando apenas ter experiências não obtidas na cidade, mas não é isso
que o Movimento busca incentivar e nem o seu propósito é meramente que os assentamentos
sejam um espaço de restauração da força de trabalho do capital.
E, para dar conta disso, o assentamento conta com seus recursos naturais e o saber-fazer
de seus moradores, que são vendidos aos visitantes que buscam desde um contato com a
natureza, o bucólico, até um reencontro com a comida típica do campo e seus costumes, bem
como a formação sociopolítica. Nesse movimento de oferecer o contato entre a população em
geral e os assentados, reside o momento crucial da possibilidade transformadora. Ou seja, da
mesma forma como já foi mostrado, a visita pode ganhar uma dinâmica de reconhecimento do
“outro” e, nesse sentido de troca e respeito. Também pode ser o momento de alienação, de
afastamento do visitante da realidade, do contexto histórico e do papel do assentamento de
Reforma Agrária.

Frente ao exposto, acreditamos que, para o assentamento Eldorado, o TBC, de cunho
pedagógico e de experiência, se apresenta como uma alternativa contundente para intermediar
esse diálogo, já que as visitas ao assentamento têm ocorrido com o objetivo principal de
conhecer o modelo social desenvolvido pelo MST e suas unidades produtivas, que possuem um
modelo cooperativista autogestionário. Entretanto, vemos também potencialidade para
aprimorar a experiência do TBC na comunidade, diversificando roteiros a partir de uma prática
integrativa com a natureza, com a vivência na comunidade e, ainda, recuperando roteiros
históricos que envolvem a antiga sede da Fazenda Pitinga.
A consolidação da atividade turística dependerá, portanto, de esforços coletivos, mas
fundamentalmente do empoderamento da Associação local, animada no sentido de ser
protagonista dos destinos das famílias que lutam pela permanência no campo. Para que
possamos pensar essas e outras ações junto com outros atores da atividade turística, é necessário
que os moradores assentados estejam introduzidos nessas discussões.
A importância do TBC está associada ao motivo de que, com a chegada de turistas,
ocorrerá consequentemente o aumento do consumo, produção de bens e serviços, gerando assim
a criação de novos empregos e dinamização do desenvolvimento local. Embora, o turismo seja
caracterizado como um importante vetor de dinamização econômica, ele não se restringe apenas
a isso, já que se caracteriza, também, pela prática cultural e social, além de promover a interação
entre a comunidade autóctone e os visitantes. Isso motiva o dimensionamento de um segmento
turístico real, em crescimento, com potenciais ainda sendo calculados e em evolução. Entre
acertos e erros na forma de gestão inicial, acreditamos que se desenvolve um novo marco, o da
participação comunitária rural baseada no cooperativismo, sentimento de pertencimento e
associativismo.
Vale ressaltar, contudo, que não se esgotam neste trabalho as discussões acerca do
turismo de base comunitária em assentamentos de reforma agrária, tendo em vista o papel de
cada participante que compõe a rede das atividades do turismo. Esperamos, portanto, que essa
breve reflexão sirva para incitar o debate a respeito da atividade turística em assentamentos de
reforma agrária, bem como despertar para a necessidade de vincularmos tais atividades a
assuntos de interesse geral, como, por exemplo, a divisão de terras.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta pesquisa, nos propusemos a estudar como o Turismo de Base Comunitária pode
ser uma alternativa econômica e sustentável para comunidades rurais do interior do estado da
Bahia, no Brasil. Mais especificamente, nosso estudo desenvolveu-se tendo por escopo o
assentamento de reforma agrária Eldorado, localizado no município de Santo Amaro – BA.
Analisamos, portanto, a prática do TBC nesse assentamento e concluímos que tal prática é um
importante vetor de desenvolvimento local para essa comunidade. Entendemos, ainda, que tal
como acontece no Eldorado, essa prática pode ser uma via capital para outras comunidades,
gerando desenvolvimento local em sua acepção mais ampla: um desenvolvimento direcionado
à melhoria da qualidade de vida como um todo.
Cumpre ressaltarmos também que a prática do turismo de base comunitária no referido
assentamento do Movimento dos SemTerra – MST, impulsiona a viabilidade do
desenvolvimento local, em respeito ao meio ambiente e em inter-relação a outras vertentes do
turismo, como a educação pelas viagens ou turismo pedagógico. Para tanto, realizamos um
estudo de metodologia qualitativa, assente na revisão bibliográfica dos principais temas
abordados, e na visita de campo para conhecer o local objeto de estudo. Entendemos, assim,
que o TBC em assentamentos tem se projetado como uma proposta fortemente associada ao
turismo sustentável e ao desenvolvimento local. Entretanto, reafirmamos que tamanha

visibilidade requer uma prática cuidadosa, com parâmetros, sistematização de experiências e
reconhecimento dos limites da proposta de cada comunidade.
Constatamos, ainda, que a atividade turística de base comunitária, na medida em que
apresenta aos moradores dos núcleos urbanos a realidade rural, bem como dos assentamentos
de reforma agrária, auxilia na desmistificação a respeito do funcionamento desses espaços e
propicia o intercâmbio de saberes. Nesse sentido, a implantação de atividades turísticas em
assentamentos configura-se ainda como uma alternativa para a valorização da agricultura
familiar, atividade imprescindível para a produção de alimentos no país. O estudo reafirma,
portanto, o TBC como uma alternativa viável e, sobretudo, que proporciona uma experiência
lúdica prazerosa única ao turista. Reiteramos, por fim, que entendemos que, no atual contexto
pandêmico, o TBC pode ser compreendido e executado como uma prática segura para ambos
os participantes [endógenos e exógenos] e em consonância às medidas sanitárias, como uma
via propulsora da retomada do turismo doméstico.
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Resumo
A Governança Territorial pode ser entendida como a capacidade do Estado de compartilhar
parte de seu poder sobre determinado território com outros entes, incluindo membros da
sociedade civil e do setor privado. Para isso, é necessário que haja uma comunicação e
participação intensa por parte desses atores, trazendo novas resoluções para problemas ainda
não solucionados. Trata-se de um tema atual, com aplicação em várias áreas de interesse e que
tem motivado a realização de estudos em torno de modelos e arranjos que possam viabilizar
sua implementação. No Turismo, a Governança Territorial promove uma gestão mais
participativa dos destinos, possibilitando parcerias de setores que normalmente não são
convidados para a gestão local e a articulação de municípios em torno de um produto mais
competitivo. Isto posto, o presente artigo tem como objetivo norteador trazer uma revisão
bibliográfica sobre o tema na literatura, utilizando a base de periódicos da CAPES. Após a
busca dos artigos e a triagem por título, resumo e repetição foram selecionados 28 (vinte e oito)
trabalhos para compor os resultados, que foram analisados quanto à sua origem, natureza e a
abordagem que trazem para o tema. Por fim, analisou-se 17 (dezessete) artigos que trazem casos
concretos, sendo 14 (quatorze) nacionais e 03 (três) internacionais, assim como 11 (onze)

artigos teóricos, discutindo os tipos de governança e sugerindo alterações de implementação
para maior cumprimento de seus objetivos.
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Abstract
Territorial Governance can be understood as the capacity of the State to share part of its power
over a given territory with other entities, including members of civil society and the private
sector. For this, it is necessary that there is an intense communication and participation on the
part of actors, bringing new solutions to problems that have not yet been resolved. It is a current
theme, with application in several areas of interest and that has motivated the realization of
studies around models and arrangements that make its implementation feasible. In Tourism,
Territorial Governance promotes a more participative management of destinations, enabling
partnerships with sectors that are not normally treated for local management and the
articulation of municipalities around a more competitive product. That said, this article aims
to guide a literature review on the topic in the literature, using a database of CAPES journals.
After searching the articles and sorting by title, abstract and repetition, 28 (twenty-eight) works
were selected to compose the results, which were originated in terms of their origin, nature and
approach to the theme. Finally, we analyzed 17 (seventeen) articles that bring concrete cases,
14 (fourteen) national and 03 (three) international, as well as 11 (eleven) theoretical articles,
discussing the types of governance and suggesting changes in application for greater fulfillment
of its objectives.
Keywords: Governance. Territorial Governance. Tourism. Conservation units.

1 INTRODUÇÃO
O entendimento sobre a Governança vem evoluindo com o tempo e, justamente por ser
um conceito polissêmico e abrangente, pode ser aplicado nos diferentes campos do
conhecimento, a exemplo das Gestões Pública e Privada, das Relações Internacionais, da Saúde,
Tecnologia da Informação e do Turismo. A difusão desse conceito levou à criação de
aplicações específicas, que atendessem a diversas demandas, notadamente no que se refere à
sua abrangência espacial, a exemplo da Governança Territorial.
Ao se tratar de Governança Territorial, Dallabrida (2011) se refere às iniciativas ou
ações que expressam a capacidade de uma sociedade organizada territorialmente, para gerir os
assuntos públicos a partir do envolvimento conjunto e cooperativo dos atores sociais,
econômicos e institucionais.
No que se refere ao turismo, esta discussão passou a ter relevância com o estímulo à
regionalização de suas atividades, preconizada pelo Plano Nacional de Turismo 2003-2007,

lançado em 2004, que estimulou a formação de arranjos territoriais de municípios no entorno
de atrações que pudessem compartilhar uma imagem comum e constituir produtos mais
competitivos no mercado. (BRASIL, 2004). Este movimento demandou a criação de estruturas
de governança que assumiram as mais diversas formas, a exemplo de consórcios, arranjos
produtivos, clusters e circuitos, dentre outros.
Sendo assim, o presente artigo busca levantar alguns trabalhos que se debruçam sobre o
tema, objetivando entender o direcionamento da produção científica recente, com um interesse
específico na discussão sobre o ecoturismo e a condução da atividade no entorno de unidades
de conservação. Através da revisão bibliográfica feita espera-se também detalhar se os estudos
selecionados sobre o tema trazem exemplos de governanças ou apenas teorias, bem como suas
dificuldades ou conflitos enfrentados para trazer tais modelos.
2 REVISÃO DE LITERATURA

O termo Governança é abrangente e empregado em diferentes áreas do conhecimento.
Em sua abordagem sobre a utilização do termo Dalladriba sublinha que:
O termo governança origina-se de análises sobre o mundo das empresas.
Ronald Coase, em 1937, publicou um artigo intitulado The Nature of the Firm,
que não desencadeou grandes debates, mas foi retomado nos anos 70 por
Oliver Williamson; a partir de então se utilizou o termo governança para
designar “os dispositivos operacionalizados pela firma para conduzir
coordenações eficazes”, referindo-se aos protocolos internos, quando a firma
desenvolve suas redes e questiona as hierarquias internas, os contratos e a
aplicação de normas quando ela se abre à terceirização. Mais tarde o termo foi
importado do mundo das empresas ao mundo do poder e das
organizações. (2011, p. 76)

Por sua vez, Benites-Lazaro apresenta que as noções de governança mais voltadas à
discussão política começaram a surgir na década de 70, mesmo que em sua natureza fosse
normativa. Em contraste, no Brasil, os conceitos de Governança começaram a ser estudados e
discutidos a partir da redemocratização.
A ideia de governança, como indicam Overbeek et al. (2010), inicialmente,
era um “conceito radical” que desafiava todas as configurações então vigentes
do poder econômico e político através de propostas para uma “nova ordem
econômica internacional”, a ser presidida por instituições humanas e
democráticas, voltadas para a gestão dos assuntos comuns da humanidade. (
BENITES-LAZARO et al. , 2018, p. 229)

Esse “conceito radical” pode ser explicado por certa perda de influência que um governo
possa ter a comunicar com outros atores que apesar de terem grande interesse em certas áreas

não têm o mesmo nível de poder. Nesse quesito observa-se as menções a governança no
exterior.
Diversos autores (Rhodes, 1996; Graña, 2005; Aguilar, 2006 y 2008; Peters,
2007; Alcántara, 2012; Alcántara y Marín, 2013; Fukuyama, 2013 y Porras,
2012 entre otros)coinciden en que la gobernanza se caracteriza por el
reconocimiento de la incapacidad del gobierno para solucionar los problemas
por sí mismo y por la necesidad de considerar y otorgar mayor importancia a
su participación en la toma de decisiones de actores no gubernamentales y a
las relaciones que pueden gestarse entre ellos. (DE LA ROSA FLORES,
CRUZ JIMÉNEZ, PORRAS, 2016 , p. 596)

O entendimento desses autores se justifica na realidade de um Estado Democrático de
Direito, onde o interesse de outros atores não estatais também é interesse público. Esse
compartilhamento de responsabilidades, onde, de fato, há uma democracia deliberativa não
diminui a soberania do Estado, mas, pelo contrário, a fortalece, pois se ganha uma maior
participação social e transparência.
Ferrão (2010, apud FRANÇA, 2019, p. 2008), traz que a governança carrega uma
democracia de soluções que possibilitam maior participação e deliberação. De tal modo, o
conjunto envolvendo atores, uso de metodologias descentralizadas, diálogo, multiplicidade de
interesses e decisões caracterizam a sociedade moderna, assim como estabelece que além desse
ordenamento político-administrativo e jurídico-institucional, a governança atua a partir de
novas repartições de atribuições e competências que atingem os níveis, nacional, local regional
e sub-regional.
Os atores não estatais, como o setor privado, organizações não governamentais e até
mesmo movimentos sociais, podem ser convidados para maior participação em gestões onde
tenham interesse, sejam elas envolvendo assuntos como Desenvolvimento Regional, Serviços
Públicos, Meio Ambiente e Turismo. Visto que, a participação do setor privado no turismo
demonstra uma sinergia com o desenvolvimento nas regiões de tal forma que afeta a máquina
estatal que tende a lucrar com a maior participação desse setor.
A Organização Mundial do Turismo (2010, apud ORTEGA, GUTIÉRREZ, 2020, p.
1234), reflete que o conceito de governança possui ampla literatura internacional e revela o
papel fundamental dos atores públicos e privados na construção dos objetivos envolvendo o
turismo. Isto corresponde a uma “prática governamental passível de mediação, voltada para o
direcionamento do setor turístico envolvendo diferentes níveis de governo, através de formas
de coordenação e colaboração entre eles para que atinjam os objetivos compartilhados pelos
atores que afetam tal setor, a fim de alcançar soluções e oportunidades com base em acordos
baseados no reconhecimento da interdependência e responsabilidades compartilhadas”.
Em determinadas regiões onde o turismo é mais desenvolvido, é perceptível uma maior
e melhor qualidade em comunicação com os diferentes setores da sociedade civil, assim como
uma maior participação do mercado privado, trazendo uma amplitude de interesses desses
atores não governamentais.

Portanto, é possível inferir que no setor público as regras de governança
incorporam além dos atributos naturais do princípio da eficiência, também a
transmissão e transparência no fluxo de informações e, consequentemente, os
meios pelos quais essas informações são compartilhadas a partir da entrega da
prestação de serviço ao cidadão. Para que se posse alcançar a qualidade
esperada na prestação de serviços da administração pública, é necessário que
se estabeleçam regras de governança que guiarão os agentes na direção dos
interesses dos indivíduos de forma estável e permanente – sustentável – e,
sobretudo, sob o estrito ditame da legalidade administrativa. (SOUZA,
SOUZA 2019)

De tal forma, com a utilização e à vista de diferentes tipos de governanças em áreas
como Política, Ambiental, Turística, Social e etc, segmentou-se suas definições para que fossem
melhor utilizadas e conceituadas.
No que se refere à governança territorial, Dallabrida (2011, p. 80) a define “pela atuação
dos diferentes atores/agentes nas instituições e organizações da sociedade civil, em redes de
poder socioterritoriais''. Tais redes de poder constituem-se a partir de interesses grupais de
diferentes ordens, ou de interesses corporativos.
Corezola, em sua definição, se aproxima de Dallabrida e enfatiza que “a governança
territorial se expressa na capacidade dos atores sociais gerarem resultados políticos e sociais
para os territórios, compartilhando o poder de decisão do Estado e a sociedade civil” (apud
MENDES, SOUZA FILHO, 2017 p. 91). Nesse caso, a melhor qualidade da governança
territorial seria a comunicação com todos os atores envolvidos.
Decerto, a governança territorial vem cada vez mais sendo estudada e buscada a se pôr
em prática em tese, por trazer resoluções de problemas ainda não resolvidos pelos entes estatais.
Neste contexto, a governança territorial caracteriza-se então por um processo
essencialmente dinâmico que visa à formulação e à resolução de problemas
organizacionais e produtivos, quase sempre inéditos. Essa coordenação que
liga os atores entre si permite revelar recursos latentes e provocar uma criação
nítida de valor, materializado pela renda de qualidade territorial. Essa
operação de compatibilidade de estratégias implica na existência de um
compromisso institucional combinado, do qual os parceiros são de uma parte,
atores econômicos e, de outra, atores públicos – locais ou não (Pecqueur,
2006). (SPERB, SERVA, 2018 p. 96)

Observa-se que, para tal, é necessário um clima político para o desenvolvimento dessa
governança, pois sua aplicação envolve bastante comunicação com os stakeholders locais, e se
referindo ao setor público, uma maior desburocratização de processos engessados.
A partir do Plano Nacional de Turismo (2003-2007), as políticas para o setor
passaram a direcionar o turismo brasileiro para um modelo de gestão descentralizada com a
reformulação do Conselho Nacional do Turismo e dos Fóruns Estaduais. Buscando uma maior
desconcentração através da regionalização, interiorização e segmentação da atividade turística,
exigindo o desenvolvimento de instâncias que congreguem os diversos municípios em torno de
objetivos comuns.

Ao se tratar de turismo em unidades de conservação ou em ambientes onde existe esse
patrimônio ambiental e cultural, ele, o turismo, deve assumir um papel de agente de
conservação e de valorização, fortalecendo o princípio da sustentabilidade. Como o
compartilhamento dessas áreas protegidas acrescenta novos desafios para a governança, é
exigido uma maior integração dos setores interessados, desde as comunidades próximas ao
governo e regimes privados. Como evidenciado por Spinola (2013, p. 78) “Quando uma
unidade de conservação é criada sem o suporte das comunidades que habitam o seu interior e
as áreas vizinhas, o objetivo da conservação está fadado ao fracasso”.
3 METODOLOGIA
Esse estudo tem um caráter exploratório e descritivo. Como dito por GIL (2008, p. 27),
“as pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar
conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses
pesquisáveis para estudos posteriores”.
Para o desenvolvimento desse artigo foi feita uma pesquisa sistemática, utilizando o
portal de periódicos da CAPES. Nesse sentido, foram utilizadas quatro combinações de
palavras-chaves dentro da plataforma “Governança” e “Turismo”, “Governança” e “Unidades
de Conservação”, “Governança Territorial” e “Ecoturismo”, “Governança Territorial” e
“Unidades de Conservação”.
Quadro 1 – Palavras Chaves

Ao final desta busca, foram encontrados 2538 artigos. Na fase de triagem, foram
eliminados 2502 artigos cujos títulos não eram aderentes ao tema, 6 após análise do resumo e
3 por estarem repetidos, restando para este estudo 28 artigos selecionados.
4 RESULTADOS
Ao pesquisar na plataforma CAPES foram utilizadas palavras-chave em português, sem
restrição de tempo. De tal forma, o artigo mais antigo selecionado foi de 2006. Após encontrar
os resultados totais abordados na metodologia, foi feita uma exclusão utilizando dos critérios
de Título e Resumo, excluindo artigos por constar que não se adequavam ao interesse da
pesquisa.
Mesmo utilizando as palavras-chave em português, também houve como resultado
artigos na língua espanhola. É observado que a partir do início do século XXI existiu um

aumento de pesquisas referente aos tipos de governança, principalmente nessa segunda década
do século.
Mesmo com as palavras-chave, é notável outras segmentações de governança além das
apresentadas no início deste artigo como, por exemplo, a Governança Ambiental ou Regional
em que há ínfimas diferenças com a Governança Territorial, destacando mais pelo preciosismo
ao tratar dos stakeholders. Abaixo encontra-se um quadro trazendo a relação por período dos
artigos.
Quadro 02 – Distribuição dos artigos por período, 2006-2021
PERÍODO

QUANTIDADE ARTIGOS

2006-2010

1

Vivacqua. Santos. Vieira (2009)

20112015

7

Freitas, Freitas, Dias (2012); Xavier, Wittmann, Inácio,
Kern (2013); Tomio, Schmidt (2014); Carmo. (2014); De
Oliveira Arruda, Pasquotto Mariani, Morales de Queiroz
Caleman. (2014); Araújo, Simonian. (2015); Mariani,
Arruda, Malta. (2015)

Após 2016 20

Bilar, Pimentel. (2016); De la Rosa Flores, Cruz Jiménez,
Porras. (2016); Souza, Pena, Moesch. (2016); Mendes, Filho
(2017); Abrahão, Asmus. (2018); Benites-Lazaro, MelloThérry, Simões, Gnaccarini. (2018); Costa, Vasconcellos
Sobrinho, Rocha (2018); Santos, Pereira. (2018); Santos,
Pereira. (2018); Sperb, Serva. (2018); Brasil, Souza, Cunico.
(2019); Cardozo, Alarcon, Campiolo, Schiavetti. (2019);
Carvalho. (2019); Chiodini, Amarante. (2019); França.
(2019); Endres, Pakman. (2019); Lamas, Nascimento,
Mazaro. (2019); Rodrigues, Abrucio. (2019); Bantim,
Fratucci, Trentin. (2020); Ortega, Guttierrez (2020);
Brumatti, Rozendo (2021); Jeronymo, Silva, TanizakiFonseca. (2021)
Fonte: Elaboração própria, 2021

A maior parte dos artigos trouxe relatos de casos concretos de governança territorial
aplicada ao turismo.
Quadro 03 - Classificação da natureza dos artigos pesquisados

Fonte: Elaboração

NATUREZA

QUANTIDADE %

Teóricos

11

39,29

Casos Concretos 17

60,71

própria, 2021

Em termos de distribuição geográfica da produção sobre casos nacionais, há um
predomínio da região Nordeste (33,33%) seguida pela região Sul (26,67%) e Sudeste (13,33%).
Dentro dos artigos que trazem casos concretos, encontram-se citações de Clusters, Planos
Regionais de Ordenamento de Território (PROT), sistemas de governança territorial focados na
monitorização, avaliação e gestão da sua implementação, com designações aproximadas,
chamadas de SMAG. A maioria utilizando conceitos de Governança e Governança Territorial
já conceituadas neste trabalho.

Quadro 04 – Principais aspectos dos artigos com casos concretos Brasileiros
Título do Artigo
Caso Estudado
Tipo
de Principais
Procedência
Arranjo
de Abordagens
Governança
Sistema
de Estação
Governança
Governança em Ecológica
de
Unidades
de Carijós (ESEC
Conservação
Carijós)
em
Florianópolis,
Santa
Catarina/Brasil,

Estudo sobre a Nacional,
gestão da ESEC, Sul do País
com entrevistas,
análise
de
participações de
stakeholders etc.
para verificar a
aplicação de uma
boa governança.

Governança
Ambiental para o
desenvolvimento
sustentável em
uma unidade de
conservação no
semiárido
nordestino:
desafios
e
perspectivas

Avaliar
os Nacional,
principais
Nordeste do
desafios
e País.
perspectivas
detectadas pelo
atual gestor da
Unidade
de
Conservação
Parque Estadual
Mata
da
Pimenteira, em
Serra Talhada/PE,
em relação ao
cumprimento do
seu recente plano
de manejo, bem
como
as
perspectivas
futuras em termos
de
governança
ambiental
para

O
Parque
Estadual Mata da
Pimenteira
em
Serra Talhada/PE

Governança
ambiental em
áreas
de
conservação e
uso sustentável
da
biodiversidade,
especialmente
considerando a
vegetação sob
elevado
estresse
ambiental,
como é o caso
da caatinga.

essa unidade de
conservação.
Governança
Ambiental
e
percepção sobre
processos
participativos na
reserva
extrativista
de
canavieiras,
Bahia, brasil

Reserva
Extrativista
de
Canavieiras,
unidade
de
conservação de
uso sustentável
na zona costeira
do sul da Bahia.

Governança
Ambiental
e
Processos
participativos.

Entrevistas,
Nacional,
análise
Nordeste do
documental,
País
utilizando
documentos do
CDRC (Conselho
Deliberativo da
Resex
de
Canavieiras) para
analisar
os
princípios da boa
governança
–
legitimidade
e
voz,
direção,
desempenho,
prestação
de
contas e justiça. E a percepção dos
beneficiários
sobre o processo
de criação
e
gestão
da
RESEX.

Planos Regionais
de Ordenamento
do Território e
Governança
Territorial:
do
discurso
as
evidências
da
prática

Planos Regionais
de Ordenamento
do
Território
(PROT).

Governança
territorial
e
administração
periférica

Traz
conceitos Nacional
como, Comissões
de Coordenação e
Desenvolvimento
Regional (CCDR)
e sistemas de
governança
territorial focados
na monitorização,
avaliação e gestão
da
sua
implementação,
com designações
aproximadas
(SMAG).
Analisando
as
caracterizações
dos sistemas de

governança dos
PROT,
assim
como
as
dimensões
de
governança
evidenciadas.
Políticas Públicas
e
governança
territorial
do
turismo no estado
do Maranhão

Baixada
Governança
Maranhense e do Territorial
Litoral Ocidental
Maranhense.

Detalhamento e Nacional,
análise sobre a Nordeste do
criação dos polos país.
turísticos
do
estado
Maranhense.
Assim como as
duas instâncias de
governança, uma
a nível municipal
como
os
conselhos
municipais
de
turismo e a outra
que é formada a
nível regional, por
polo, chamada de
instâncias
de
governança.

Conflitos
Socioambientais
e perspectivas de
governança em
unidades
de
conservação: o
caso da Floresta
Estadual
do
Amapá,
Amazônia, Brasil

Floresta Estadual Governança
do
Amapá
(FLOTA/AP),
uma Unidade de
Conservação de
Uso Sustentável

Caracterizar
e Nacional,
analisar conflitos Norte
do
socioambientais,
País.
assim como sua
concepção
histórica,
sua
criação e gestão.
Além de análise
de instrumentos
de gestão, como o
plano de manejo e
o conselho gestor
da unidade

Ordenamento
Área de Proteção Governança
Territorial
e Ambiental
de
gestão
em Piaçabuçu,
unidades
de
conservação de

Análise
sobre Nacional.
ordenamento
Nordeste do
territorial e da País.
gestão
de
Unidades
de

ambientes
costeiros

Litoral Sul
Alagoas

de

conservação em
ambientes
costeiros,
utilizando a APA
de
Piaçabuçu
como exemplo e
analisando
através
os
elementos trazido
por
Barragán
Munõz;
A
Política,
A
Participação,
Estrutura
normativa,
Instituições,
Competências,
Conhecimento e
Informação,
Recursos
econômicos,
Educação,
Estratégias
e
Instrumentos
relacionado
ao
GIAL 9 Gestão
Integrada
de
Ambientes
Litorâneos)

O Colegiado de
desenvolvimento
territorial e a
gestão social de
políticas
públicas: o caso
do território Serra
do Brigadeiro de
Minas Gerais

Território Serra Governança
Análise sobre a Nacional.
do
Brigadeiro Deliberativa e dinâmica
de Sudeste do
(TSB),
Minas Participativa
participação dos País.
Gerais
atores sociais na
gestão social da
política
de
desenvolvimento
territorial e como
ela influencia o
processo
de
alocação
dos
recursos públicos

Agronegócio,
resistência
camponesa
e
governança
territorial
no
contexto
da
criação da reserva
extrativista
Chapada Limpa

Reserva
Governança
Analisa as formas Nacional.
Extrativista
Ambiental
e de
resistência Nordeste do
Chapada Limpa, Territorial
camponesa diante País
no município de
do avanço do
Chapadinha, no
agronegócio,
Leste
do
contribuindo para
Maranhão.
a criação
da
Reserva
Extrativista
Chapada Limpa

Governança do Campos
das Governança do
Turismo
no Vertentes, Minas Turismo. Boa
Campo
das Gerais)
Governança
Vertentes (MG)
garantia
de
desenvolvimento
regional?

Verificar o papel Nacional.
e articulação dos Sudeste do
órgãos
de País.
governança nas
ações de turismo
desenvolvidas na
região.
Considerando os
dez elementos de
governança
proposto
por
Bovaird e Loffler;
Envolvimento dos
cidadãos,
transparência,
prestação
de
contas, agenda de
igualdade
e
inclusão,
comportamento
ético e honesto,
capital,
capacidade
de
competir em um
ambiente global,
capacidade
de
trabalhar
eficazmente em
parceria,
sustentabilidade,
respeito
pelo
Estado de direito.

Conhecimento e
sinergia
como
indutores
da
inovação
em
turismo: o caso
do observatório
do turismo no
distrito
federal
(Brasília)

Implementação
Governança
Discussão sobre o
do Observatório Regional em tema
e
a
do Turismo no Turismo
abordagem
Distrito Federal
qualitativa sobre a
(Brasil)
implementação
do Observatório
do Turismo no
Distrito Federal
(Brasil)
como
prática
de
governança nesta
região.

Economia Social
e
Solidária,
Governança
e
turismo
no
âmbito
do
desenvolvimento
territorial
sustentável

Área
de
Proteção
Ambiental
da
Baleia Franca, em
Santa Catarina,
Brasil.

Governança
Territorial

Nacional,
Distrito
Federal do
país.

Abordando
o Nacional,
Desenvolvimento Sul do País;
Territorial
Sustentável
–
DTS, observa-se
o
principal
objetivo
de
identificar,
descrever
e
interpretar
as
Organizações
de
Economia
Social e Solidária
que atuam no
território
da
APABF para o
Desenvolvimento
Territorial
Sustentável
âmbito
atividades
turismo

Governança
Zonas Costeiras
territorial
em Catarinense.
zonas costeiras
protegidas: uma
avaliação
exploratória da

no
das
de

Debate sobre a Nacional.
viabilidade
de Sul do país.
estratégias
alternativas
de
desenvolvimento
em
zonas
costeiras
protegidas.

experiência
catarinense.

Desenvolvimento
Regional:
uma
análise sobre a
estrutura de um
consórcio
intermunicipal.

Analisando
os
Sistema de Gestão
de Unidades de
Conservação
dessa região.
o Consórcio de
Desenvolvimento
Sustentável
da
Quarta Colônia
(Condesus)

Governança

Análise
da Nacional.
estruturação do Sul do país.
consórcio, assim
como
métodos
como entrevistas
à
secretaria
executiva e ao
conselho
de
prefeitos.

Fonte: Elaboração própria, 2021
Nos artigos que focam em um desenvolvimento territorial sustentável ou em unidades
de conservação, observou-se um novo conceito de governança que apesar de se assemelhar em
pontos com o conceito plural de governança ou mais específico governança territorial traz uma
outra notoriedade: a Governança Ambiental Sistêmica.
Tal conceito é visto como um sistema complexo de interações entre estruturas, educação
ambiental e gestão participativa. Onde decisões de interesse público são tomadas com a
participação da sociedade no processo. (ABRAHÃO, ASMUS, 2018, p. 105).
Procedimentos mais credíveis de governança (condição metodológica);
relações de poder reequilibradas (condição política); redefinição de
compartilhamento entre “governança participativa” e “governo
representativo” (condição institucional); e abertura de espaço para uma
“democracia cognitiva” (condição cultural). (ARAÚJO, SIMONIAN, 2016,
p. 326)

Nos artigos que falam sobre os temas ambientais, a pesquisa trata de observar a gestão
de parques, unidades de conservação e afins, percebendo, por exemplo, o grau da importância
de stakeholders, como grupos civis locais ou conselhos locais sobre a comunidade do
parque/unidade de conservação. Outro fato é que o foco desses artigos está nas diferentes
regiões do país.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foram encontrados 28 artigos em sua totalidade, sendo 14 voltados ao Ecoturismo e/ou
Unidades de Conservação. Em sua maioria voltado a casos concretos de implementação ou
tentativa de implementação de algum tipo de governança. A região do Brasil mais destacada

nesse estudo é a Região Sul, em seguida, especificamente no resultado desse projeto, a Região
Nordeste. Contendo ainda artigos selecionados das regiões Norte e Centro-oeste.
O Conceito de Governança aparece como mais utilizado por sua pluralidade que acaba
às vezes sendo designada como Governança Deliberativa, Participativa ou boa governança nos
resultados. Em seguida vem a Governança Territorial e ao se tratar de Ecoturismo ou Unidade
de Conservação, o conceito a ser utilizado é Governança Ambiental.
Ademais, é perceptível em todos os exemplos que para um bom funcionamento de uma
governança territorial é necessário um bom clima político, que respeite os interesses dos
stakeholders locais. Nesse sentido, esse sistema, a governança territorial, funciona a base de
uma interdependência complexa e que para um amplo funcionamento também é necessário que
as gestões de diferentes unidades de conservação não sofram interferências políticas. Também
se mostra necessário o pensamento de gestão em longo prazo. Isto é, que as políticas dos atuais
ou antigos gestores sejam continuadas e trabalhadas. Ao mesmo tempo, é evidente a
importância de conselhos, grupos e comunidades da região além do setor privado, para
fortalecer a estrutura e concluir seu principal objetivo de trazer novas soluções para antigos
problemas.
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Resumo
O saneamento básico é essencial para assegurar uma saúde adequada para a população e
historicamente é observada a evolução quanto da importância e a preocupação que o homem
trata seu sistema sanitário público. Sua associação com a saúde está envolvida com a
manutenção do ambiente salubre e livre de doenças provocadas pela maneira inadequada do
tratamento e destinação dos dejetos e resíduos gerados das residências e indústrias. O objetivo
é analisar a instituição da Lei que trata do Marco Regulatório do Saneamento Básico no Brasil
onde foi estabelecido diretrizes e regulações ao setor que antes não possuía legislação
específica. Contudo, em 2020 foram aprovadas mudanças desta Lei no novo Marco Legal do
Saneamento que buscando uma melhor eficácia e eficiência para o sistema em reformular a Lei
anterior de 2007 levantou a questão sobre a participação do capital estrangeiro neste setor.
Apesar das vantagens levantadas desta regulação é levantado em contraponto, as desvantagens
diante as necessidades a garantia do atendimento a toda população brasileira, principalmente as
que mais carecem destes serviços. Foi utilizado nesta pesquisa consulta bibliográfica a
legislação, periódicos relacionados com o tema do saneamento e informações coletadas no
banco de dados do IBGE. A discussão final cerca sobre a participação do setor privado através
da privatização na administração do serviço sanitário, disposta pela nova legislação em
atendimento a maioria da população composta por classes menos favorecidas aos serviços
essenciais e fundamentais de rede de esgoto e abastecimento de água e que são garantidos por
nossa Constituição Federal.
Palavras-chave: Saúde. Marco Legal. Meio Ambiente. Privatização. Saneamento.
Abstract

Basic sanitation is essential to ensure adequate health for the population and historically the
evolution of the importance and concern that man treats his public health system has been
observed. Its association with health is involved in maintaining a healthy environment, free
from diseases caused by inadequate treatment and disposal of waste and residues generated by
homes and industries. The objective is to analyze the institution of the Law that deals with the
Regulatory Framework for Basic Sanitation in Brazil, which established guidelines and
regulations for the sector that previously did not have specific legislation. However, in 2020,
changes to this Law were approved in the new Legal Framework for Sanitation, which, seeking
a better effectiveness and efficiency for the system, in reformulating the previous Law of 2007
raised the question about the participation of foreign capital in this sector. Despite the
advantages raised by this regulation, the disadvantages are raised in the face of the need to
guarantee service to the entire Brazilian population, especially those that most need these
services. This research used a bibliographic consultation of legislation, periodicals related to
the theme of sanitation and information collected in the IBGE database. The final discourse is
about the participation of the private sector through privatization in the administration of the
sanitary service, provided for by the new legislation in compliance with the majority of the
population composed of less favored classes to essential and fundamental services of sewage
and water supply networks and which are guaranteed by our Federal Constitution.
Keywords: Health. Legal Framework. Environment. Privatization. Sanitation.
1 INTRODUÇÃO
Com o surgimento das cidades o ser humano passa a enfrentar com o acúmulo de seus
resíduos gerando problemas de saúde devido ao tratamento inadequado destes rejeitos. De
acordo com o Relatório Mundial da Saúde o saneamento é uma questão de saúde pública e
conservação do meio ambiente que envolve, além do abastecimento de água e coleta de esgoto.
“Limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas
são exemplos da abrangência desse termo” (OMS, 2015).
Os benefícios de um sistema eficiente que atenda a população reportam a um impacto
considerável a saúde de natureza preventiva, uma vez que os ambientes com cobertura sanitária
e abastecimento de água potável evitam consideravelmente o surgimento de doenças
relacionadas à precariedade do saneamento. Estas ações preventivas relacionadas com a higiene
são fundamentais para evitar e/ou minimizar a proliferação de endemias (CAIRNCROSS,
1984), geram um enorme custo público.
O objetivo deste estudo é apresentar a nova Lei do Marco Legal do Saneamento como
uma política pública sancionada para melhorar e regular o sistema de abastecimento e
distribuição de água e tratamento sanitário da população, promovendo dentre outros princípios,
a Universalização dos serviços e estabelecendo diretrizes de eficiência e eficácia operacional.
Para os objetivos específicos pretende-se evidenciar a importância do saneamento para a saúde
da população e discutir vantagens e desvantagens contidas na nova Lei.

Este estudo enquadra-se como uma pesquisa exploratória que busca a familiarização em
relação ao Novo Marco Legal do Saneamento no Brasil, investigando o estágio em que se
encontram as informações já disponíveis a respeito do assunto (MENDONÇA, 2009). Quanto
ao procedimento de coleta e análise de dados, foi feito uma pesquisa bibliográfica e documental
visando buscar o estado da arte acerca do Saneamento no Brasil e da nova Lei do Marco Legal
(MENDONÇA, 2009). Foram utilizadas obras e periódicos relacionados ao tema, consultas
dispostas a banco de dados do IBGE e SUS e, principalmente a análise das Leis de nº
11.445/2007, nº 14.026/2020. Inicialmente uma demarcação breve da linha na história sobre o
saneamento; seguido da identificação das garantias legais dispostas na legislação do país;
apresentado uma relação do saneamento com a saúde; descrito os aspectos legais do Marco
Regulatório e o Novo Marco Legal do Saneamento e pôr fim a apresentação de pontos de
vantagens e desvantagens e a questão da privatização principalmente de origem de capital
estrangeiro.
2 CONTEXTO HISTÓRICO DO SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL
A definição do saneamento é apresentada por Bovolato (2010) e diz que conforme a
World Health Organization – WHO (2004) “saneamento é o controle de todos os fatores do
meio físico, que exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre seu bem-estar físico, mental
e social”.
A importância do saneamento e sua relevância à saúde humana remetem desde a
antiguidade marcados por registros históricos revelados na engenharia das cidades como na
Índia por volta de 2.000 A.C, na construção de redes de esgoto.
Desde quando o ser humano passou a se organizar em vilas e povoados, tem-se o registro
de estruturas de coletas para os dejetos, mesmo de forma precária, por ser necessário a dispensa
do lixo produzido de suas habitações. Mas estes locais de despejo geralmente se davam de
forma livre e aberta onde atraia muitos animais, inclusive aqueles domesticados que vivam em
contato com as pessoas e os aninais que eram utilizados também para consumo como galinhas
e porcos.
O sistema precisava ser melhorado, além de exalar um forte mau cheiro, esta maneira
de dispensa adotada também poluía agressivamente os rios e lagos que serviam de fonte para o
abastecimento local, tornando sua água totalmente imprópria ao consumo e provocando
inúmeras doenças causadas pelo seu contato.
A partir do século XIII na Europa começam a ser realizado a pavimentação das primeiras
ruas e canais de esgoto coberto, destacando que este serviço no início privilegiava
principalmente as classes favorecidas deixando a margem a maioria da população de condições
sociais mais necessitadas.
Sobre a história do saneamento no Brasil, Rodrigo Barros (2017) cita seus momentos
iniciais a partir do descobrimento e de ampliação a partir do século XVIII:
O primeiro registro de saneamento no Brasil ocorreu em 1561, quando o
fundador Estácio de Sá mandou escavar o primeiro poço para abastecer o Rio
de Janeiro. Na capital, o primeiro chafariz foi construído em 1744. No período
colonial, ações de saneamento eram feitas de forma individual, resumindo-se
à drenagem de terrenos e instalação de chafarizes. (BARROS, 2017).

Com a transferência da corte portuguesa em 1808 para o Brasil, o país passou por um
processo de transformação cultural e de desenvolvimento social, onde Portugal trouxe além de
sua estrutura administrativa e intelectual, abarcou também seus costumes sociais no cotidiano
brasileiro implantando processos que incluíam também até questões relacionadas a instalações
sanitárias nas residências. Esta mudança provocou um crescimento populacional no país que
exigiu melhores condições sanitárias e sistemas urbanos que pudessem atender e acompanhar
a coleta, o descarte dos dejetos urbanos e a distribuição de água.
O serviço relacionado era ofertado sem cobrança a população, sua manutenção era
assumida pelo estado que absorvia o investimento financeiro empregado em construção da
infraestrutura de seus polos urbanos. Dante Ragazzi Pauli reproduz a disposição deste serviço
no Estado de São Paulo até a segunda metade do século XIX:
Na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, no ano de 1875, uma proposta
do engenheiro Jorge Harrat venceu a concorrência aberta para construir e
abastecer chafarizes no centro da cidade. A água, gratuita para a população,
vinha das nascentes do córrego Tanquinho, que se localizam sob a quadra
formada pelas avenidas Francisco Glicério e Aquidabã e as ruas Regente Feijó
e Uruguaiana, seguindo em tubos de ferro fundido até os chafarizes. (PAULI,
2011, grifo nosso).

Neste período ocorre a transição, onde este serviço deixaria de ter seu acesso de forma
gratuita, que era realizado com a utilização principalmente de chafarizes, para então a
distribuição domiciliar através de redes que levavam água até as residenciais. Este processo
passa então a ser comercializado, principalmente com a criação da Companhia Cantareira de
Águas e Esgotos. (MURTHA; CASTRO E HELLER, 2015).
O engenheiro Saturnino de Brito foi um nome de referência expressiva para o urbanismo
moderno e sanitarista com seus trabalhos desenvolvidos em diversas cidades como exemplo
Santos-SP. Apesar do sistema implantado por Brito ter alcançado relevância social muito
importante com a diminuição de problemas relacionados com a saúde da população na época,
ele não conseguiu garantir suas condições com crescimento territorial da cidade:
O sistema de macrodrenagem implantado por Saturnino de Brito, embora
tenha sido uma das obras mais importantes da engenharia sanitária brasileira,
no início do século XX, não foi capaz de garantir a excelência das condições
ambientais que propiciaram a expansão da área urbana de Santos, (...)
(CARRIÇO, 2015).

No Período Vargas no Brasil, com maior intervenção do Estado na economia decorrente
o ideal de industrializar o país e por conta deste movimento ocorreu o aumento do êxodo rural
em direção aos grandes centros industriais do Sudeste como São Paulo e consequente aumento
da demanda por serviços de saneamento. Se inicia a comercialização dos serviços, surgem
autarquias e mecanismos de financiamento para abastecimento de água setor de saneamento
básico é gradativamente separado da saúde pública.
Atualmente, a situação geral do saneamento no Brasil, tanto na zona rural, quanto
urbana, continua precária para as populações de baixa renda, apesar das melhorias realizadas
nos últimos 40 anos, tanto por força da Constituição Federal como por parte de outros

regramentos os quais serão o foco deste trabalho a Lei 11.445/2007 - Lei do Saneamento Básico
(O marco regulatório) e a Lei 14.026/2020 - Novo Marco Legal do Saneamento Básico.
3 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA
A Constituição Federal brasileira de 1988 cita o saneamento em três artigos: no art. 21,
inc. XX, que atribui à União a competência para “instituir diretrizes para o desenvolvimento
urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos”; no art 23, inc. IX, este
prevê ser competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios a promoção de
“programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico”, e o art. 200, inc. IV, o qual dispõe que compete ao Sistema Único de Saúde
(o “SUS”), nos termos da lei, “participar da formulação da política e da execução das ações de
saneamento básico”.
Inclusive como citado Montibeller Filho (1993, p.133) em seu estudo do Antropoceno
em que faz referência ao impacto urbano produzido pelo homem ao meio ambiente e seus riscos
ao desenvolvimento humano. Apesar de associar o Antropoceno as grandes catástrofes, também
se faz presente em sua base as práticas de desenvolvimento sustentável e a relação com
tratamento adequado dos resíduos produzidos para o reaproveitamento e redução ainda mais do
desperdício além da preocupação com as gerações futuras:
O desenvolvimento voltado para as necessidades sociais mais abrangentes,
que dizem respeito à melhoria da qualidade de vida da maior parte da
população, e o cuidado com a preservação ambiental como uma
responsabilidade para com as gerações que sucederão.

É fundamental a preocupação além da qualidade de vida e o sistema ecológico no
presente, mas também a preservação e a adoção de estruturas que promovam também o bemestar e a saúde para as gerações futuras. E principalmente no que se refere aos princípios de
garantias relacionados a saúde que podemos firmar as bases de políticas públicas elaboradas
para o saneamento básico.
Em referência a efetivação do direito à saúde, a Constituição previu a obrigatoriedade
de instituição de “políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação” (CF/88, art. 196). Nesse sentido, as ações e serviços públicos de saúde
ficam integrados numa rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único
(CF/88, art. 198, caput). O SUS é, portanto, um conjunto de ações e serviços de saúde levados
a cabo pelo Poder Público, nas diversas esferas federativas.
A Constituição prevê ainda que, além de outras fontes, o SUS será financiado pelo
orçamento da seguridade social de cada esfera federativa (art. 198, § 1º), e não do orçamento
fiscal e do orçamento de investimento das empresas estatais (vide art. 165, § 5º, que dispõe
sobre o conteúdo da lei orçamentária anual). Aliás, a saúde é um dos elementos da seguridade
social (art. 194, caput). Dessa forma, como o SUS tem como objetivo reduzir o risco à doença
e outros agravos (isto é, a prevenção), é importante que ele participe da formulação da política
da execução das ações de saneamento básico.

4 SANEAMENTO E A SAÚDE
De fato, são inúmeras as doenças relacionadas à má prestação dos diversos serviços de
saneamento básico. Pela água contaminada podemos adquirir a cólera, febre tifoide,
leptospirose, giardíase, amebíase, hepatite infecciosa e diarreia aguda. Pela falta de limpeza ou
de higienização com a água podemos ter escabiose, pediculose (piolho), tracoma, conjuntivite
bacteriana aguda, salmonelose, tricuríase, enterobíase, ancilostomíase e ascaridíase. Através de
vetores que se relacionam com a água malária, dengue, febre amarela e filariose. Associada à
água temos a esquistossomose. Com certeza que a área da saúde sofre uma profunda influência
negativa da falta de saneamento básico. O acesso ao saneamento reduz uma série de
enfermidades, que reflete desde no aproveitamento escolar das crianças até na produtividade do
trabalhador.
Os riscos para a saúde associados com a água podem ser de duas categorias: 1Relacionados com a ingestão de água, propriamente dita, contaminada por agentes biológicos
(bactérias patogênicas, vírus e parasitos), através de contato direto, ou por meio de insetos
vetores que necessitam da água em seu ciclo biológico; 2- Resultados de poluentes químicos e
radioativos, geralmente efluentes de esgotos industriais, ou causados por acidentes ambientais.
As bactérias patogênicas encontradas na água e/ou alimentos constituem uma das principais
fontes de morbidade e mortalidade.
De acordo com o estudo “Esgotamento Sanitário Inadequado e Impactos na Saúde da
População”, desenvolvido pelos pesquisadores Denise Maria Penna Kronemberger e Judicael
Clevelário Júnior a pedido do Instituto Trata Brasil, as diarreias - sintoma comum de uma
infecção gastrointestinal causada por uma ampla gama de agentes patógenos, incluindo
bactérias, vírus e protozoários - respondem por mais de 80% das doenças relacionadas ao
saneamento básico inadequado, sendo responsáveis também por mais da metade dos gastos com
esse tipo de enfermidade. As crianças de até 5 anos são o grupo mais vulnerável às diarréias e
representam mais de 50% das internações por esse tipo de enfermidade. Já o levantamento “Os
benefícios da expansão do saneamento no Brasil” estimam que o número de infecções
gastrointestinais em crianças e jovens até 14 anos, em um município de 100 mil habitantes sem
coleta de esgoto, seria de 450 casos/ano. Se o mesmo município tivesse 100% de coleta de
esgoto, esse número cairia para 229.
O saneamento não extingue a doença, mas reduz a sua incidência de forma muito
expressiva. Conforme números do Instituto Trata Brasil, em 2009, o Sistema Único de Saúde–
SUS, contabilizou um custo médio nacional de R$ 350,00 por internação devido a infecções
gastrointestinais, totalizando um gasto anual relacionado de R$ 161 milhões (ITB, 2012). Este
mesmo Instituto realizou uma pesquisa com a colaboração da Fundação Getúlio Vargas que fez
uma análise dos efeitos do saneamento sobre a saúde partiu do cruzamento de informações
municipais de saúde, de acesso a esgoto e indicadores socioeconômicos. O banco de dados
reuniu informações de 5.289 municípios, no período de 1999 a 2007, sobre: (i) o número de
internações por infecções gastrintestinais em diferentes faixas etárias; (ii) o número de óbitos
causadas por essas doenças também por faixas etárias; (iii) o número de profissionais de saúde
– médicos.
No Brasil de acordo com o IBGE no Censo de 2010 o país possuía mais de 57 milhões
de domicílios e apenas cerca 38 milhões possuíam cobertura de esgotamento sanitário com a
rede geral de esgoto ou pluvial e como fossa séptica, isto representa que 32,93% dos domicílios

não tinham estrutura de saneamento para o destino de seus resíduos de forma adequada. A
média nacional ficou em 50,90% onde apenas 09 Estados mais o Distrito Federal, estão acima
deste índice e outros 17 se encontram abaixo desta linha se concentrando em maior número nas
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Em associação ao PIB das Federações que aparecem na lista das maiores arrecadações
no país e também apresentam melhores números na cobertura das redes de esgotamento,
possuímos uma realidade de que o sistema apesar de suas garantias riscadas na própria
Constituição brasileira, deveria ser um serviço ofertado de padrão nacional conforme verificado
nas figuras 1 e 2, a seguir:
Figura 1 – Cobertura domicílios por rede de esgoto geral ou pluvial e fossa séptica no
Brasil - 2010 (%).

Fonte: Elaboração própria, 2021
Figura 2 – PIB no Brasil por UF no ano de 2010 em milhões.

Fonte: Elaboração própria, 2021
Em pesquisa recente do IBGE (2018) revela que 1.933 municípios (34,7% do total)
registraram ocorrência de epidemias ou endemias provocadas pela falta de saneamento básico
em 2017, considerando endêmica uma doença que existe, constantemente, em determinado
lugar, independentemente do número de indivíduos por ela atacados. Segundo o IBGE, a doença
mais citada pelas prefeituras foi a dengue. No ano de 2017, 1.501 municípios (26,9% do total)
reportaram ocorrência de endemias ou epidemias de dengue.
Em reportagem de 2018 o jornal O Globo publicou que:
A dengue, assim como a zika e a chikungunya, são transmitidas pela picada
do mosquito Aedes Aegypti, que se reproduz em água parada. Tais doenças
estão, portanto, fortemente associadas aos serviços de saneamento. Outras
doenças com grande incidência, provocadas pela falta de saneamento, foram
a diarreia (23,1%) e verminoses (17,2%).

O acesso ao saneamento levaria a redução de casos, que refletiria também nos custos do
SUS. A diminuição de 462 mil casos por ano para 343 mil possibilitaria uma economia de R$
745 milhões em internação ao longo dos anos.
5 O MARCO REGULATÓRIO E O NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO
BÁSICO

A questão da saúde pública é alarmante e urgente, no Brasil, quando se percebe os
resíduos dispostos a céu aberto ou em lixões, rios, lagoas e toda sorte de lugares inapropriados.
Acrescente-se, a isto, os níveis de poluição do ar e dos recursos hídricos e, ainda, a quantidade
de vetores que se multiplicam em função dos resíduos maldispostos. Todas essas implicações
fazem com que os investimentos neste setor tragam incalculáveis benefícios à população e ao
meio ambiente. Segundo Dubeux et al. (2005, p. 148), “o aterro sanitário é atualmente o método
de destinação do lixo mais adequado para a grande maioria dos municípios brasileiros”. Devido
a dois fatores: baixo custo de investimento e operação, principalmente em áreas onde o custo
de oportunidade dos terrenos é menor. Pode-se, também, utilizar biodigestores anaeróbicos,
tanto para sólidos quanto para esgotos, quando altos custos de terreno exigem o uso de áreas
menores. Neste caso, uma das opções é o uso do reator anaeróbico de fluxo ascendente que
requer menor área por volume tratado (CETESB, 1988) e, portanto, adequada aos grandes
centros urbanos.
Diante de tamanho problema e, na tentativa de melhorar os serviços de Saneamento, o
governo federal sancionou em 2007 o Marco do Saneamento, através da Lei Federal
11.445/2007. Esta estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. Nesse estudo
vamos nos deter aos quatro primeiros parágrafos do artigo 2º que apresenta os princípios
fundamentais e 3º que define o que é saneamento, vejamos:
O Art. 2o Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base
nos seguintes princípios fundamentais:
I - universalização do acesso e efetiva prestação do serviço; (Redação pela Lei
nº 14.026, de 2020)
II - integralidade, compreendida como o conjunto de atividades e
componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento que propicie à
população o acesso a eles em conformidade com suas necessidades e
maximize a eficácia das ações e dos resultados; (Redação pela Lei nº 14.026,
de 2020)
III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo
dos resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública, à
conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente; (Redação
pela Lei nº 14.026, de 2020)
VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de
habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental,
de promoção da saúde, de recursos hídricos e outras de interesse social
relevante, destinadas à melhoria da qualidade de vida, para as quais o
saneamento básico seja fator determinante; (Redação pela Lei nº 14.026, de
2020)
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - saneamento básico: conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações
operacionais de:
a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável,
desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de
medição;
b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e
instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final

adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu
lançamento final no meio ambiente;
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e
limpeza de logradouros e vias públicas;
d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades,
infra-estruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas
pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões.

Precisando de mais critérios principalmente no que diz respeito a medição de eficiência
e eficácia, foi sancionado o Novo marco Legal do Saneamento Básico – Lei Federal
14.026/2020, que atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº 9.984, de 17 de
julho de 2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)
competência para editar normas de referência sobre o serviço de saneamento, vedar a prestação
por contrato de programa dos serviços públicos de que trata o art. 175 da Constituição Federal,
e altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, dentre outros. Ela tem como objetivo principal
a promoção da universalização dos serviços de saneamento básico estabelecendo o limite até
2033, estimulando a realização de investimentos para o desenvolvimento da infraestrutura no
país através da maior participação do setor privado na prestação dos serviços de saneamento.
Embora entende-se que o saneamento básico compreenda quatro aspectos, como já
mencionado, a saber, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, e, o Novo Marco
tenha aludido a todos eles, notamos uma maior ênfase para questões da água e do esgoto. Há
exemplo do princípio da universalização.
Quanto ao princípio da universalização. O Art. 10-B do Novo Marco reza o seguinte:
Os contratos em vigor, incluídos aditivos e renovações, autorizados nos
termos desta Lei, bem como aqueles provenientes de licitação para prestação
ou concessão dos serviços públicos de saneamento básico, estarão
condicionados à comprovação da capacidade econômico-financeira da
contratada, por recursos próprios ou por contratação de dívida, com vistas a
viabilizar a universalização dos serviços na área licitada até 31 de dezembro
de 2033, nos termos do § 2º do art. 11-B desta Lei.

E o Art. 11-B:
Os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão
definir metas de universalização que garantam o atendimento de 99% (noventa
e nove por cento) da população com água potável e de 90% (noventa por
cento) da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro
de 2033, assim como metas quantitativas de não intermitência do
abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de
tratamento.

6 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO NOVO MARCO
Como ponto de partida para a reflexão sobre vantagens e desvantagens do Novo Marco
apresentamos a primeira argumentação (1) a relação intrínseca entre água e saneamento, essa
faz com que o acesso aos serviços de saneamento implique no acesso aos mananciais de água.
E ter esse acesso é uma grande responsabilidade uma vez que o problema da escassez de água
aparece, atualmente, como uma das discussões mundiais mais relevantes e complexas.
Questões (i) como seus múltiplos usos: para o abastecimento público, para a higiene,
para beber, preparar alimentos; o industrial, como matéria prima, para refrigeração; para
recreação e lazer; o comercial, em escritórios e lojas entre outros; na irrigação da agricultura; e
na geração de energia em hidrelétricas.
A todas essas formas de uso da água deve-se acrescentar o transporte fluvial e o combate
a incêndios. (ii) A distribuição desproporcional dos mananciais entre os países torna essa
questão ainda mais complexa por abranger interesses políticos e econômicos. O primeiro ponto
implica conflitos nacionais e internacionais e faz com que a discussão de políticas para
disciplinar o uso da água seja necessária, dentre uma série de questões ambientais de
sustentabilidade para a permanência do homem na Terra. Politicas essas que o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD apresenta como vital valores e normas que
traduzam escolhas individuais e sociais – mediadas por processos políticos e sociais que
conferem uma maior agência às pessoas. Neste âmbito, uma vez mais, reparar as desigualdades
ao nível do desenvolvimento humano, de modo a evitar a captura dos processos políticos por
interesses particulares que pretendem conservar o status quo – um processo descrito no
Relatório do Desenvolvimento Humano de 2019.
Por outro lado, a distribuição da água entre os países não é proporcional à quantidade
demandada pelos mesmos, fato que coloca a questão dos recursos hídricos como fundamental
para as estratégias políticas e econômicas nacionais juntamente com o aprofundamento do
problema da escassez de água, ocorreram diversas modificações na economia mundial que
consolidaram o processo de financiamento do capital, que trouxe na sua esteira, a privatização
do Estado e de suas empresas.
É um fato impressionante as formas como as grandes empresas do setor de saneamento
utilizam para abrir os mercados ao processo de privatização. As empresas transnacionais, que
atuam na área do saneamento, agem em duas frentes: a primeira delas exercendo pressão sobre
os governos de seus países de origem, para que eles defendam seus interesses junto às
instituições multilaterais, em acordos internacionais e sobre os governos dos países sob sua
influência direta; a segunda por meio de parcerias para ganharem os processos de privatização
mais difíceis, ou que envolvam maiores mobilizações de capital. Em outro trabalho, a worldpsi (2000) demonstra a maneira como as instituições multilaterais dão o apoio necessário aos
processos de privatização. Primeiramente essas instituições condicionam a contratação de
empréstimos para o saneamento à privatização das empresas. Além disso, é dada preferência às
empresas privadas na concessão de financiamentos. A dependência de grande parte dos países
subdesenvolvidos com relação aos empréstimos externos é utilizada para impor o processo de
privatização a esses países. Barlow e Clarke afirmam que:

Em países do Terceiro Mundo, onde as crianças já estão morrendo de sede, o
Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional fazem da privatização dos
serviços de água uma condição da renegociação de dívida e, em breve, o pobre
perceberá que é incapaz de pagar os crescentes custos dos serviços de água e
saneamento básico. (Barlow & Clarke, 2003).

Desta forma, embora o Novo Marco (Lei 14.026/2020) tenha alterado a redação do
inciso III da Lei 11.445/2007 e incorporado a “conservação dos recursos naturais”, como
requisito de adequação da prestação dos serviços de saneamento, ter ampliado o rol de políticas
públicas com as quais o saneamento deve estar articulado, incluindo expressamente a Política
de recursos hídricos (art. 2º, VI) e mantido o disposta no art. 4º, que estabelece que os recursos
hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico. O reconhecimento explícito
da responsabilidade do setor de saneamento básico de garantir que os reservatórios de água
bruta estejam em condições adequadas para que essa água seja captada e utilizada em seu
negócio, demonstra a intrínseca relação do serviço com a conservação do meio ambiente,
especialmente os recursos hídricos e a necessidade de conservação. Um passo importante para
manutenção dos mananciais de água potável, podendo ser considerado uma vantagem.
Porém, é impossível negar que, em uma visão holística, o saneamento básico, insere-se
no ciclo hidrológico. Assim, seria insólito conceber o saneamento básico, sem que os recursos
hídricos fizessem parte da prestação, conforme diz Milaré (2018, p.1229-1230). Portanto,
quando o Novo Marco nos apresenta diversas normas buscando fornecer segurança jurídica e
redução do risco para os investidores e para encorajar a privatização da prestação dos serviços
de saneamento básico, simplificando e clarificando a possibilidade de privatização das
companhias estaduais, estabelecendo a necessidade de definir e estandardizar o conteúdo dos
contratos e das normas regulatórias no país e possibilitando a subdelegação.
Vislumbra-se aqui duas desvantagens para um país como o Brasil, o qual detém 11% da
água potável do mundo. O elemento mais abundante na superfície terrestre e o mais disputado
pelo ser humano. Primeira desvantagem, a possibilidade do setor de saneamento básico, que até
então era tratado como um serviço público e prestado pelo Estado, passe a ser pensado como
um grande negócio do setor privado ora comandado por transnacionais que visam a fomentar a
privatização do saneamento em escala mundial e, ao mesmo tempo, conseguir acesso aos
grandes mananciais de água doce do planeta. E, segunda desvantagem, ainda se falando em um
serviço público se transformar em um grande negócio. Pode-se afirmar que os prestadores
privados apresentam desempenhos distintos dos prestadores públicos. Mas esse melhor
desempenho tem a “tendência de trabalhar com altos valores reais de tarifas e uma drástica
redução de custos com a operação dos serviços” de acordo com Justo (2004). Sendo reafirmado
por Nozaki (2007) que “o melhor desempenho dos prestadores privados está ligado a um
aumento tarifário, o que causa um problema de acesso à população de baixa renda”.
Outra argumentação que consideraremos aqui, a segunda, alude à Titularidade dos
serviços de saneamento e Regionalização. Quanto a titularidade existe uma discussão acerca da
competência federativa. De um lado por tratar-se de um serviço de interesse local, logo de
atribuição municipal. De outro, existe os que advogam competência estadual especialmente nas
regiões metropolitanas, com base no art.25, §3º, da Constituição Federal, e o art. 23, IX, que
estabelece ser competência comum aos três níveis federativos promover “a melhoria das
condições habitacionais e de saneamento básico” citado por Seroa da Motta e Moreira (2006).

Contudo entende-se que os municípios deveriam ser os principais investidores no setor.
Porém essa premissa irá aumentar as dificuldades uma vez que a situação fiscal da maioria dos
municípios brasileiros não tem recursos públicos disponíveis para o tamanho do desafio a se
atingir da universalização dos serviços.
Desta maneira, constitui-se uma vantagem do Novo Marco adotar como solução para
essa problemática o incentivo à prestação regionalizada. Quanto a regionalização, o projeto
permite a instituição de prestação regionalizada, com agrupamento de municípios para
prestação integrada de um ou mais componentes dos serviços públicos de saneamento básico
em determinada região. Dessa forma, fica minimizado o risco de municípios que sejam
pequenos ou que tenham menos viabilidade ficarem de fora do processo de universalização. Os
municípios que se caracterizem de interesse local terão a faculdade de optar ou não pela adesão
aos blocos regionais. O texto da Lei e do Decreto preveem uma série de incentivos e penalidades
para quem não aderir à prestação regionalizada. Entretanto, o Decreto 10.588 de 2020 trouxe
uma regra de transição e de exceção às operações vigentes e aos projetos e modelagens que já
tenham sido contratos ou objeto de audiência pública.
Outrossim na alteração da Lei 9.948/2000, as diretrizes a guiarem a Agência Nacional
de Águas (ANA) na elaboração das normas de referência do saneamento básico, “incentivar a
regionalização da prestação dos serviços, de modo a contribuir para a viabilidade técnica e
econômico-financeira, a criação de ganhos de escala e de eficiência e a universalização dos
serviços”. Redação semelhante foi também inserida na Política Nacional de Saneamento
Básico. A prestação regionalizada é entendida como aquela em que um ou mais componentes
do serviço é prestado em território que abranja mais de um município.
E a terceira argumentação – sustentabilidade econômico-financeira dos serviços – a
remuneração dos prestadores. Sem remuneração adequada, não há eficiência operacional nem
recursos suficientes e bem utilizados visando o propósito maior que é o atingimento de metas
de universalização que garantam o atendimento de 99% da população com água potável e de
90% da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033, conforme
o art. 11-B, do Novo Marco.
Desta forma, constituiu-se um dos pilares do marco legal (Lei 11.445/2007) a busca pela
eficiência e pela sustentabilidade, porém assimetrias e gargalos comprometeram essas
pretensões iniciais resultando por comprometer o atingimento das metas e consequente déficit
no saneamento básico do país. Nesse sentido o Novo Marco (Lei 14.026/2020) apresenta uma
outra vantagem, denota um esforço no sentido de corrigir essas fragilidades, promovendo a
eficácia da sustentabilidade abordando direta ou indiretamente o relevante tema da remuneração
dos prestadores. Uma das medidas apresentadas é a inclusão de taxas no rol das possibilidades
de remuneração, anteriormente, a forma, “preferencialmente”, era tarifas e outros preços
públicos. Embora o uso de taxa não traga impactos significantes, é uma alternativa a ser usada,
se necessário, para assegurar a sustentabilidade econômico-financeira da prestação.
Outra medida importante inclusão do termo “disponibilização” nas definições dos
serviços públicos de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos. Ou seja, tais serviços se configuram não apenas pelas atividades
relativas à operação das infraestruturas e instalações, mas também pela sua disponibilização, o
que tem impacto direto na remuneração do prestador, que poderá cobrar pelo serviço prestado
e pela sua disponibilização. Desta forma, ainda que o usuário não se conecte a rede, que incorreu
em investimentos e gastos, o que causaria um desequilíbrio na remuneração esperada e devida,

o Novo Marco assegura a cobrança pela disponibilização das redes públicas, ainda que não
usadas por mera liberalidade do usuário.
Mais uma vez, verifica-se que as alterações visam ampliar as formas de remuneração
para que a cobrança pelos serviços seja efetivamente implementada. Cobrança essa que é
preciso ser feita com critérios e objetivos fundamentados, que propiciem concretamente a
modicidade tarifaria, a execução dos investimentos necessários, a eficiência na operação e a
recuperação dos custos necessários para o atingimento das metas de serviço adequado.
Visando melhor entendimento, segue abaixo, no quadro 1, descrição sintética das
vantagens e desvantagens descritas neste artigo.
Quadro 1 – Vantagens e desvantagens do Novo Marco Legal

Fonte: Elaboração própria, 2021

7 EMPRESAS PRIVADAS DE SANEAMENTO E EXEMPLO BRASIL – CEDAE

Dos operadores dos serviços e água e esgoto nos 5.570 municípios brasileiros os de
iniciativa privada perfazem um total de 8,70%. Existem diversas empresas privadas que
trabalham no setor e estão associadas a ABCON – Associação Brasileira das Concessionárias
Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, sendo que a maioria dessas pertencem a
alguma holding internacional. Segue, quadro 2 com o nome delas:

Quadro 2 – Relação das empresas privadas que operam nos serviços de água e esgoto em
2020.

Fonte: Relatório Anual - ABCON SINDICON, 2020.
Citamos o caso do leilão CEDAE. De acordo com manchete da G1, escrita por Daniel Silveira
e Káthia Mello, datada de 30/04/2021, ocorreu uma disputa acirrada entre concorrentes do leilão da
Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), o qual arrecadou R$ 22,6 bilhões,
com a concessão de três dos quatro blocos ofertados, na sexta-feira 30/04/2021, na Bolsa de Valores de
São Paulo (B3). O valor superou a expectativa de arrecadação inicial, que era de R$ 10,6 bilhões, em
114%. Resultado final: bloco 1 – arrematado pelo Consórcio Aegea por R$ 8,2 bilhões – ágio de
103,13%, o bloco 2 – arrematado pelo Consórcio Iguá por R$ 7,286 bilhões - ágio de 129,68%, bloco 4
- arrematado pelo Consórcio Aegea por R$ 7,203 bilhões - ágio de 187,75%, bloco 3 – sem vencedor –
a única proposta havia sido apresentada pelo Aegea, que optou por retirá-la antes que fosse aberta, o que
lhe foi permitido já que havia arrematado o bloco leiloado antes dele, o 4. Em aproximadamente uma
hora de leilão, os três blocos mais valiosos da companhia já tinham sido arrematados com ágio (valor
adicional ao mínimo que era exigido no edital) superior a 100% do valor inicial. O bloco mais barato,
que reúne bairros da Zona Oeste da cidade e seis municípios, não recebeu oferta e deve ter nova
licitação.
Essa primeira experiência, após o Novo Marco, nos serve de aperitivo quanto as
intencionalidades dos grupos privados e os serviços de saneamento. Na medida que a Zona Oeste,
constituída com população de baixa renda, não mostrou ser atraente o suficiente para receber uma oferta
no leilão.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Inegável que o saneamento básico no Brasil se encontra muito aquém do que é aceitável para a
saúde e desenvolvimento humano, principalmente no que diz respeito para as populações de baixa renda.
Há uma clara necessidade de intervenção veemente por parte do Governo em suas políticas públicas. O
Novo Marco Regulatório do Saneamento (Lei 14.026/2020) surge disto, reforçando a proposta da
universalização e, estabelecendo o limite até 2033, sendo este o novo prazo final de implementação,
bem como sendo propostas algumas alterações nos regramentos anteriores, com vistas a melhorias.

Surgindo como possíveis pontos positivos temos: (a) incorporação da “conservação dos recursos
naturais”, articulando políticas públicas com a Política de recurso hídricos de maneira a responsabilizar
o setor de saneamento pela garantia dos reservatórios de água bruta, demonstrando a intrínseca relação
do serviço com a conservação do meio ambiente; (b) incentivo à prestação regionalizada, o que minimiza
o risco de pequenos municípios com menor disponibilidade orçamentária ficarem de fora do processo
de universalização, e; (c) garantia da sustentabilidade econômico-financeira dos serviços mediante
uma remuneração adequada. Todavia, em contraponto, com um enfoque holístico, a possibilidade: (a)
do setor de saneamento básico, passe a ser pensado como um grande negócio do setor privado, ora
comandado por transnacionais que visam a fomentar a privatização do saneamento em escala mundial
e, ao mesmo tempo, conseguir acesso aos grandes mananciais de água doce do planeta e (b) o possível
aumento do valor da taxa ou tarifa para a população de baixa renda, não podem ser descartadas. E
embora, com pouco tempo de vigência, o primeiro leilão onde empresas privadas atuaram com maior
afinco foi demonstrado o nítido interesse pela melhor fatia do negócio, excluindo mais uma vez “os já
excluídos”, mostrando a real intenção dos seus dirigentes, que no caso, podem apenas ser representantes
de interesses internacionais nos recursos brasileiros.
Portanto a partir deste trabalho fica explícita a necessidade de um serviço de atendimento tanto
no abastecimento de água quanto na oferta de uma rede de esgoto mantidos com eficiência e eficácia
pela empresa ou órgão responsável em sua gestão. E, de forma implícita podemos verificar o interesse
do capital estrangeiro na administração desta estrutura, empresas que atuam do mercado com princípios
consolidados basicamente no lucro e sem lastros sociais podem prover garantia a toda população sem
excluir níveis sociais de classe a seus serviços. Neste contexto, sugere-se que novos estudos foquem na
avaliação de outras experiências da iniciativa privada na gestão de serviços públicos privatizados.
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Resumo
Santo Amaro, na Bahia, é conhecido como o município que sofreu a maior contaminação urbana
por metais pesados. O município baiano hospedou uma fábrica de beneficiamento de minério
pelo período de 1960 a 1993, neste período foram produzidas cerca de 490 toneladas de escória
contendo chumbo e cádmio. O presente artigo buscou saber como Santo Amaro, na Bahia,
enfrenta o problema da contaminação por metais pesados, considerando que a Constituição
prevê que é direito de todos um ambiente ecologicamente equilibrado. Para tanto utilizou como
metodologia uma revisão bibliográfica, na qual analisou artigos científicos, obras e a legislação
que serviu como suporte para a construção desta pesquisa. O artigo foi dividido em dois tópicos,
onde o primeiro contempla um breve relato sobre a história da contaminação e o segundo aborda
a questão do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como meio para se garantir
o direito à vida. Em conclusão, a população de Santo Amaro é colocada em exposição,
constantemente, a metais pesados, o que impede que se viva uma vida plenamente sadia. Desta
feita, a garantia Constitucional a um meio ambiente equilibrado para gozo de uma vida digna
fica distante dos santamarenses.
Palavras-chave: Direitos Humanos. Sustentabilidade. Santo Amaro. Chumbo.

Abstract
Santo Amaro, in Bahia, is known as the municipality that suffered the greatest urban
contamination by heavy metals. The municipality of Bahia hosted an ore processing plant from
1960 to 1993, during this period around 490 tons of slag containing lead and cadmium were
produced. This article seeks to know how Santo Amaro, in Bahia, faces the problem of
contamination by heavy metals, considering that the Constitution provides that an ecologically
balanced environment is the right of everyone. For this purpose, a bibliographic review was
used as a methodology, in which scientific articles, works and legislation that served as support
for the construction of this research were analyzed. The article was divided into two topics,
where the first includes a brief report on the history of contamination and the second addresses

the issue of the right to an ecologically balanced environment as a means to guarantee the right
to life. In conclusion, the population of Santo Amaro is constantly exposed to heavy metals,
which prevents them from living a fully healthy life. This time, the Constitutional guarantee for
a balanced environment for the enjoyment of a dignified life is far from the people of
santamarenses.
Keywords: Human rights. Sustainability. Santo Amaro. Lead.

1 INTRODUÇÃO
Santo Amaro, região do recôncavo baiano, ficou conhecida no cenário nacional como a
maior contaminação urbana por metais pesados da história (MACEDO, 2017). Mesmo com
tantos filhos ilustres, a cidade está marcada por esta triste história de degradação do meio
ambiente. Após um longo percurso de tempo, o local ainda apresenta resquícios desta
contaminação. Motivo este que despertou a atenção de vários pesquisadores, jornalistas e
Organizações Não-Governamentais, ONG.
A fundição em Santo Amaro encerrou suas atividades em 1993 abandonando,
aproximadamente, 490 toneladas de rejeitos de minério de forma irregular, que precisou ser
aterrado como forma paliativa para minimizar a contaminação do solo e do Rio Subaé (COSTA
et al., 2018).
Este artigo, a priori, busca mesmo que de forma sucinta trazer a história de anos de
contaminação do município. Como alternativa para atender este quesito foi realizada uma
revisão bibliográfica que serviu como suporte e fonte de conhecimento ao presente estudo. Em
complemento, optou-se pela pesquisa exploratória e descritiva, com uma análise de obras,
artigos científicos e legislações. Para tanto, o método escolhido foi o dedutivo, partindo de
conceitos universais, buscando-se sua particularização.
A pergunta que impulsionou esta pesquisa foi; Como Santo Amaro tem enfrentado o
problema de contaminação por metais? O objetivo perseguido neste artigo foi fazer uma análise
dos dados disponíveis para saber se os residentes de fato fazem uso de seu direito à um ambiente
ecologicamente equilibrado. Conforme mandamento Constitucional é direito de todos e dever
do Estado assegurar para o cidadão um ambiente ecologicamente equilibrado (MENDES;
BRANCO, 2016).
Diante disto, o artigo foi dividido em dois tópicos que se subdividem em mais um
subtópico; o primeiro tópico, seção 1 fala da área de estudo, ou seja, faz um relato histórico
para ajudar a contextualizar a pesquisa. Na seção 1.1 é feita uma caracterização dos residentes
da cidade para entender o atual cenário. No tópico segundo é feito menção a proteção
Constitucional ao meio ambiente. Na seção 2.1 é abordado a relação meio ambiente equilibrado
e o meio ambiente em Santo Amaro.
Finalizando com o intuito de responder à pergunta norteadora, e atingir o objetivo
proposto. Voltamos às indagações iniciais, onde foi questionado se o município baiano garante
aos seus residentes uma sadia qualidade de vida oferecendo um ambiente ecologicamente
equilibrado.
Macedo (2017) se propôs a investigar alguns produtos pertencentes a alimentação diária
dos residentes, tais como; ovo, frango, coentro e mandioca para saber se estavam em níveis
aceitáveis para ingestão humana. Sua preocupação com a segurança alimentar se justifica

quando obteve resultados acima do permitido para contaminação por chumbo e cádmio para
todos os produtos estudados.
Machado (2019) fala da importância do monitoramento contínuo da saúde da população
residente, haja vista, que a exposição contínua a metais pesados acima do aceitável desencadeia
diversos problemas de saúde. Nestes anos de contaminação, muitos estudos sobre remediação
e protocolos de saúde foram desenvolvidos. No entanto, a implementação destes protocolos
esbarra na falta de capacidade técnica dos profissionais da saúde, como foi dito por Machado.
Por fim, chegamos à conclusão que a população constantemente é colocada em contato
com os contaminantes, pois o solo, rios e alimentos continuam contaminados. A qualidade de
vida só pode ser garantida ao passo que for atendido às necessidades sociais da maioria da
população e resolvido o problema da contaminação ambiental neste local.
2 A REGIÃO ESTUDADA
O município de Santo Amaro faz limites com os seguintes municípios baianos:
Conceição do Jacuípe, Amélia Rodrigues e Feira de Santana (ao Norte); São Sebastião do Passé
e São Francisco do Conde (ao Leste); Saubara (ao Sul); e Cachoeira e São Gonçalo dos Campos
(a Oeste), a uma distância de 73 Km de Salvador (OLIVEIRA, 2014).
Imagem 1 - Rio Subaé cortando a cidade

Fonte: Arquivo da autora, 2021.
Santo Amaro possui uma área aproximada de 494,502 km2 e uma população de 57.800
habitantes, a estimativa para 2019 é de 60.190, conforme censo. O município baiano é

reconhecido internacionalmente pelo desastre ambiental causado pela contaminação por
chumbo (Pb) e cádmio (Cd), considerado o maior do mundo (MACEDO et al., 2017).
Em 1960 se instalou no município baiano a Companhia Brasileira de Chumbo –
COBRAC que trabalhou com o beneficiamento de Chumbo (PB). A empresa responsável pela
operação da COBRAC vendeu a fábrica em 1989, e esta passou a se chamar de Plumbum
Mineração e Metalúrgica LTDA (MACHADO et al., 2020). Ocorre que durante o tempo de
operação da fábrica cerca de 490 toneladas de escória de metal foram descartadas de forma
irregular, neste material constatou-se a presença de chumbo e cádmio (MAGNA et al., 2014).
Imagem 2 - Ruínas da antiga Plumbum Mineração

Fonte: Arquivo da autora, 2021.

A escória de metais pesados foi utilizada de diversas formas. A prefeitura disponibilizou
o material para populares que usaram como aterro das casas. O órgão municipal, também fez
uso da escória para pavimentar as ruas. Outra parte considerável foi abandonada irregularmente
na fábrica que encerrou suas operações em 1993.
Importante mencionar que a exposição crônica ao chumbo pode ocasionar diversos
problemas de saúde para o ser humano (ANDRADE; MORAES, 2013). Com base na literatura
verificamos a persistência na contaminação de alimentos por chumbo e cádmio no município.

Macedo et al. (2017) corroborando com a tese de Andrade e Moraes onde descreve que a
ingestão frequente de alimentos contaminados nos níveis encontrados é muito séria, e pode
ocasionar problemas neurológicos e doenças gastrointestinais.

2.1 Características socioeconômicas dos munícipes
Em torno de 2.570 famílias, que representavam, em 2010, 8.661 pessoas (15% da
população, em 2010), incluindo moradores do entorno da Plumbum Mineração (consumidores
de moluscos, em especial as famílias de pescadores da colônia de Caieiras), ex-funcionários e
trabalhadores em atividades de risco e suas famílias estão expostos a metais pesados (REGO et
al., 2019).
Consoante dados do IBGE (2010), o município oferece 25 estabelecimentos de saúde
pública para atender toda municipalidade, considerando que estes estabelecimentos estão
preparados para todas as patologias, desde uma virose até os problemas decorrentes da
intoxicação por chumbo. A renda média por família é de meio salário mínimo, representando
48.8% da população nessas condições, o que inviabiliza este grupo de buscar assistência médica
privada.
O desemprego é um problema enfrentado por muitos municípios brasileiros, bem como
a ausência de renda prejudicando o crescimento econômico do município e afetando a qualidade
de vida da população. As maiores crises econômicas suportadas pelo país atingem diretamente
a taxa de oferta de empregos. O município de Santo Amaro possuía um nível de ocupação de
63,52% em 2000, caindo para 60,68% em 2010, população acima de 18 anos economicamente
ativa, de acordo com dados disponíveis no Atlas Brasil veja a tabela a seguir.

Tabela 1 - Taxa de ocupação da população de 18 anos em Santo Amaro - BA
Ocupação da população de 18 anos ou mais - Município - Santo Amaro – BA

Taxa de atividade - 18 anos ou mais
Taxa de desocupação - 18 anos ou mais
Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais
Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2020.

2000

2010

63,52
20,81
40,72

60,68
13,84
46,40

A questão da contaminação de chumbo e cádmio, metais tóxicos conhecidos estão
ligados ao processo de evolução da sociedade. Contudo, as desigualdades sociais surgiram e o
gestor público buscou superar dificuldades orçamentárias criando novos postos de trabalho.
Neste contexto, possivelmente foi o motivo da implantação de uma indústria de beneficiamento
de minério em Santo Amaro.
A intoxicação humana com o chumbo pode ocorrer por várias formas, as mais comuns
são através da inalação e ingestão. No caso do Recôncavo baiano ocorreu de forma ocupacional,
ambiental, contato com a poeira, água e alimento contaminados. A exposição crônica pode

ocasionar o saturnismo, e uma vez presente na corrente sanguínea passa por diversos órgãos
importantes até se estabelecer nos dentes.
A exposição contínua tem efeito tóxico mais intenso sobre o sistema nervoso, rins, e
frequentemente os trabalhadores relataram queixas gastrointestinais, encefalopatia aguda e
confusão mental. O sangue é o marcador mais utilizado, no entanto, o nível de chumbo tende a
reduzir dias após a exposição, mas continua sendo um bom bioindicador no caso de exposição
crônica (NORA et al., 2007; GUERRA et al.,2010; TEIXEIRA; CARVALHO; LINZ, 2015).
No tocante ao seu potencial carcinogênico, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a
Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC) consideram o chumbo como um dos
metais mais perigosos para a saúde. Alguns testes com animais comprovaram que o metal pode
ser um possível causador do câncer. O câncer nos seus vários tipos, se destaca como problema
de saúde pública mundial.
O estado da Bahia registra 1.313 pessoas que não puderam ser tratadas. Os motivos
elencados merecem destaque é a falta de condições clínicas, ou porque a doença já havia
avançado bastante. Cerca de 5.738 pessoas vieram a óbito, e, portanto, não tiveram a
oportunidade de combater a doença, vide figura 4.
Quadro 1 - Número de casos de câncer e razão para não tratar

Fonte: SIM/DIVEP/SUVISA/SESAB, 2020.

Magna et al. (2016) fala que a população infantil é mais suscetível a complicações por
exposição prolongada ao metal, pois pode absorver cerca de 40% a 50% do Pb ingerido. O
chumbo pode ficar armazenado no osso por décadas, causando exposição interna de longo
prazo. A exposição da criança quando no útero pode causar problemas no desenvolvimento
mental e diminuição da inteligência. No adolescente pode causar diminuição de QI, diminuição
na audição e provocar retardo da puberdade.
Carvalho et al. (2003) salienta que a exposição aguda ao chumbo pode causar efeitos
fisiológicos sérios, incluindo morte ou dano permanente à função cerebral e a outros órgãos. Os
efeitos da exposição ao chumbo variam de acordo com o nível e duração da exposição e com a
distância das residências em relação à chaminé da antiga fundição.

A população santamarense possui um bom Índice de Desenvolvimento Humano
(IDHM) de 0,646, conforme dados de 2010. Na verdade, este município situa-se na faixa de
Desenvolvimento Humano médio. A dimensão que mais contribui para o aumento do IDHM é
a longevidade, com índice de 0,772. Considerando o problema da contaminação por chumbo,
o município encontra-se em uma boa colocação.
Santo Amaro, segundo dados fornecidos no Atlas Brasil (2013) melhorou o índice, pois
elevou a expectativa de vida ao nascer. Com este IDHM o local se encontra na posição 3186ª
entre os 5.565 municípios brasileiros.
O aumento dos índices de desenvolvimento pode ocorrer com a melhora no
investimento em educação e saúde, gerando uma maior expectativa de vida para o povo. O
cerne da questão está em equilibrar o desenvolvimento econômico com o cuidado ao meio
ambiente e saúde da população. Utilizar os recursos naturais de forma responsável e
restabelecer o que foi degradado.
3 O DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO
Ao tratar de desenvolvimento não pode mais ser propagada a visão de crescimento
econômico, sem considerar o respeito aos limites planetários. Quando falamos em
sustentabilidade devemos considerar as primeiras discussões ocorridas em 1972, Estocolmo.
Segundo Montibeller (1993) o conceito de Ecodesenvolvimento (Desenvolvimento
Sustentável) foi introduzido por Maurice Strong, Secretário da Conferência de Estocolmo e
difundido por Sachs, a partir de 1974.
Zuluaga (2017) afirma que a conferência em Estocolmo trouxe debates importantes, e
não deve ter sido tranquila, haja vista a busca de um consenso entre Estados que possuíam
percepções diferentes sobre produtividade. Zaluaga prossegue sua fala dizendo que a declaração
é muito mais que o marco da discussão a respeito de sustentabilidade, vejamos:
“à Declaração de Estocolmo contém a convicção coletiva dos atores da
comunidade internacional com poder para definir essas questões, e que nesse
sentido a Declaração assume um critério de legitimidade da juridificação da
matéria ambiental em resposta aos problemas de deterioração ambiental que a
comunidade internacional assumiu como um problema da agenda política
planetária.”

O novo paradigma é um pensamento ético que atende as necessidades humanas de
crescimento econômico, porém em comunhão com a proposta de preservação ambiental. Com
esta mudança cultural a população ganha na melhoria da qualidade de vida, e é um compromisso
de responsabilidade para com as futuras gerações (MONTIBELLER, 1993).
Rezende (2020) faz um estudo minucioso a respeito de políticas públicas nacionais nas
dimensões sociais, ambientais e econômicas para demonstrar que, no contexto atual, as escolhas
continuam por valorar o crescimento econômico esquecendo dos efeitos adversos causados por
esta valoração em detrimento do social e ambiental.
A discussão dos direitos humanos associado ao equilíbrio ambiental veio para unir
diferentes interesses suscitados em pactos internacionais. Importante mencionar que a
preservação do meio ambiente está totalmente ligada à garantia do direito à vida digna.

Em síntese, a Declaração de Estocolmo reuniu diversos atores na defesa de um único
tema, mesmo que de forma superficial em relação aos problemas ambientais. Vale Ressaltar a
menção que foi feita no artigo 1º, da Declaração de Estocolmo que retrata o dever de garantir a
sadia qualidade de vida, por meio de um ambiente ecologicamente equilibrado como direito
fundamental, vejamos:
“O homem tem o direito fundamental à liberdade, a igualdade e ao desfrute de
condições de vida adequadas, em um meio ambiente de qualidade e ao
desfrute de condições de vida adequadas, em um meio ambiente de qualidade
tal que lhe permita levar uma vida digna, gozar de bem estar e é portador
solene de obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente, para as gerações
presentes e futuras. A esse respeito, as políticas que promovem ou perpetuam
o apartheid, a segregação racial, a discriminação, a opressão colonial e outras
formas de opressão e de dominação estrangeira permanecem condenadas e
devem ser eliminadas.”

A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) não deixou de incorporar este
pensamento pós Estocolmo. O artigo 225, da CRFB retrata o direito de se viver em um ambiente
ecologicamente equilibrado. Vale salientar que um ambiente saudável gera subsídios para
garantir o gozo do bem jurídico mais importante do ordenamento, o direito à vida (BRAUNER;
ZARO, 2012).
Mendes e Branco (2016) disciplina que o direito à vida é a premissa dos direitos
proclamados pelo constituinte, fato que não seria conveniente declarar qualquer outro sem
garanti-lo. Por óbvio está correto mencionar que o direito à vida é fundamental, pois consta no
rol do artigo 5º da Constituição, como, também podemos dizer que é superior a qualquer outro
direito.
Para garantir uma vida saudável e um ambiente equilibrado para as presentes e futuras
gerações, coube ao poder público o dever de fiscalizar e controlar o uso dos recursos naturais.
De modo que, restou ao Estado o papel de garantidor do equilíbrio ecológico, podendo, para
tanto agir, sobretudo contra o manejo de atividades que trazem risco ao ambiente e seus
residentes (MENDES; BRANCO, 2016).
O meio ambiente na era antropocêntrica deixou de difundir a ideia do uso irrestrito da
propriedade ou recursos naturais. A função social da propriedade passou a ser observada como
forma de equilibrar danos provenientes de desigualdades. Tal, como buscou atender aos ditames
Constitucionais que visam restabelecer o ambiente degradado pela atividade humana.
A nova perspectiva do desenvolvimento sustentável fomenta o crescimento econômico,
sem desassociar das necessidades sociais de melhora na qualidade de vida (MOTEBELLER,
1993). Está cada vez mais difundida a ideia de que a retirada do sustento dos recursos naturais
não deve ocorrer de forma irrestrita para que não sobrecarregue os ecossistemas.
A propósito, anos depois de Estocolmo, com o Relatório Brundtland, publicado em
1987, novas críticas surgiram ao modelo de desenvolvimento. A definição de desenvolvimento
sustentável, difundida pelo Relatório Brundtland, propõe a reflexão sobre o binômio
necessidade e limite, quando fala em satisfazer a necessidade dos presentes sem comprometer
a capacidade de atender as gerações posteriores (REZENDE, 2020).

Assim, em consonância com este pensamento as prioridades da maioria da população
são saciadas, não deixando de trabalhar a economia dos recursos naturais. Ademais, o modelo
de sustentabilidade visa garantir condições de uso do espaço natural para as futuras gerações.
3.1 Meio ambiente e o município de Santo Amaro
O chumbo é um elemento tóxico encontrado naturalmente no ambiente e utilizado por
anos em uma gama de atividades industriais. Derretimento e refino são possivelmente as
operações com o mais alto risco de exposição, uma vez que nos processos de fusão e
aquecimento há liberação de vapores nocivos (MIRANDA; ANJOS, 2018).
A contaminação ocorrida no município baiano se deu em decorrência do abandono da
indústria e do transbordo da bacia de rejeitos trazendo riscos importantes para a saúde ambiental
e populacional do lugar. O problema tomou proporções maiores quando o material foi utilizado
de forma indevida na pavimentação, atingindo a área urbana.
Diante deste cenário, Santos et al. (2104) fala que medidas que visem corrigir ou atenuar
os impactos danosos causados por esse elemento são essenciais para garantia da funcionalidade
dos ecossistemas e bloqueio da expansão da contaminação.
Para entender os problemas relacionados a contaminação que persiste por décadas,
observaremos o quadro a seguir que foi dividido em: autor, estudo desenvolvido e a área
ambiental estudada. Este quadro é para dar uma visão, mesmo que mínima sobre a preocupação
dos pesquisadores que elegeram o local para desenvolver seus estudos. Os artigos e autores
citados no quadro abaixo foram retirados da plataforma de busca SciELO que selecionamos em
pesquisa preliminar para este artigo.
Quadro 2 - Estudos sobre a contaminação por Chumbo em Santo Amaro
Autor/Ano

O que estudou?

Área estudada

Macedo et al.,
2017
Barreto;
Freitas, 2017
Santos et al.,
2014
Santos et al.,
2015
Magna et al.,
2014

Observou a quantificação de metais pesados em área
contaminada utilizando peixe, frango, ovos e verduras.
Segurança alimentar de produtos comercializados por
marisqueiras devido a contaminação por Pb.
Aplicação de amenizantes para diminuir a quantidade de
Pb na parte aérea e térrea das plantas.
Métodos de extração de contaminantes de metais
pesados (Pb) do solo com carvão ativo e ácido húmico.
Avaliou crianças de 0 a 17 anos que consumiram
alimentos plantados em áreas contaminadas por Pb.
Fonte: Elaboração própria, 2021.

Solo/águas (Rio
Subaé)
Solo/Rio
e
Manguezais
Solo
Solo
Saúde

Todos os autores relacionados no quadro trazem métodos de qualificação e
quantificação dos metais encontrados em solo, água ou alimento. Com o objetivo de monitorar
e impedir o aumento dos níveis de contaminação.

Magna et al., (2014) demonstrou preocupação com a população infantil pela exposição
direta aos contaminantes. O menor possui a característica de explorar o ambiente doméstico
utilizando todas os sentidos, inalando poeira ou ingerindo solo contaminado.
Os problemas relacionados ao crescimento industrial em certas regiões podem trazer
consequências severas ao meio ambiente, e isto afeta diretamente a qualidade de vida das
pessoas. A população de Santo Amaro convive com a exposição crônica a metais pesados,
portanto dizer que vivem em um ambiente ecologicamente equilibrado seria equivocado. De
certo modo, não podemos afirmar que esta população não possui qualidade de vida. Definir
qualidade de vida é algo extremamente difícil.
Contudo a Organização Mundial da Saúde (OMS) elaborou uma metodologia que
abrangesse um caráter transcultural do conceito em questão. Segundo o órgão internacional,
qualidade de vida é: “a percepção individual de sua posição na vida no contexto da cultura e
dos sistemas de valor em que vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e
preocupações”. Portanto, o que é demonstrado com os indicadores sociais é, apenas uma
perspectiva consumista sobre este assunto (OLIVEIRA, 2014).
É importante mencionar que os dados obtidos na revisão bibliográfica, e em sites
governamentais auxiliaram no entendimento de como o cidadão santamarense convive com o
ambiente contaminado. Entretanto, não pode ser demonstrada a percepção individual, apenas
uma visão geral do nível de qualidade de vida do munícipe.
As evidências apontam para a constatação que a instalação de uma fundição de metais
no município não contribuiu para melhora da qualidade de vida dos residentes, embora tenha
gerado oportunidades de emprego e renda. No tocante à matéria ambiental o prejuízo é algo
incalculável.
Finalizando, podemos afirmar que não foi positiva a chegada da Companhia Brasileira
de Chumbo, depois transformada em Plumbum Mineração para os residentes quando falamos
da perspectiva ambiental e de saúde. A vulnerabilidade proporcionada pelas condições
ambientais interfere nas condições de saúde e bem estar da população santamarense.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A legislação Constitucional trata da matéria ambiental com uma perspectiva
protecionista, no qual trata de atender as necessidades humanas sem ultrapassar os limites
planetários. Tese defendida em Estocolmo e absolvida pelo legislador constitucional em
conformidade com os pensamentos da reunião realizada em 1972.
Nosso país caminhou de forma positiva quando analisamos a legislação ambiental, mas
observamos que problemas antigos, como consequência da atividade mineradora, não foram
exclusivos de Santo Amaro (BA). A proposta não visa responder o porquê destes problemas
não terem encontrado solução. Porém é importante saber como a população santamarense
convive com o ambiente contaminado. Como, também, é relevante para este estudo entender se
a falta de gozo de um ambiente ecologicamente equilibrado garantido na Carta Magna afeta os
níveis de qualidade de vida da população.
A conclusão alcançada com base em indicadores sociais e a contribuição de outros
autores citados nesta pesquisa é de que a população santamarense perdeu muito em níveis de
qualidade de vida com a chegada da indústria mineradora no município. As doenças que
crianças, marisqueiras, moradores do entorno da fundição e ex-trabalhadores adquiriram
inviabilizaram o gozo de uma vida digna. O meio ambiente continua contaminado, e a

exposição dos residentes se dá de forma corriqueira, na verdade, a cada obra realizada na cidade.
Tendo em vista que a escória foi usada na pavimentação da cidade e disponibilizada ao cidadão
que fez uso de maneira irregular. A segurança alimentar encontra-se comprometida, pois o solo
contaminado transporta o chumbo e cádmio para as plantas e animais tornando o consumo deste
produto algo extremamente nocivo.
Não podemos afirmar se o município evoluiu ao ponto de lidar bem com o problema da
contaminação, ou se a população, apenas se adaptou a esta condição. Mas o fato é que o prejuízo
ambiental não pode ser mensurado. Enfim, a questão aguarda solução mesmo após anos,
necessitando de mais estudos que contribuam para a remediação dos contaminantes presentes
no solo, rios e alimentos.
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Resumo
Esta pesquisa visa identificar os impactos socioeconômicos juntamente com alterações
ambientais impostas pelo derramamento de petróleo na costa Nordeste do Brasil, ocorrido em
2019, afetando ecossistemas marinhos e comunidades pesqueiras. Neste estudo, identificamos
o impacto social e econômico direto do derramamento em algumas comunidades pesqueiras
nos bairros da Pituba, Rio Vermelho e Itapuã, em Salvador. Foram realizadas entrevistas
semiestruturadas com 54 pescadores para avaliar os impactos pós crise. As vendas de pescados
caíram decorrente do evento, impactando fortemente a geração de renda local. Essas
comunidades, que já são socioecologicamente vulneráveis, têm sua subsistência e segurança
alimentar fortemente comprometidas nas esferas ambientais, sociais, econômicas e de saúde
humana. Este estudo fornece dados para compreensão das comunidades pesqueiras pós crise
ambiental e sanitária.
Palavras-chave: Consequências. Óleo. Praias. Nordeste.

Abstract
This research proposal deals with the socioeconomic impacts linked to the environmental
changes imposed by the oil spill on the Northeast coast of Brazil in 2019, affecting marine
ecosystems and fishing communities and the COVID-19 pandemic. In this study, we partially
assess the direct social and economic impact of the spill and pandemic in some fishing
communities in the neighborhoods of Pituba, Rio Vermelho and Itapuã in Salvador. We
conducted structured interviews with 15 fishermen to assess perceived impacts. Sales dropped
at both events for all types of fishing, strongly impacting local income generation. These
communities, which are already socio-ecologically vulnerable, have their livelihoods and food
security strongly compromised in environmental, social, economic, human health and political
terms. This study provides data for understanding the effects and resilience of communities
affected by the oil disaster.
Key words: Consequences. Oil. Beaches. Northeast.
1 INTRODUÇÃO

As zonas costeiras são ambientes dinâmicos e bastante sensíveis e sujeitos a muitas
alterações devido às condições geomorfológicas e atividades antrópicas. Cerca de 20% da área
superficial das terras emersas do planeta, das quais, os primeiros 60km são habitados por cerca
de 60% da população mundial (TAGLIANI et al., 2003).
Segundo o Ministério do Meio Ambiente, as zonas costeiras representam um dos
maiores desafios para a gestão ambiental no Brasil, possuindo áreas particularmente sensíveis
do ponto de vista ambiental, concentra 26,6% (IBGE, 2013) da população brasileira, visto que
os impactos ambientais gerados pelas atitudes humanas são bastante significativos nas regiões
costeiras, acarretando em danos diretos à biodiversidade marinha, bem como mudanças nos
processos hidrodinâmicos e de sedimentação (ANDRADE, 2008). A maior parte das variações
na dinâmica de uso das zonas costeiras ocorre sem limites planejados, o que ocasiona
consequências negativas ao meio e à população do entorno (MONTIBELLER FILHO, 1993).
Os impactos ambientais derivados da atividade antrópica são extremamente
significativos nas áreas costeiras e podem ser amplamente identificados em diferentes escalas
ao longo da costa (CARMO; TEXEIRA, 2019). Dentre as atividades impactantes, lista-se o
crescente desmatamento dos biomas costeiros, a deterioração de manguezais, o escoamento de
efluentes, as alterações nos índices de qualidade da água, as construções em áreas balneares que
alteram a dinâmica da deriva sedimentar, dentre outras atividades que propiciam diferentes
níveis de impactos nos sistemas ambientais (SILVA, 2008).
Os impactos descritos também afetam os modos de vida das comunidades costeiras,
principalmente daquelas que dependem dos recursos aquáticos (ADLER; TANNER, 2015). A
magnitude e persistência desses efeitos negativos dependem das características de
vulnerabilidade e resiliência destas comunidades (ALMEIDA; KALL, 2016). Comunidades
mais vulneráveis e menos resilientes tendem a ser mais impactadas por eventos adversos.
Portanto, é fundamental entender quem e onde estão as pessoas e ecossistemas vulneráveis, de
modo a traçar estratégias (FREITAS; MUEBE, 2008), (OLIVEIRA; ALVES, 2014) para
reduzir suas vulnerabilidades e ampliar sua capacidade adaptativa.
Em agosto de 2019, o Brasil sofreu o maior derramamento de óleo da história do país,
com uma mancha descoberta na Região Nordeste que se espalhou por 700 km da costa brasileira
(MAIA et al., 2020). As primeiras manchas de óleo foram registradas nos estados de
Pernambuco e Paraíba, consequentemente atingindo cerca de 4.334 km de litoral em 11 estados
do Nordeste e Sudeste, com 130 municípios e 1009 locais (IBAMA, 2020). A catástrofe
desafiou a população e governos a buscar soluções específicas e não convencionais de curto e
longo prazo, para conter o desastre e mitigar seus impactos negativos (ALBERT et al., 2018).
O derramamento de óleo causou graves consequências ambientais, sociais, econômicas
e de saúde (LOURENÇO; TAKESHI, 2020), (SZEWCZYK, 2007). Derramamentos de óleo de
grande relevância são considerados problemas perversos, uma vez que compreendem eventos
desastrosos que requerem um grande esforço coletivo para resolvê-los. Desastres ambientais
com produtos potencialmente tóxicos à saúde humana, associados a incertezas devido aos
efeitos adversos de longo prazo nas populações, afetam a resiliência e capacidade de adaptação
das comunidades locais para enfrentar este derramamento de petróleo (PALINKAS, 2012).
Além da exposição ao próprio petróleo bruto, as consequências econômicas contribuem para
transtornos mentais, principalmente em populações com maior vulnerabilidade socioeconômica
(RAMALHO, 2019).
O derramamento de óleo cru comprometeu a saúde de 144 mil pescadores artesanais no
Nordeste do Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA, 2019). A pesca
artesanal é mais que uma atividade econômica, pois em primeiro lugar significa um modo de
vida, desempenho social, interação social, costumes e valores culturais, culinária, símbolos
relacionados aos oceanos e rios, e um tipo de conhecimento tradicional, e o ambiente costeiro,

vínculos afetivos, autonomia, arte e a liberdade das pessoas que a exerceram sua história
(SANTOS; MONTEIRO, 2020). Portanto, quando esse ecossistema é impactado, essa classe
trabalhadora fica isolada e sobrevivendo em condições extremas.
As comunidades pesqueiras após vivenciarem momentos difíceis do derramamento do
óleo em 2019, tiveram que lidar em sequência com a pandemia da doença causada pelo novo
corona vírus, que tem impactado sobremaneira o cenário mundial, agravando as taxas de
morbidade e mortalidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a covid-19 é uma doença
infectocontagiosa causada pelo corona vírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARSCoV-2) (FREITAS et al., 2020). A China foi o primeiro país a reportar a doença e, no Brasil, o
registro do primeiro caso ocorreu em 26 de fevereiro de 2020 no estado de São Paulo. Seus
impactos ainda são inestimáveis, mas afetam direta e/ou indiretamente a saúde e a economia da
população mundial.
Embora existam essas informações, ainda há uma grande lacuna de informações sobre
como as comunidades pesqueiras do litoral da Bahia foram afetadas e se adaptaram ao
derramamento de óleo no litoral, e em relação a quais impactos e as consequências. Como o
clima e as condições socioeconômicas de uma comunidade determinam a extensão dos efeitos
do derramamento de óleo, é necessário avaliar a vulnerabilidade dessas comunidades
pesqueiras da costa norte da Bahia, pois é a sabido que são grupos sociais em situação
debilitada, devido principalmente a infraestrutura disponível, como acesso aos serviços básicos
de saúde, educação e saneamento.
Essa proposta tem por objetivo entender como as comunidades pesqueiras da costa norte
da Bahia da Colônia de Pesca do Rio Vermelho Z-1, Associação de Pescadores da Pituba e
Colônia de Pesca de Itapuã Z-6, localizadas em Salvador-Bahia, foram impactadas pelo
derramamento de óleo ocorrido em 2019 e pela pandemia da COVID-19.

2 METODOLOGIA
2.1 Local de Estudo
O estudo foi realizado no município de Salvador – BA, possui uma área de 693,453 km²
(IBGE,2021) e abarca três comunidades pesqueiras: (i) Colônia de Pesca do Rio Vermelho,
com 200 pescadores associados, (ii) Associação de Pescadores da Pituba, sendo 80 pescadores
associados, e (iii) Colônia de Pesca de Itapuã Z-6, com 491 pescadores associados, sendo a
maior comunidade de Salvador.
2.2 Coleta e Análise dos Dados
A pesquisa está sendo realizada por meio de entrevistas com núcleos familiares das
comunidades selecionadas que foram afetadas pelo desastre do derramamento do óleo. Será
conduzida por meio de um questionário semiestruturado, o qual está sendo compartilhado com
alguns pesquisadores de outros estados do Nordeste (e.g. Rio Grande do Norte, Alagoas, Piauí).
Os questionários contemplam questões relacionadas à segurança alimentar e percepção de bemestar das famílias, considerando três períodos: (i) antes do derramamento do óleo; (ii)
durante/após o derramamento do óleo; e (iii) durante a pandemia de COVID-19.
A seleção e aplicação do questionário acontece através da mediação do líder comunitário
ao apresentar o estudo que está em curso aos pescadores para que entendam a importância da
participação, incorporado na quantidade da amostragem de cada região. Com isso, é agendada
a ida ao campo e aplicação dos questionários.

O presente estudo fundamenta-se em numa temática de natureza aplicada com objetos
descritivos e uma modalidade de levantamento de dados por meio da utilização de entrevistas
semiestruturadas nas comunidades afetadas pelo desastre do derramamento do óleo e pela
pandemia COVID-19.
O primeiro contato estabelecido foi com a liderança da comunidade, em reunião onde
foi apresentado o projeto de estudo. Em relação ao recorte temporal, para obtenção das
informações necessárias, foi realizado a aplicação da pesquisa piloto que ocorreu, do dia
19/05/2021 a 18/06/2021, em visita às três colônias de pescadores de Salvador, onde foi
observado as dificuldades das comunidades com o acesso à internet e celular, com isso, por
preferências dos pescadores as entrevistas estão sendo realizadas de forma presencial,
somando-se 54 entrevistas até o momento. É adotado todas as normas de biossegurança exigidas
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em decorrência da pandemia COVID-19.
Os questionários são compostos por questões abertas e fechadas que permitiram
delimitar a importância econômica e social da pesca na comunidade, escolaridade, idade,
quantidade de pessoas e número de pescadores por família, forma como praticam a atividade
pesqueira (individual, familiar ou em grupo), tempo que atuam na pesca, relação pescadornatureza, a quantidade de dias que conseguiam pescar nos eventos, quantos kg eram pescado
(antes, durante e após), formas de comercialização do pescado, atividades econômicas
complementares desenvolvidas, e entre outros. Após as entrevistas, todos os dados coletados
ao longo das entrevistas foram organizados e digitalizados em uma planilhas para subsidiar as
análises dos dados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Resultados preliminares
Foram entrevistados 54 pescadores, onde todos foram do sexo masculino, sendo 18 em
Itapuã, 10 Rio Vermelho e 26 na Pituba. Para entender os impactos que essas comunidades
enfrentaram, o estudo presente foi dividido em quatro sub-tópicos compostos: a) Identificação,
b) Impactos, c) Impactos e bem-estar e d) segurança alimentar. A maioria da população amostral
afetada nas comunidades pesquisadas é masculina e acima de 50 anos e é socioeconomicamente
vulnerável, sendo que 59% se autodeclaram preto e 39% pardo (Figura1).
Figura 1- Faixa de etnia dos pescadores entrevistados nas comunidades de Itapuã, Rio
Vermelho e Pituba.

Fonte: Pesquisa de Campo. Elaboração própria, 2021.

Quando se referem ao impacto dos derramamentos de óleo no mar, estão relacionados às
perdas econômicas causadas pela queda nas vendas de pescado devido à redução da atividade
pesqueira e turística (Figura 2). A consequência direta do derramamento do óleo foi a queda na
venda de pescado, gerando três consequências imediatas nas comunidades devido à falta de
recursos financeiros: (1) os produtos pesqueiros se restringem à alimentação das famílias, (2) a
impossibilidadede comprar itens básicos como feijão, arroz, macarrão, café e (3) a dificuldade
de pagaremsuas contas (energia, roupas, eletrodomésticos).

Figura 2 - Consequência do derramamento de óleo no Turismo local.

Fonte: Pesquisa de Campo. Elaboração própria, 2021.

Em vista do derramamento do óleo, pode haver uma série de impactos na saúde
humana, tais como: i) efeitos irreversíveis de longo prazo, como câncer (ZABBEY ET
AL.,2017) / ii) efeitos agudos para a saúde e sintomas físicos (HONG ET AL., 2014), e iii)
aumento da desnutrição e segurança alimentar (BELTON; THILSTED, 2014 ). Assim que
chegava as manchas de óleo bruto, muitos voluntários locais se mobilizaram para limpar as
praias, os pescadores relatam que todos não tiveram nenhuma assistência e/ou orientação
para contato e nem ter usado nenhum tipo de EPI para segurança. À vista disso, cerca de 41%
diz não ter tido nenhum efeito colateral a exposição e 13% relatam terem sofrido impactos
na saúde (Figura 3). Porém dos que relataram terem sofrido impactos em sua saúde, apenas
um pescador relatou ter procurado atendimento médico e disse: “Fiquei cerca de 6 meses com
irritação na pele, estava com algumas manchas pelo corpo e coçava bastante após o contato
com óleo.”.
Figura 3 - Sintomas pós contato à exposição com o óleo.

Fonte: Pesquisa de Campo. Elaboração própria, 2021.

A pesca é a base da subsistência e das atividades econômicas dessas comunidades e
esses impactos reduzem potencialmente sua segurança alimentar e econômica, ameaçando
sua soberania alimentar que definem as estrategias sustentáveis de produção e colocando em
risco sua identidade cultural (RAMALHO, 2019). Uma das principais preocupações dos
pescadores é a qualidade do seu produto, não sendo apenas produto de venda, mas também
alimento de suas próprias famílias e responsável direto pela sobrevivência, 42% declararam
que não houve nenhuma mudança na qualidade (sabor, cor, cheiro, textura e presença de
óleo) dos pescados (Figura 4).
Figura 4 - Percepção dos pescadores sobre a qualidade do pescado.

Fonte: Pesquisa de Campo. Elaboração própria, 2021.
O vazamento de óleo, além das consequências ambientais graves como
biomagnificação, desequilíbrio na cadeia alimentar, mortes de animais marinhos, queda no
turismo, prejuízo no comércio, entre outros, também pode acarretar consequências graves ao
ser humano, devido à exposição a esse material altamente tóxico que pode conter vários metais
pesados e toxinas. Os impactos ambientais causados pelo derramamento de petróleo são
incalculáveis (ARAUJO et. al., 2020). Para entender melhor quais foram as principais
consequências do derramamento de óleo, o questionário abrange algumas questões abertas e
exploratórias para melhor compreensão, já que permitem que o respondente dê sua opinião sem
induzir sua resposta com opções pré-estabelecidas. Com isso, os pescadores abordaram
livremente consequências desse evento apresentadas com palavras-chaves no wordcloud
(Figura 5).
Figura 5 - Percepção dos pescadores quanto as principais consequências do Derramamento do
óleo.

Fonte: Pesquisa de Campo. Elaboração própria, 2021.

De forma a permitir o entendimento da situação das comunidades durante o
derramamento do óleo e a pandemia do COVID-19 (Figura 6), os pescadores avaliaram estas
situações como muito ruins nos aspectos econômico, social e ambiental. Após o desastre do
derramamento de óleo, não há como separar os impactos danosos no meio ambiente e meio de
vida das comunidades pesqueiras. Consequentemente, veio a pandemia de COVID- 19.
Figura 6 - Avaliação das comunidades sobre os impactos do Derramamento do óleo e
Pandemia COVID-19.

Fonte: Pesquisa de Campo. Elaboração própria, 2021.

Quando aconteceu o desastre do derramamento do óleo e a COVID-19, os pescadores
relatam que as atividades ficaram interrompidas e limitadas (Figura 7) por meses, dado que
consumidores tinham medo de comprar por medo de intoxicação. Outros impactos foram a
redução no número de turistas e a disseminação de notícias sobre a qualidade do pescado, que
apavorava a população. No cenário da pandemia, mesmo com acesso liberado as praias apenas
para os pescadores, eles relatam que as atividades foram interrompidas e limitadas também por
questões de segurança, e decisão individual de sair para não se expor ao vírus COVID-19
(Figura 7).

Figura 7 - Percepção dos pescadores ao acesso as praias com o derramamento do óleo e
Pandemia COVID-19.

Fonte: Pesquisa de Campo. Elaboração própria, 2021.

Os pescadores relataram que a captura de peixes foi bastante afetada durante o período
do derramamento de óleo, pois a saída com os seus apetrechos era conturbada devido o contato
com o óleo e os percursos dos animais desse ecossistema foram afetados, se isolando e
dificilmente sobrevivem em condições extremas. A pandemia também afetou as idas dos
pescadores ao mar, por respeitarem os informativos da OMS no sentido de evitarem contágio
em prol das suas vidas. Entretanto, embora o derramamento do óleo tenha impactado nas
jornadas diárias dos pescadores, e por ser sua renda principal, ainda haviam aqueles que
continuaram trabalhando mesmo nas situações adversas.
Houveram relatos de pescadores que apontaram a existência de campanhas locais contra
o consumo de frutos do mar, as quais rapidamente se espalharam por meio de programas de TV

locais e redes sociais, impactando fortemente o comportamento do consumidor. Quando
situações como esta acontecem, os governantes precisam intervir rapidamente com boletins de
avaliações toxicológicas dos pescados e campanhas de conscientizações do consumidor
baseadas em evidências para diminuir as fake news.
Durante uma pandemia, comer esses alimentos é vital para a imunidade e o trabalho do
corpo. A frequência da ingestão de proteína animal, proteínas que são nutrientes essenciais.
Mas, com a alta demanda dessas proteínas fez com que o preço aumentasse, e a classe dos
pescadores foi diretamente afetada por suspender a atividade principal para suas rendas (Figura
8).
Figura 8 - Consumo de proteína animal nas principais refeições ingeridas da semana.

Fonte: Pesquisa de Campo. Elaboração própria, 2021.

Em momentos de emergências de grandes magnitudes como de derramamentos de óleo,
são necessárias estratégias para minimizar os impactos socioeconômicos em comunidades
dependentes da costa, gerando subsídios indiretos ou diretos às famílias afetadas. O governo

brasileiro tinha fornecido uma ajuda financeira, conhecida como Bolsa óleo, por dois meses no
valor de dois salários mínimos (em torno de R$ 2.200,00). Porém, os pescadores mencionaram
que houveram atrasos de pagamento e exclusões de pescadores que deveriam terem sidos
beneficiados.
Percebe-se que as comunidades pesqueiras não estão organizadas e preparadas para
garantir que em eventos como esses todos os pescadores receberão qualquer benefício
governamental (RAMALHO, 2019). A invisibilidade das informações subestima a importância
social e econômica da pesca artesanal no Brasil e dificulta muito o acesso dessas comunidades
aos seus direitos, incluindo possíveis ressarcimentos por tantos danos causados às suas vidas
nestes episódios.

5 CONCLUSÃO

Os resultados deste estudo mostram que os pescadores da região de Salvador estudada
têm como renda principal a pesca e que tiveram suas atividades afetadas pelo derramamento de
óleo e viveram grandes dificuldades básicas levando-as a ficar sem trabalho num contexto de
agravamento do desemprego no país e neste município na Bahia.
A paralisação da pesca devido ao derramamento de óleo e à covid-19 impactaram
diretamente nas vidas destes trabalhadores da pesca. Com a queda do turismo, dos banhistas
nas praias e a precaução desses sujeitos em não consumirem frutos do mar, houve uma queda
no comércio dos pescados, provocando danos às economias familiares dos pescadores. Os
pescadores relataram que, apesar do derramamento do óleo, continuaram a consumir os
pescados que capturam, ou seja, não trocaram um produto que produzem gratuitamente para
comprar outro (frango, carne bovina) que pagariam, o que levaria, caso comprassem tais itens,
a um impacto importante em suas já frágeis rendas familiares.
É importante conhecer a percepção dos pescadores para que possamos compreender
melhor a relação entre o homem e o ambiente, suas expectativas, satisfações e insatisfações,
julgamentos e condutas no período da pandemia do covid-19 e o derramamento do óleo.
Para alcançar um nível aceitável de seguridade ambiental e social, as empresas
petrolíferas devem cooperar com o Estado e a sociedade civil, sempre buscando fortalecer o
pilar básico da segurança ambiental: a prevenção. Diante das circunstâncias acima, cabe à
sociedade fiscalizar, solicitar e exigir medidas judiciais para responsabilizar os poluidores da
indústria do petróleo por seus atos e por suas obrigações morais e sociais.
Portanto, espera-se que esse estudo possa contribuir na sensibilização de gestores locais
/municipais/estaduais sobre os efeitos da pandemia e do derramamento do óleo nas
comunidades pesqueiras. De modo que possa contribuir para a formulação e ajustes de melhores
políticas públicas voltadas a este público, tanto em relação ao atendimento em saúde como para
garantia da comercialização do pescado.
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Resumo
Os ambientes costeiros têm sido significativamente perturbados devido ao aumento da
ocupação e intensidade da utilização humana, comprometendo a capacidade de prestação dos
serviços ecossistêmicos. Dessa forma, identificou-se a necessidade da avaliação desses serviços
para garantir seu fornecimento contínuo. Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo
avaliar o cenário da pesquisa mundial sobre serviços ecossistêmicos em ambientes costeiros e
identificar seus diferentes métodos de avaliação utilizados. Para isso, foi conduzida uma revisão
sistemática da literatura através das plataformas de pesquisa Web of Science e Scopus. Os
resultados indicaram que a maioria dos estudos vem sendo realizados no hemisfério norte, com
ênfase na China, Estados Unidos e Reino Unido. Os ambientes costeiros de áreas marinhas e
oceânicas, estuários e áreas costeiras são locais prioritariamente analisados, deixando lacunas
em ambientes de praia, que são intensamente utilizados ao redor do mundo. De forma geral, os
serviços ecossistêmicos de regulação/suporte são bem analisados e possuem regularidade entre
seus benefícios, enquanto os serviços de provisão e culturais são analisados de forma
inconstante, deixando lacunas, principalmente, na análise de serviços de recursos genéticos,
inspiracionais e espiritual/religioso. Evidenciou-se que os métodos de avaliação dos serviços
ecossistêmicos são diversificados e tendem a ser utilizados de forma híbrida, onde o
mapeamento e a análise econômica são as ferramentas mais usadas. A valoração dos serviços
ecossistêmicos ainda não é comum nesse processo de avaliação e não há padronização em suas
abordagens, como consequência, poucos trabalhos valoraram os serviços, mas em
contrapartida, uma séria de métodos de valoração foi listada. Dessa forma, sugere-se a
necessidade de que estudos futuros enfoquem nas lacunas aqui evidenciadas.
Palavras-chave: Ambientes costeiros. Métodos de análise. Serviços ecossistêmicos.
Abstract

Coastal environments have been significantly disturbed due to increased occupation and
intensity of human use, compromising the ability to provide ecosystem services. Thus, it was
identified the need to evaluate these services to ensure their continuity. In this context, this
study aims to assess the scenario of global research on ecosystem services in coastal
environments and identify the different assessment methods used. For this, a systematic
literature review was carried out using the Web of Science and Scopus research platforms. The
results indicated that most studies have been carried out in the northern hemisphere, especially
in China, the United States and the United Kingdom. The coastal environments of marine and
oceanic areas, estuaries and coastal areas are priority locations, leaving gaps in beach
environments, which are extremely used around the world. In general, regulatory/support
ecosystem services are successful and have regularity among their benefits, while production
and cultural services are inconsistent, leaving gaps in the analysis of genetic, inspirational and
spiritual/religious services, especially. We observed that methods for assessing ecosystem
services are diversified and tend to be used in a hybrid way, where mapping and economic
analysis are the most used tools. The valuation of ecosystem services is still not common in this
analysis process and there is no standardization in their approaches, consequently, few studies
valued the services, but on the other hand, a series of valuation methods were listed. Thus, the
need for future studies to focus on the gaps highlighted here is suggested.
Keywords: Coastal environments. Analysis methods. Ecosystem services.
1 INTRODUÇÃO
Segundo Daily (1997), a sobrevivência e a qualidade de vida dos seres humanos são
totalmente dependentes dos benefícios fornecidos direta ou indiretamente pela natureza. Tais
benefícios obtidos dos ecossistemas, foram definidos em 2005 durante o Millenium Ecosystem
Assessment, como serviços ecossistêmicos, sendo categorizados em: (i) serviços de provisão,
como água e comida; (ii) serviços reguladores, relacionados com clima, doenças e qualidade da
água; (iii) serviços de suporte, como a formação de solo e ciclos biogeoquímicos; e (iv) serviços
culturais, como estética e recreação.
O conceito de serviços ecossistêmicos, apesar de ser usado desde os anos de 1960, tem
se intensificado nas últimas décadas para subsidiar o entendimento e gerenciamento sobre os
benefícios tangíveis e intangíveis fornecidos pelos ecossistemas, visando conciliar o bem-estar
humano e natural (GÓMEZ-BAGGETHUN et al., 2010). Assim, tais benefícios vêm sendo
avaliados sob variadas abordagens em muitos ambientes, especialmente em ecossistemas
costeiros. Rumahorbo et al. (2020) definem serviços ecossistêmicos costeiros como os
benefícios obtidos de ecossistemas de costa, a exemplo dos mangues, recifes de coral e ervas
marinhas.
Os ecossistemas costeiros estão entre os mais produtivos do planeta, contribuindo com
uma grande porcentagem de serviços ecossistêmicos prestados pela natureza (SCHROTER et
al., 2019). Estes fornecem a base para o desenvolvimento regional de diferentes meios, através
da produção de itens pesqueiros, absorção de poluentes, armazenamento de carbono, servem de
barreiras ecológicas contra eventos climáticos extremos, além de propiciar o turismo e
recreação (MA et al., 2014). Segundo Bratman et al. (2019), as interações humanas com a
costa também podem afetar a saúde mental, que incluem efeitos positivos relacionados as
interações sociais, senso de lugar e felicidade.
No entanto, devido ao aumento da ocupação e intensidade da utilização humana, as
zonas costeiras têm sido significativamente perturbadas. A exposição a pressões sobre esses

ecossistemas tem causado degradação dos recursos naturais, presença de espécies invasoras e
fragmentação e destruição de habitats (MEA, 2005), comprometendo a capacidade de prestação
de serviços ecossistêmicos e aumentando a vulnerabilidade costeira (MUÑOZ et al., 2018).
Além de sofrerem intensas pressões antrópicas, os ecossistemas costeiros vêm sendo altamente
afetados pelas mudanças climáticas (BREILH et al., 2014). Portanto, a gestão desses
ecossistemas necessita ser aprimorada, levando em consideração a singularidade das
características dos serviços prestados, para que seja possível adotar medidas de conservação
(SANDHU et al., 2018).
Diversos estudos têm utilizado a abordagem ecossistêmica para evidenciar a
importância de integrar os aspectos sociais, ecológicos e econômicos na avaliação dos recursos
naturais, de modo a subsidiar o planejamento costeiro (DEPELLEGRIN et al., 2020). Para isso,
Tamayo et al. (2018) defendem a necessidade da utilização de metodologias híbridas de
avaliação de serviços ecossistêmicos, para garantir seu fornecimento contínuo.
Segundo Guerry et al. (2015), a avaliação dos serviços ecossistêmicos é uma ferramenta
que possibilita alcançar metas de sustentabilidade através da proteção e restauração de
ecossistemas. A partir de diferentes métodos de avaliação dos serviços ecossistêmicos, é
possível identificar o tipo de benefício que é fornecido à população, bem como sua distribuição
espaço-temporal, propondo um gerenciamento com foco no bem-estar humano (PRATCHETT
et al., 2014).
Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo avaliar o cenário da pesquisa
mundial sobre serviços ecossistêmicos em ambientes costeiros e identificar os diferentes
métodos de avaliação dos serviços ecossistêmicos utilizados, através de uma revisão sistemática
da literatura disponível sobre o tema. Tal revisão visa fornecer subsídios para a pesquisa futura
a partir da identificação de padrões e lacunas do conhecimento.
2 METODOLOGIA
Para viabilizar a revisão sistemática, foram selecionadas duas plataformas
internacionais de pesquisa científica, Web of Science e Scopus, estabelecendo-se a seguinte
estratégia de combinação de palavras-chave através de operadores booleanos: (“ecosystem
service*” OR “environmental service*” OR “ecosystem function”) AND (assessment* OR
status) AND (beach* OR coast* OR marine OR bay OR estuar* OR sea OR “coral reefs” OR
mangrove* OR seagrass OR “salt marsh*”). As palavras-chave foram escritas em inglês por
ser o idioma padrão das plataformas, com a utilização das aspas para garantir que os termos
fossem pesquisados exatamente da forma como foram inseridos. O uso do asterisco permitiu
maior flexibilidade na busca pelo termo utilizado. Além disso, a inclusão de todos os elementos
utilizados em conjunto visou restringir as informações e garantir maior precisão da pesquisa.
Levando em consideração que o tema de estudo é relativamente contemporâneo e
visando obter um número significativo de trabalhos para avaliar o cenário da pesquisa mundial
sobre os serviços ecossistêmicos em ambientes costeiros, o período de procura incluiu todos os
anos de publicação até o final de 2020. A busca foi refinada pelo tipo de documento, sendo
selecionado apenas artigos.
Com a finalização da busca nas duas plataformas de pesquisa, a etapa da triagem dos
artigos foi iniciada com a criação de uma planilha para auxiliar a posterior análise dos trabalhos
incluídos na pré-seleção, registrando as seguintes informações: ano de publicação, autor,
revista, plataforma de pesquisa, inclusão (sim ou não) e observações. Em relação aos critérios
de elegibilidade, a seguinte questão foi levantada: “Foram avaliados serviços ecossistêmicos
em ambientes costeiros?”. Dessa forma, só foram incluídos os artigos que respondiam

positivamente a essa questão, e somente foram selecionadas as publicações escritas em inglês,
português ou espanhol. Quanto aos critérios de exclusão, não foram incluídos na presente
revisão os artigos que não avaliaram serviços ecossistêmicos em ambientes costeiros, artigos
de revisão, artigos de opinião, publicações escritas em idiomas distintos aos supracitados, e por
fim, os artigos que não avaliavam os serviços ecossistêmicos, e apenas os abordaram para
introduzir outra análise, tendo em vista que essa revisão sistemática visa identificar diferentes
formas de avaliação deles. Essa pré-seleção foi feita através da leitura do título, palavras-chave
e resumo de cada trabalho, sendo que em alguns casos as demais seções dos artigos foram
analisadas para garantir precisão à inclusão ou exclusão.
Posteriormente, para a análise dos artigos pré-selecionados na triagem, foram
registrados os seguintes dados: (i) ano de publicação; (ii) país de estudo; (iii) ambiente costeiro;
(iv) serviços ecossistêmicos de provisão (recursos hídricos, obtenção de alimento, cultivo de
alimento, matéria prima e recursos genéticos); (v) serviços ecossistêmicos de regulação/suporte
(proteção costeira, purificação da água, qualidade do ar e regulação climática); (vi) serviços
ecossistêmicos culturais (recreação/lazer, turismo, estética, inspiracional, espiritual/religioso,
identidade/patrimônio e educação/ciência); (vii) método de análise; (viii) tipo de análise
(qualitativo ou quantitativo); (ix) valoração dos serviços ecossistêmicos (sim ou não); (x)
método de valoração; e (xi) análise de ameaças aos serviços ecossistêmicos (sim ou não). Tal
etapa consistiu na leitura completa dos trabalhos, permitindo a exclusão daqueles que não
atenderam aos critérios pré-estabelecidos, mas que ainda haviam passado pelo crivo anterior.
Os ambientes costeiros registrados foram categorizados de acordo com a metodologia
descrita em cada estudo. Ambientes explicitamente especificados foram contabilizados
individualmente, enquanto os estudos que analisaram vários ecossistemas costeiros, sem clara
identificação, foram categorizados como “áreas costeiras”. As pesquisas conduzidas em
grandes áreas de mares e oceanos, sem especificação de ecossistemas, foram categorizadas
como “áreas marinhas e oceânicas”. Todos os dados registrados foram analisados com base em
estratégias de estatística descritiva, com análise de percentuais e elaboração de gráficos de
frequência.
3 RESULTADOS
3.1 Panorama Geral
No resultado da pesquisa, foram encontrados 334 artigos na plataforma Web of Science
e 404 artigos na plataforma Scopus, sendo que 275 artigos estavam listados nas duas bases de
dados ao mesmo tempo (Figura 1). Após a triagem, um total de 254 trabalhos pertencentes a
104 revistas científicas prosseguiram para análise, pois atendiam aos critérios de elegibilidade.
Desse montante, foram incluídas 30 publicações obtidas apenas através da Web of Science
(aproximadamente 12%), 42 publicações apenas da Scopus (aproximadamente 16%) e 182
publicações de ambas as plataformas (aproximadamente 72%). Em relação aos periódicos nos
quais os artigos selecionados foram publicados, as revistas Ecosystem Service e Ocean and
Coastal Management apresentaram o maior número de publicações sobre serviços
ecossistêmicos em ambientes costeiros, com 24 publicações cada (aproximadamente 9,45%).
Apenas 3 estudos em outro idioma além do inglês foram incluídos na análise, sendo todos em
espanhol.

Figura 1 – Fluxograma das etapas de pesquisa, incluindo a triagem e análise dos artigos
obtidos nas plataformas de pesquisa Web of Science e Scopus.

Fonte: Elaboração própria, 2021.
O primeiro trabalho incluído na análise foi publicado em 1998, na revista Global
Ecology and Biogeography Letters, disponível nas duas bases de dados utilizadas. O número
de publicações se mantém em tendência de crescimento, passando por anos de escassez de
trabalhos, até chegar em 2013, onde esse número passou a ser mais expressivo e a aumentar
gradativamente nos anos seguintes (Figura 2). No entanto, em 2016 observou-se uma queda de
25% no número de publicações quando comparado ao ano anterior. Os anos de 2019 e 2020
foram os mais significativos em termos de publicações, com 50 e 44 artigos publicados,
respectivamente.

Figura 2 – Tendência temporal no número de publicações selecionadas na presente revisão
sistemática.

Fonte: Elaboração própria, 2021.
Após a análise dos artigos incluídos na revisão sistemática, observou-se que a maioria
dos estudos foi realizada na China, citada em 24 artigos distintos (9,2%). Objeto de estudo de
19 trabalhos (7,3%), os Estados Unidos ocuparam a segunda posição, seguido pelo Reino
Unido, analisado por 14 trabalhos (5,3%). Portugal, Índia, França e Itália, vieram logo em
seguida, estudados por 12 (4,6%), 11 (4,2%) e 10 (3,8%) artigos, respectivamente, indicando
que o hemisfério norte tem sido palco das análises sobres serviços ecossistêmicos em ambientes
costeiros (Figura 3). No hemisfério sul, o Brasil foi estudado por 8 artigos (3,1%), enquanto
Chile e Austrália foram analisados por 5 trabalhos cada (1,9%). Ressalta-se que 21 artigos
estudaram serviços ecossistêmicos em mais de um país e 47 trabalhos não especificaram o país
de estudo da análise em questão, e por isso, foram identificadas nesta revisão como “outros”.
Figura 3 – Distribuição geográfica dos artigos incluídos na revisão sistemática por países de
estudo.

Fonte: Elaboração própria, 2021.
Referente ao ambiente costeiro onde os serviços ecossistêmicos foram analisados
(Figura 4), as áreas marinhas e oceânicas obtiveram maior destaque, estudadas em 25,3% dos
casos (71 artigos), seguido por estuários (13,5%, 38 artigos), áreas costeiras (12,8%, 36 artigos)
e manguezais (10,3%, 29 artigos). Apesar de ser um dos ambientes mais utilizados pela
população, as praias foram objeto de poucos estudos durante todos os anos de publicação, sendo
analisadas por apenas 5% dos trabalhos (14 artigos). Ilhas e lagoas costeiras representaram
2,5% dos ambientes costeiros estudados, cada, e as dunas, 1,8%.
Figura 4 – Ambientes costeiros analisados.

Fonte: Elaboração própria, 2021.

3.2 Análise dos Serviços Ecossistêmicos

Dentre os serviços ecossistêmicos de provisão, a obtenção de alimentos foi o serviço
mais analisado, sendo estudado por 156 artigos (70,3%) dos 222 incluídos na revisão
sistemática (Figura 5). Posteriormente, vieram os serviços de fornecimento de matéria-prima,
recursos hídricos, cultivo de alimentos e recursos genéticos, analisados por 97 (43,7%), 75
(33,8%), 63 (28,4%) e 38 (17,12%) trabalhos, respectivamente. Somente 4 artigos analisaram
o fornecimento de todos os serviços de provisão ao mesmo tempo, que foram prestados em
áreas marinhas e oceânicas, áreas costeiras, estuários e dunas. Nos serviços ecossistêmicos de
regulação/suporte, a proteção costeira foi analisada por 123 artigos (55,4%), a purificação da
água por 113 (50,9%), a qualidade do ar por 97 (43,7%) e a regulação climática por 106 (47,7%)
estudos. 47 trabalhos analisaram todos os serviços de regulação/suporte ao mesmo tempo. Já
com os serviços ecossistêmicos culturais, a recreação/lazer foi pioneira, analisada por 156
artigos (70,3%). Os serviços de turismo e estética vieram logo após, estudados por 88 trabalhos
cada (39,6%), seguidos por educação/ciência, identidade/patrimônio, inspiracional e
espiritual/religioso, examinados por 69 (31,1%), 66 (29,7%), 44 (19,8) e 43 (19,4%) artigos,
respectivamente. Apenas 11 artigos analisaram todos os serviços ecossistêmicos culturais ao
mesmo tempo.
Figura 5 – Serviços ecossistêmicos analisados pelos artigos incluídos na revisão sistemática.

Fonte: Elaboração própria, 2021.
Os métodos de avaliação dos serviços ecossistêmicos prestados por ambientes costeiros
nos estudos avaliados se mostraram diversificados. Após criteriosa leitura dos artigos, foram
listados 19 métodos distintos de avaliação dos serviços ecossistêmicos (Tabela 1). O
mapeamento dos serviços foi registrado como o método de análise mais usado, sendo
ferramenta utilizada em aproximadamente 21% dos trabalhos. O total de 14,5% dos estudos
apostou que a análise econômica dos serviços ecossistêmicos era uma forma eficaz de
avaliação, enquanto 14,2% investiram no uso de inventários metodológicos para identificá-los
nos ambientes costeiros. A aplicação de questionários/entrevistas e a opinião de especialistas
também obtiveram resultados expressivos, sendo os métodos escolhidos em 9,2% e 8,9% dos

estudos, respectivamente. Modelos biofísicos também vêm sendo construídos para analisar a
situação dos serviços ecossistêmicos prestados, sendo este método de análise registrado em
7,1% dos artigos analisados.
A percepção dos usuários/partes interessadas dos ambientes costeiros sob os serviços
ecossistêmicos foram analisadas em 5,3% dos trabalhos. A revisão da literatura foi usada
associada a outro(s) método(s) de análise(s) em 5% dos artigos, sendo parte fundamental do
processo de obtenção de informação. Tanto a ferramenta InVEST (Integrated Valuation of
Environmental Services and Tradeoffs) quanto a modelagem ambiental foram métodos
utilizados apenas em 2,8% dos estudos, enquanto o sistema de score, modelo da pegada
ecológica e análise do risco, em 2,5% e 1,4%, respectivamente. A análise da função de risco foi
usada em 1,1% dos artigos, e a análise de fotografias de mídias sociais, indicador de saúde do
ecossistema, indicadores de sustentabilidade e fotografias georreferenciadas, foram métodos
usados por 0,7% dos autores cada. Apenas um trabalho (0,4%) utilizou um método diferente
dos demais, denominado de sistema de classificação final de bens de serviços do ecossistema.
Tabela 1 – Métodos de avaliação dos Serviços Ecossistêmicos identificados nos artigos
analisados.
Método de avaliação
Nº de
%
avaliações
Mapeamento
58
20,6
Análise econômica
41
14,5
Inventário metodológico de identificação
40
14,2
Aplicação de questionários/entrevistas
26
9,2
Opinião de especialistas
25
8,9
Modelos biofísicos
20
7,1
Percepção dos usuários/partes interessadas
15
5,3
Revisão da literatura
14
5,0
Ferramenta InVEST
8
2,8
Modelagem ambiental
8
2,8
Sistema de score
7
2,5
Modelo de pegada ecológica
4
1,4
Análise de risco
4
1,4
Análise da função ecossistêmica
3
1,1
Análise de fotografias de mídias sociais
2
0,7
Indicador de saúde do ecossistema
2
0,7
Indicadores de sustentabilidade
2
0,7
Fotografias georreferenciadas
2
0,7
Sistema de classificação final de bens de serviços do ecossistema
1
0,4
(FEGS-CS)
Total
282
100
Fonte: Elaboração própria, 2021.
Quanto ao tipo de análise, 55,4% dos trabalhos analisaram os serviços quantitativamente
(123 artigos), 41% analisaram qualitativamente (91 artigos) e 3,6% analisaram qualitativa e
quantitativamente (8 artigos). Apenas 30,2% dos artigos valoraram os serviços ecossistêmicos,
sendo transferência de benefícios, preço de mercado e valor econômico total, os métodos de

valoração mais utilizados, indicados por 21,3%, 16,3% e 8,8% dos trabalhos, respectivamente
(Tabela 2). Somente 12 estudos associaram mais de um método de valoração em suas análises.
Além disso, observou-se que, de forma geral, a análise da ameaça aos serviços ecossistêmicos
não foi objeto de estudo da maioria dos artigos avaliados, onde apenas 22,5% dos trabalhos
analisaram este item.
Tabela 2 – Métodos de valoração dos Serviços Ecossistêmicos identificados nos artigos
analisados.
Método Valoração
Nº de
%
valoração
Transferência de benefícios
17
21,3
Preço de mercado
13
16,3
Valor econômico total
7
8,8
Custo de reposição
5
6,3
Transferência de dano
4
5,0
Receitas de turismo
4
5,0
Valor presente
3
3,8
Orçamento de ecossistema
2
2,5
Disposição a pagar
2
2,5
Modelo de produtividade primária
2
2,5
Contabilidade ambiental
2
2,5
Ferramenta InVEST
2
2,5
Imposto sobre carbono
2
2,5
Avaliação de contingente
1
1,3
Reconstrução de valor
1
1,3
Alteração de rendimento
1
1,3
Avaliação de Trade-offs
1
1,3
Método de precaução adequado
1
1,3
Valor equivalente
1
1,3
Algoritmos de Support Vector Machine (SVM) e Random Forest
1
1,3
(RF)
Valor do bem
Avaliação Motor-Pressão-Estado-Impacto-Resposta

1
1

1,3
1,3

Preço da sombra
Indicadores de avaliação ecológica sustentável
Análise de equivalência de habitat
Estimativa de custo social
Custo-benefício
Valor de caracterização do risco
Total
Fonte: Elaboração própria, 2021.

1
1
1
1
1
1
80

1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
100

Em todos os anos de publicação, somente 2 trabalhos analisaram todos os serviços
ecossistêmicos listados nesta revisão sistemática ao mesmo tempo, ambos estudos conduzidos
no Reino Unido. O primeiro foi publicado por Everard et al., em 2010, no ambiente costeiro de
duna. Os serviços ecossistêmicos foram avaliados de forma qualitativa através da opinião de
especialistas, sem valorá-los e analisando suas possíveis ameaças. O segundo artigo foi
publicado em 2014 por Silva et al., no ambiente costeiro de estuário. A análise aos serviços
ecossistêmicos foi feita de forma qualitativa e quantitativa, através dos métodos de preço de
mercado e transferência de valor, além de analisar suas possíveis ameaças.
4 DISCUSSÃO
4.1 Fornecimento dos Serviços ecossistêmicos
A partir dos resultados obtidos, pode-se observar que a obtenção de alimentos, em
especial, a pesca, é o serviço ecossistêmico de provisão mais analisado, principalmente devido
sua finalidade de subsistência e sua relevância econômica, sendo fonte de renda e dependência
de inúmeras pessoas na zona costeira. A percepção sobre os benefícios desse serviço tem sido
cada vez mais intensa, e por isso, o valor do pescado é comumente utilizado como indicador de
análise. Segundo Liquete et al. (2013), a pesca tem sido altamente avaliada devido a abundância
e diversidade de peixes, a distribuição espacial das espécies, o número variável de pescaria e a
existência dos preços de mercado para valorar o serviço.
Quanto ao serviço ecossistêmico de regulação/suporte, o número elevado de estudos
sobre proteção costeira (controle de erosão e manutenção do solo) indica a crescente
preocupação com os perigos associados às inundações, erosão e movimentação costeira. Os
eventos climáticos extremos têm aumentado a vulnerabilidade nos ecossistemas de costa,
diminuindo sua capacidade de adaptação e resiliência (TREGAROT et al., 2020). A proteção
costeira é extremamente importante, uma vez que sua função é reduzir ou bloquear a energia
das ondas que chegam à linha de costa, sendo benefício indireto de ecossistemas como
manguezais e recifes de coral (RUMAHORBO; HAMUNA; KEILUHU, 2020). De forma
geral, os artigos levaram em consideração em suas análises o custo associado aos danos evitados
pela presença desse serviço e o custo de reposição de bens, na ausência do serviço.
Liquete et al. (2013), definem o serviço ecossistêmico cultural de recreação/lazer como
oportunidades que o ambiente natural proporciona para relaxamento e diversão, como banho
de sol, mergulho, vela e pesca recreativa. Dessa forma, é possível entender o porquê desse
serviço ser o mais bem avaliado dentro da categoria, devido, principalmente, a extensão de
benefícios proporcionados, que possibilita a análise de aspectos relevantes. Quando comparado
a outros serviços culturais, a exemplo do serviço inspiracional, percebe-se uma discrepância no
número de estudos, tendo em vista a subjetividade de indicadores de análise do segundo,
tornando sua avaliação mais complexa e escassa. Nota-se que essa lógica acompanha o
resultado da análise de todos os serviços culturais, quando os serviços de turismo e estética,
com indicadores tangíveis, também são bem avaliados, enquanto o serviço espiritual/religioso,
com aspectos mais subjetivos, foi o de menor frequência de avaliação na categoria.
4.2 Métodos de avaliação dos Serviços Ecossistêmicos
Nos últimos anos, a avaliação dos serviços ecossistêmicos tornou-se uma forma
inteligente de demonstrar os benefícios obtidos da natureza como tentativa de conservação dos

habitats naturais. Segundo Barbier (2012), apesar dos ecossistemas costeiros contribuírem com
mais da metade dos serviços prestados pela biosfera, os dados e métodos para avaliá-los são
bastante limitados quando comparados às avaliações em ambientes terrestres.
O mapeamento dos serviços ecossistêmicos, no que se refere a identificação da oferta e
demanda dos serviços, se mostrou o método de avaliação mais utilizado, principalmente devido
sua utilidade no planejamento efetivo da zona costeira (BURKHARD et al., 2012; ANDREW
et al., 2015). As mudanças das características na superfície do território costeiro causam
significativas mudanças nos benefícios obtidos, uma vez que a função dos ecossistemas e os
ciclos biogeoquímicos foram alterados (ISLAM et al., 2020). O mapeamento é uma importante
ferramenta que mostra a variabilidade espaço-temporal na prestação dos serviços
ecossistêmicos dos ambientes, além de fornecer informações sobre a realidade sociocultural e
o grau de resiliência local (OWUOR et al., 2017).
Grizzetti et al. (2019) chamaram atenção, em seu trabalho, para a importância da
implementação de metodologias comuns para mapear serviços ecossistêmicos em ambientes
costeiros, ressaltando como a ferramenta de avaliação tem sido apoiada e financiada por países
da União Europeia, com o objetivo de melhorar a gestão da água, do uso e ocupação do solo e
das áreas urbanizadas. As abordagens do mapeamento de serviços ecossistêmicos
desempenham um papel importante em evidenciar os ecossistemas e seu funcionamento ao
destaque de políticas de gerenciamento, levando em consideração a capacidade de apoiar o
bem-estar humano (ROVA et al., 2018).
A análise econômica, outro método bastante empregado na avaliação dos serviços
ecossistêmicos, foi desenvolvida para alertar a sociedade sobre os custos relacionados à falta
de medidas de conservação dos ambientes naturais (CONSTANZA et al., 1997). As abordagens
utilizadas nos trabalhos analisados estão principalmente ligadas à formulação de políticas
sólidas de desenvolvimento econômico, associadas ao usufruto dos benefícios fornecidos pelos
ecossistemas costeiros. Um dos pontos fortes desse método é a facilitação do diálogo entre
especialistas e tomadores de decisão, questão essencial para auxiliar escolhas sobre o
investimento público (TREGAROT et al., 2020).
Conforme listado na Tabela 1, verificou-se que muitos autores têm utilizado a visão e/ou
conhecimento de terceiros na análise dos serviços ecossistêmicos através de métodos distintos,
como opinião de especialistas e percepção de usuários/partes interessadas. No método baseado
na opinião de especialistas, por exemplo, ainda que seja pautado em conhecimento científico,
as análises são influenciadas pela experiência de pesquisa e trabalho do especialista para cada
serviço (SINGH et al., 2017). Na análise dos serviços ecossistêmicos feita pela percepção de
usuários/partes interessadas, García-Llorente et al. (2020) constataram que esse método está
associado a fatores sociais e econômicos, mantendo uma relação direta de proporcionalidade
entre eles e a percepção. Os mesmos autores também relataram que, de forma geral, os serviços
ecossistêmicos culturais são amplamente percebidos em ambientes costeiros, enquanto os de
provisão e regulação/suporte são citados com menos frequência, respectivamente.
Tanto a ferramenta InVEST, quanto a modelagem ambiental, empregadas pela mesma
quantidade de artigos, coincidentemente, são métodos de análise dos serviços ecossistêmicos
que avaliam o seu fornecimento através de modelos computacionais. Nessa revisão sistemática,
foram separadas em dois métodos distintos de avaliação para que os trabalhos que utilizassem
o InVEST fossem identificados, uma vez que o mecanismo tem tomado posição de destaque e
tende a crescer em número de usuários. Através da ferramenta é possível simular cenários, com
alteração do ecossistema e mudanças climáticas, cogitar estratégias de gerenciamento e
políticas públicas, além de propor a prestação dos serviços ecossistêmicos (CHAN;
RUCKELSHAUS, 2010). Dentre as inúmeras funções disponíveis, o InVEST também é capaz
de avaliar os riscos que as atividades humanas causam aos ambientes costeiros e expor

resultados das análises através de valores monetários, não monetário e biofísicos (GUERRY et
al., 2012). Nos trabalhos analisados, o método foi utilizado para avaliar a resiliência, risco e
vulnerabilidade dos ecossistemas costeiros, além de avaliar o potencial fornecimento dos
serviços ecossistêmicos e estimar suas perdas.
Na tentativa de apresentar um novo método de avaliação dos serviços ecossistêmicos
culturais, dois estudos trazem uma metodologia baseada na observação de fotografias postadas
nas mídias sociais em ambientes de praia e manguezal. A análise manual do conteúdo de
imagens fornece dados sobre preferências e usos dos ecossistemas, incluindo valores tangíveis,
como atividades recreativas e turismo, e valores intangíveis, relacionados à sentimentos e
percepções (RUIZ-FRAU et al., 2020). O maior desafio no uso desse método está na viabilidade
da análise de serviços espirituais/religiosos e identidade/patrimônio.

4.3 Métodos de Valoração dos Serviços Ecossistêmicos
Segundo Santos e Silva (2012), desde o início dos anos de 1960 há uma tentativa em
atribuir valores aos serviços ecossistêmicos no meio acadêmico, onde diversos autores
sugeriram melhorias e padronizações de metodologias, com o intuito de atingir parâmetros reais
de valoração para aplicá-los em áreas diversas. Passados 60 anos após o início desse
movimento, os resultados obtidos nessa revisão sistemática indicam que a valoração ainda não
se tornou um processo intrínseco da avaliação dos serviços ecossistêmicos, tendo em vista que
apenas 30% dos artigos analisados valoraram esses benefícios. Além disso, apesar de haver
uma tendência crescente no uso dos métodos de valoração, esses ainda não foram padronizados,
levando em consideração que foram listados 27 métodos em um total de 67 artigos.
A transferência de benefícios, ou transferência de valor, demonstrou-se ser o método de
valoração dos serviços ecossistêmicos em ambientes costeiros mais utilizado devido sua
abordagem baseada na aplicação de estimativas de valores dos serviços existentes em estudos
anteriores em um contexto diferente (TREGAROT et al., 2020). Esse é um método vantajoso
para ser implementado em locais com ausência de dados. Entretanto, por se tratar de uma
aproximação do real valor, deve ser interpretado de forma cuidadosa. Já o método de preço de
mercado, que está associado ao preço pelo qual um serviço é comprado ou vendido, foi aplicado
principalmente para os serviços de provisão, com ênfase em obtenção de alimentos, assim como
a abordagem do valor econômico total. Observou-se que o custo de reposição de um serviço
ecossistêmico foi utilizado, especialmente, como método de valoração do serviço de proteção
costeira.
Para Santos e Silva (2012), a valoração dos serviços ecossistêmicos depende da
disposição das pessoas a pagar por determinado benefício. Já para De Groot et al. (2002),
existem casos em que a sobrevivência das pessoas está ligada ao fornecimento desses serviços,
portanto, a disposição a pagar para evitar a perda dos benefícios seria uma análise mais
prudente. Conforme descrito na Tabela 2, apenas dois artigos usaram esse método de valoração,
utilizando duas abordagens distintas. O primeiro trabalho, publicado por Pinto et al., em 2016,
analisou a disposição das pessoas de pagar por serviços de recreação/lazer em estuários,
enquanto Sachin et al. (2020) analisaram o quão dispostos as pessoas estavam a pagar pela
conservação dos serviços de obtenção de alimento, matéria-prima, recursos genéticos, proteção
costeira e regulação climática em manguezais.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

À medida que a população humana aumenta, a ocupação desordenada dos ecossistemas
costeiros, assim como a demanda por benefícios que proporcionam a qualidade de vida,
aumentam na mesma medida, causando alterações nas características de funcionamento desses
ambientes. Dessa forma, é necessário avaliar a prestação dos serviços ecossistêmicos para
propor estratégias de conservação e gestão dos habitats.
Essa revisão sistemática resume o cenário geral sobre pesquisas relacionadas aos
serviços ecossistêmicos em ambientes costeiros e os métodos de avaliação desses serviços que
foram utilizados ao longo dos anos em escala global. De forma geral, os estudos sobre serviços
ecossistêmicos abrangem um número considerável de países e continentes, mas é observado
maior concentração de publicações no hemisfério norte, em especial na China, Estados Unidos
e Reino Unido.
Verificou-se uma lacuna nas avaliações feitas em praias, tendo em vista que é um
ambiente costeiro intensamente utilizado pela população ao redor do mundo, servindo,
inclusive, de base da economia de muitos munícipios. Além disso, de acordo com Amaral et al.
(2016), são locais que fornecem serviços ecossistêmicos fundamentais, como obtenção de
alimentos, proteção costeira, purificação da água, recreação/lazer e turismo.
Quanto às análises dos serviços ecossistêmicos feitas nas pesquisas, percebeu-se que
elas têm sido mais regulares entre os serviços de regulação/suporte, enquanto houve uma lacuna
deixada nas análises de serviços como recursos genéticos, inspiracional e espiritual/religioso,
referente aos serviços de provisão e culturais, respectivamente.
Os métodos de avaliação dos serviços ecossistêmicos em ambientes costeiros se
mostraram diversificados, com forte disposição a combinação de duas ou mais ferramentas de
análises. Já no que diz respeito à valoração dos serviços ecossistêmicos, apesar de ser uma
problemática antiga, ainda não foi considerado processo intrínseco de avaliação e não há
mínima padronização na sua metodologia de análise. Como consequência, poucos artigos
valoraram os serviços, entretanto, muitos métodos de valoração foram listados, sendo que
diversos métodos foram usados por apenas um trabalho.
Dessa forma, recomenda-se que os futuros estudos enfoquem nas lacunas aqui
evidenciadas, como: (i) a realização de pesquisas sobre serviços ecossistêmicos de ambientes
costeiros em países localizados no hemisfério sul; (ii) a escolha de ambientes costeiros de
praias, devido ao seu uso intensivo e sua importância econômica; e (iii) agregar na análise dos
serviços ecossistêmicos os recursos genéticos (referente aos serviços de provisão), inspiracional
e espiritual/religioso (referente aos serviços culturais).
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Resumo
Este artigo tem como finalidade compreender os conceitos de entropia e sintropia, desde sua
origem na termodinâmica, estudar e realizar paralelos dos mesmos para a agronomia e
urbanismo. Além disso, através de tais conceitos e de alguns exemplos pelo mundo, o mesmo
busca também trazer à reflexão de como o bom planejamento pode afetar a vida urbana e a
eficiência das cidades como organismos sistêmicos, de forma positiva e benéfica para todos.
Palavras-chave: Uso eficiente de recursos energéticos. Urbanismo sustentável. Ecologia
urbana. Metabolismo urbano.

Abstract
This article aims to understand the concepts of entropy and syntropy, since their origin in
thermodynamics, study and perform comparisons towards agronomy and urbanism.
Furthermore, through such concepts and some examples around the world, it also seeks to

reflect on how the good planning, can affect the urban life and the efficiency of cities as
systematic organisms, in a positive and beneficial way for everyone.
Keywords: Efficient use of energy resources. Sustainable Urbanism. Urban greening. City
metabolismo.

1 INTRODUÇÃO
Atualmente, dentro dos estudos do urbanismo, percebe-se como a maior parte das
cidades brasileiras são pouco sustentáveis. Dificilmente as mesmas conseguem atingir um bom
uso de recursos ambientais, sociais e econômicos, devido à falta de planejamento ou à visão
pouco humana que normalmente é aplicada nos projetos urbanos, desde o início do século XX.
Sendo assim, recursos como áreas verdes, córregos e rios urbanos, entre outros, vem
sendo ignorados ou mal utilizados e, por consequência, outros recursos dentro do âmbito
econômico e social, terminam por ser afetados de forma altamente negativa.
Um dos grandes erros correlatos a tal prejuízo, vem da inexistência do entendimento de
como as cidades são, na realidade, organismos complexos e que exigem uma visão humana
sistêmica e técnica, para um melhor entendimento de suas necessidades, assim como, de que
forma tornar tais sistemas eficientes, ou seja, sintrópicos.
Logo, através do entendimento de tais conceitos, desde suas origens, e dos paralelos
realizados em pesquisas, uma análise será efetuada através de exemplos, visando identificar a
diferença entre o urbanismo entrópico e o sintrópico e como isso afeta a vida urbana moderna.
Para o desenvolvimento do presente trabalho de cunho exploratório, foi utilizado o
levantamento bibliográfico de vários trabalhos acadêmicos e pesquisas com o intuito de se
entender o conceito de entropia e sintropia, ao mesmo tempo que se estudou o paralelo feito
por Ernst Götsch e sua busca de uma forma mais sintrópica da agricultura.
Derivado de tais conceitos e da pesquisa de Götsch, um novo paralelo será realizado,
buscando adaptar tais conceitos para o urbanismo. Assim, foram realizados estudos mais
aprofundados de exemplos do urbanismo mundial e realizou-se uma comparação entre sistemas
entrópicos e sintrópicos, demonstrando suas diferenças e similaridades.
Durante a Revolução Industrial, a humanidade passou por uma grande evolução
tecnológica e paralelamente um grande aumento de gasto energético. Inspirado por tal mudança
e buscando o aumento da eficiência industrial, o físico francês Nicolas Sadi Carnot (1976 –
1832) estabeleceu estudos acerca das características térmicas do maquinário utilizado, e
formulou o chamado Ciclo de Carnot.
Ao analisar maquinários térmicos, Carnot descobriu que os sistemas se tornavam mais
eficientes quando ocorria a transferência de calor, sempre no sentido das altas temperaturas para
baixas temperaturas, sendo essa troca um processo irreversível, o que tornava o ciclo mais
eficiente como consequência do reaproveitamento da energia. Através destes e outros estudos,
estabeleceu-se a Segunda Lei da Termodinâmica.
Dando seguimento aos estudos de Carnot, em 1865, o físico alemão Rudolf Clausius
(1822 – 1888) se tornou o primeiro a utilizar o termo entropia, que é utilizado como medida do
grau de desordem de um sistema. Assim, levando-se em consideração o conceito de entropia e
a Primeira Lei da Termodinâmica, sobre o princípio da conservação de energia, conclui-se que,
de forma geral, a energia não se dissipa e sim se converte em outra forma de energia.
Diante disso, segundo Clausius, a entropia seria, em paralelo, a quantidade de energia
térmica que não se reverte em trabalho (energia mecânica), dando-se então, na degradação ou

perda da mesma. Portanto, é possível chegar ao entendimento da direta relação da entropia com
a ineficiência de um sistema.
2 SINTROPIA: PROBABILIDADE E PREVISIBILIDADE
A entropia natural de um sistema é causada por perturbações ocasionais e naturais neste,
as quais ocorrem de forma aleatória e, por uma questão de probabilidade, possuem a tendência
de serem infinitas. Logo, quanto maior o número de interferências ocasionadas mais improvável
o retorno do sistema à sua forma original.
Porém, segundo o químico russo Ilya Prigogine, o acaso através destas mesmas
perturbações pode gerar sistemas mais complexos, já que as mesmas podem trazer uma
ocasional reorganização e, junto a ela, o aumento da ordem, de onde surge o termo entropia
negativa ou sintropia. No entanto, as chances de se atingir a sintropia em um ambiente através
de mudanças naturais são igualmente improváveis quanto o mesmo retornar à sua forma
original. Para efeito de comparação, as chances de tal fato ocorrer podem ser igualadas às
possibilidades e eventos que permitiram a vida na terra, ou seja, são tão específicas e poucas,
dentro de uma infinidade de possibilidades, que tendem ao improvável (MASSONI, 2008).
Portanto, tratando-se ambos os conceitos em uma situação natural, a imprevisibilidade
se torna inevitável. Por outro lado, em um sistema hipotético, onde as perturbações possam ser
controladas e previsíveis, a momentânea entropia do mesmo pode se mostrar necessária, já que
assim o mesmo daria lugar a uma mudança de seu estado original para uma forma mais
eficiente.
Nos dias atuais, é consenso que os sistemas e técnicas agrárias praticadas, em sua
maioria, são muito prejudiciais ao meio ambiente, sendo os mesmos dependentes de
complementos externos como adubos e defensivos agrícolas. Porém, outro entendimento geral
é o de que, caso a humanidade abandonasse toda a atividade agrária, com o tempo, tais
ambientes retornariam a seu estado natural, próximo ao que se encontrava há até 10 mil anos.
Através do entendimento do controle e compreensão do funcionamento de um sistema,
o agricultor e pesquisador suíço Ernst Götsch desenvolveu a agricultura sintrópica, de onde
pode-se produzir um paralelo entre os conceitos já desenvolvidos de entropia e sintropia e seu
estudo.
A agricultura sintrópica, de forma geral, busca combinar a natureza em sua forma pura
e técnicas agrícolas eficientes. Sendo assim, Götsch busca formar sistemas cada vez mais
complexos, ou seja, sintrópicos, diminuindo a degradação de energia que pode ser entendida
como os recursos necessários para o plantio eficiente e lucrativo. Desta forma, tais técnicas
tornaram possível não só a produção de maneira sustentável desde o início, mas também
possibilitaram a inversão da entropia de um ambiente agrícola já degradado e ineficientes
quanto ao uso de recursos.
Suas ideias se baseiam em estudos e em sua experiência que se traduzem na introdução
de processos naturais nas técnicas agrícolas, tornando a prática eficiente em relação ao uso de
recursos financeiros e ambientais.
Os destaques da técnica de Götsch estão na manutenção do microclima; no
favorecimento do ciclo da água e da regeneração e manutenção do solo que se dão através do
plantio constante; na preservação do ambiente natural; e em poda consciente. Através dessa

poda, produz-se resíduos entrópicos, com os quais é possível atingir-se um ciclo sustentável e
altamente eficiente.
Logo, ao entender e tratar a prática da agricultura como um organismo extremamente
complexo e completo, e ao compreender a necessidade natural dos resíduos entrópicos por parte
do sistema ecológico, Götsch conseguiu atingir um saldo energético positivo, ou seja, altamente
sintrópico e próximo do auto-sustentável.
3 DISCUSSÕES E CONTEXTOS
3.1 Sintropia urbana
De acordo com a definição contida na NBR ISO 14001, “meio ambiente é a
circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo ar, agua, solo, recursos naturais,
flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações” (OLIVEIRA, 2014). A Constituição Federal
brasileira diz, em seu artigo 225, “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial sadia qualidade de vida, impondo-se ao
poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações”. Portanto, pode-se entender tanto a complexidade quanto a importância do meio
ambiente para a sobrevivência do todo, inclusive do homem e do papel que temos em sua
preservação.
Outra definição importante para o entendimento da cidade como um organismo
sistemático é o conceito do metabolismo urbano proposto por Ab’Saber (1881), no qual há um
entendimento de que o mesmo se dá pela união de inúmeros processos presentes em uma cidade.
Como atividades industriais, comerciais, circulação de pedestres e veículos, processos
biológicos e sociais, além da geração de resíduos de vários tipos. Onde cada um desses pontos
se estende e aprofunda em um estudo de situação e impacto positivo ou negativo causado,
levando-se sempre em conta a necessidade de um balanço positivo.
O setor da construção civil como um todo é um dos maiores consumidores de recursos
naturais e gerador de um enorme desequilíbrio ao sistema ambiental. A sintropia urbana vem
como uma tentativa culta do que se entende como primordial para as nossas cidades, além das
outras matérias-primas essenciais para a construção de vias, aeroportos, barragens, edifícios e
outras infraestruturas, sem a necessidade de escassez e empobrecimento do meio ambiente. Isto
implica em considerarmos uma degradação mínima de energia (recursos), possibilitando
melhores condições ambientais, sociais e econômicas. Para isso, deve-se possuir tecnologia e
técnicas de transformação recursal eficiente, ou seja, que minimize a perda e maximize o
reaproveitamento.
3.2 Entropia urbana
Hawking (2008) ressaltou a entropia e como os recursos finitos estão se esgotando, a
partir do consumo desenfreado dos recursos naturais. Entretanto a garantia de nossa
sobrevivência, como seres habitantes desse planeta, requer uma evolução da maneira como nos
relacionamos com o meio.
O problema ambiental urbano encontra-se cada vez mais agressivo na paisagem das
cidades, especialmente nas constantes mudanças que o homem faz na natureza, trazendo uma

baixa resiliência ambiental, sendo ela a capacidade de restabelecer o equilíbrio após o seu
adoecimento.
No meio de inúmeros impactos ambientais nas áreas urbanas, podemos salientar as
enchentes, a poluição do ar, a poluição sonora, os lixos urbanos e o despejo de esgoto sanitário
nos rios, problemas que afetam diretamente os recursos naturais e a qualidade de vida da
população.
3.2 Planejamento urbano consciente – Brasília x Barcelona
Considerado por muito tempo o expoente do planejamento urbano moderno no Brasil
do século XX, o projeto urbanístico de Brasília, concebido por Lúcio Costa e com projeto
arquitetônico dos principais edifícios públicos de Oscar Niemeyer (RODRIGUES, 2019),
carece de um olhar mais sensível e sistêmico.
Entre as características físicas visíveis se destacam: os eixos que formam uma cruz,
conforme mostrado na Figura 1; a setorização urbana; e a racionalização do plano urbano
baseado nas ideias de Le Corbusier e da Carta de Atenas – conceitos muito fortes e presentes
no início do século XX.

Figura 1 – Esboço do projeto de Brasília.

Fonte: Agência Brasília. Acesso 2020.

Outra vertente que se apresenta é o pensamento desenvolvimentista da época, para o
qual um grande problema a ser resolvido nas cidades do mundo era a aglomeração de pessoas.
Tais pensadores não percebiam uma razão que justificasse o fato dos habitantes ocuparem
pequenos espaços em um país tão extenso.
Levando-se em conta tais características e a presença de uma concepção racional e
desenvolvimentista, o projeto de Brasília sempre foi considerado extremamente moderno e um
símbolo dos ideais para um novo Brasil.
Em contraponto aos ideais utópicos da cidade, as superquadras e a setorização urbana
criaram um espaço pouco eficiente e altamente elitista. Com a evolução dos conceitos
urbanísticos, e o crescimento da preocupação com a sustentabilidade e a qualidade de vida, o
pensamento unicamente racional foi se degradando.
A realidade que se enxerga é a de que a cidade de Brasília nos dias atuais é ineficiente
em seus fluxos urbanos, onde as superquadras e a setorização dos espaços aumentam as
distâncias entre as áreas da cidade, desfavorecendo o pedestre. Ao mesmo tempo, a mesma é
altamente elitista, já que a parcela com menor poder econômico foi obrigada a se estabelecer
nas cidades satélites que nasceram no entorno da capital. Logo, embora o plano previsse uma
grande qualidade de vida, organização e, consequentemente, a eficiência no uso do espaço
urbano, esses ideais se tornaram falhos e elitistas, já que os espaços culturais, comerciais e de
serviços, além das várias áreas verdes, se tornaram acessíveis somente à parcela da população
com maior poder econômico.
Outro ponto a ser entendido é o de que a setorização e o ideal de que a aglomeração é
desnecessária foram refutadas, já que o atual entendimento é de que o espraiamento urbano, em
conjunto com a setorização, torna a sociedade improdutiva, mais pobre e economicamente
ineficiente.
Em resumo, o projeto de Brasília é um exemplo do urbanismo entrópico, pois este é
ineficiente e culminou em uma grande degradação de recursos naturais, sociais e econômicos,
onde os mesmos passaram a ser exclusividade de uma pequena parcela da população.
Por outro lado, destaca-se o Plano Cerdà e o projeto urbanístico da parte nova da cidade
de Barcelona, mostrado na Figura 2. Partindo-se de um ideal de urbanismo humano, o
engenheiro e urbanista Ildefons Cerdà propôs um plano racional e que, ao mesmo tempo,
favorecia a melhora da qualidade de vida da população (VALENCIA, 2017). Como
características principais se destacam: as superquadras; a limitação de alturas máximas para os
edifícios; a criação de vias locais ortogonais e vias arteriais com sentido diagonal; e a forte
presença de áreas verdes e equipamentos urbanos comunitários.
Figura 2 – Plano Cerdà.

Fonte: Arquitortura. Acesso 2020.
Diferentemente do plano de Lúcio Costa, as superquadras de Barcelona (Figura 3)
buscam diminuir as distâncias pois, estando em uma delas, qualquer um possui fácil acesso a
comércio e serviços necessários, tanto pela presença e mescla dos mesmos com a parte
residencial, quanto pelo conceito de quadra aberta presente, onde a mesma é aberta em seu nível
térreo, permitindo que um pedestre a atravesse pelo centro, dispensando, muitas vezes, a
necessidade de se contornar à quadra.
Figura 3 – Cidade de Barcelona

Fonte: INBEC pós-graduação. Acesso 2020.
Outra diferença das superquadras barcelonesas está no seu formato quadrado com o
centro livre, remetendo à residência romana com seu átrio central. Em ambos os casos, esse
espaço centralizado possui a função de convivência entre seus usuários. Entretanto, em
Barcelona, o uso é público e se dá em forma de gramados, parques e pequenas praças.
Já em relação às vias, existe uma certa semelhança entre ambos os planos – Brasília e
Barcelona – onde percebe-se o uso de grandes avenidas centrais, margeados pelas ruas que se
desdobram em formato de rede. Porém, diferentemente das vias brasilienses, as de Barcelona
possuem grandes calçadas com áreas verdes, as quais se tornam convidativas e priorizam o
pedestre ao automóvel.
Em suma, o plano de Cerdà, ainda que quase 100 anos mais velho que o de Lúcio Costa,
demonstra ser muito mais sintrópico já que, através do mesmo, foi possível melhorar a
qualidade de vida da população e proporcionar uma integração entre as diferentes classes
socioeconômicas, ao se mesclar espaços residenciais e comerciais, tornando a cidade um
exemplo de pluralidade social e cultural, além de ser economicamente eficiente e sustentável
em relação a seus serviços.

3.4 Rios urbanos
Muito conhecida entre urbanistas por seu projeto, a cidade de Belo Horizonte, idealizada
por Aarão Reis, possui cerca de 654 km de rios que atravessam seu território. Contudo, estimase que aproximadamente 165 km estejam revestidos por concreto. Dessa forma, assim como
em muitas cidades do Brasil e do mundo, em inúmeros casos, tais rios possuem grandes e
importantes avenidas os margeando. Conhecidamente, esse uso é respaldado por muitos pelo
fato de que, em geral, cursos d'água tendem a seguir os caminhos mais fáceis por um terreno,
portanto, o local mais lógico para se criar uma via urbana. Outro ponto que busca amparar essa
vertente é o fato de que, no Brasil, comumente buscava-se valorizar e criar espaços para
veículos.
Em contraponto, é possível identificar projetos modernos que seguiram no caminho
contrário como, por exemplo, Bishan Park, mostrado na Figura 4, localizado e executado em
Cingapura, onde o rio Kallang, antes canalizado, teve seu curso natural restaurado e preservado
com o uso de técnicas biotecnológicas. Além disso, um parque foi instalado em seu entorno
devolvendo, assim, o uso do mesmo para a população local.
Figura 4 – Projeto do Parque Bishan.

Fonte: Portal São Paulo São. Acesso 2020.
Com uma rápida análise, é possível identificar a presença do uso entrópico de afluentes
nas cidades brasileiras, onde, muitas vezes, os mesmos são tratados como problemas e, ao serem
ignorados, várias outras intempéries surgem, como: enchentes; a poluição dos mesmos; a
desvalorização do entorno de muitos rios; e consequentemente, o desuso de tais espaços.
Com isso, exemplos como o do rio Kallang, a recuperação e a devolução do uso do
mesmo à população, trouxe não só um ganho social e a qualidade de vida da população, mas
também acabou criando um ambiente extremamente convidativo (Figura 5) e movimentado.
Rapidamente houve uma grande valorização dos espaços próximos ao parque, gerando um
ganho no comércio e no valor territorial. Sendo assim, em vez de se degradar esse importante
recurso, em Cingapura, o uso sintrópico do rio mostrou-se extremamente eficiente em vários
âmbitos, trazendo um equilíbrio positivo para a cidade e seus habitantes.

Figura 5 – Visão aérea: Parque Bishan.

Fonte: American Society of landscape architects. Acesso 2020.
3.5 Madrid x São Paulo
Madri, uma das maiores cidades da Europa, sendo a capital da Espanha, é atravessada
por rios, dentre eles, o rio Manzanares (Figura 6).
Figura 6 –Marginal do Rio Manzanares, antes e depois.

Fonte: Catraca livre. Acesso 2020.

São Paulo, também uma grande cidade, uma das maiores do Brasil, nomeada uma das
mais populosas do mundo, possui, dentre os muitos rios que a cortam, o rio Tietê (Figura 7).

Figura 7 –Marginal Tietê.

Fonte: Cidadeecultura.com. Acesso 2020.
Com o avanço do tráfego de automóveis e da poluição industrial, ambas as cidades
causaram nesses rios, e nos contextos onde se inserem, um imenso desequilíbrio ambiental.
Os dois municípios enfrentam muitos problemas comuns às metrópoles. Trânsito
caótico e desordenado e a falta de áreas verdes disponíveis aos moradores, são alguns deles.
Madri, perante essa situação, colocou em prática um verdadeiro exemplo de sintropia
urbana para que fosse presenciado, em um curto espaço de tempo, um reequilíbrio da cidade
com o meio ambiente.
O projeto Madrid Rio de 2005 soterrou a via principal da área oeste onde trafegava
milhares de carros com estrutura para mais de mil vagas de estacionamento subterrâneo. No
local, 50 hectares de terra passaram a compor uma enorme área de convivência e lazer em
consonância com inúmeras regras de respeito e boa convivência com a biodiversidade. Dessa
forma, moradores de seis distritos – Moncloa-Aravaca, Centro, La Latina, Arganzuela,
Carabanc e Us – passaram a usufruir de uma melhor qualidade de vida.
O parque linear criou vida e levou alegria para todas as famílias que moram ao seu
entorno, ao atingir o objetivo urbano principal que era o de promover a revitalização do espaço
e renovar a paisagem e o ecossistema, diminuindo a poluição sonora e visual e limpando as
águas do Rio Manzanares (Figura 8). Dessa forma, Madri não apenas atingiu o equilíbrio
ambiental, mas também um crescimento econômico, turístico, comercial e de serviço com o
novo desenho urbano.

Figura 8 –Projeto de revitalização: rio Manzanares.

Fonte: Alejandro Echeverri + Valencia arquitectos. Acesso 2020.
Opondo-se a essa visão sustentável do projeto de Madrid, temos o rio Tietê, em
São Paulo. Todos que passam às margens desse rio podem perceber o quanto um progresso com
nenhuma visão sintrópica – sufocado de concreto da grande cidade, com intenso tráfego
automobilístico às suas margens, sem nenhum respeito e cuidado ambiental - gera uma
identidade urbana nada equilibrada para a maior cidade do Brasil.
A vulnerabilidade ambiental nesse cenário é visível. Nos contextos urbanos é inevitável
que as atividades humanas produzam um determinado impacto negativo ao ambiente. Contudo,
tal impacto pode – e deve – ser dimensionado para gerar o mínimo de dano ao sistema, como
discorremos ao longo desse trabalho.
Nesse exemplo do rio Tietê, o que deveria ser mata ciliar deixa de ser, pois o rio teve
seu curso confinado em uma calha de concreto e suas margens são uma grande avenida com
um número exorbitante de carros. Tal opção projetual é a responsável pela desqualificação
ambiental do curso do rio e de seu entorno imediato.
4 CONCLUSÃO

Através de uma pesquisa exploratória bibliográfica, ficou explícito o quanto a desordem
causada por planejamentos urbanos que desprezam o meio ambiente gera uma desestruturação
sistêmica, causando ineficiência na utilização dos recursos naturais, assim como nos recursos
econômicos e sociais. Os reflexos de tal desestruturação, podem ser vistos em trabalhos
acadêmicos sobre o assunto, assim como nos constantes noticiários e manchetes que
mencionam o quanto a entropia negativa se espalha pelo mundo. Dentre os reflexos mais
noticiados, temos as intempéries ambientais e o crescimento da desigualdade social, a qual
resulta em inúmeros problemas sociais e culturais para as mais diversas regiões do planeta.
Milton Santos (ANO E PG) no livro a Redescoberta da Natureza: “Não importa que as
trevas, o trovão, as matas, as enchentes possam criar o medo: é o tempo do homem amigo e da
natureza amiga (faltou a citação dele, com a inserção da página em que está esse trecho). Assim
como Michelet escreveu no Tableau de la France (1833, PG): “A natureza é atroz, o homem é
atroz, mas parecem entender-se”.
A busca por caminhos que estabeleçam harmonia e equilíbrio entre o ambiente natural
e o ambiente construído visa a sustentabilidade sistêmica do organismo vivo que as cidades são,
para gerar a sintropia urbana. Que através de urbanistas, planejadores urbanos e cidadãos sejam
responsáveis e possam, realmente, entender-se de forma sustentável e sintrópica com a natureza
que compõe as cidades.
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Resumo
Os parques são espaços fundamentais para a promoção da qualidade de vida das pessoas que
residem nos centros urbanos, devido à variedade dos serviços ecossistêmicos que oferecem,
mas que nem sempre são percebidos por seus frequentadores, como a renovação e filtragem do
ar, controle da temperatura e conforto térmico. Por isso, este estudo teve o objetivo de
identificar a percepção e o comportamento dos residentes do município de Salvador em relação
aos parques soteropolitanos. Para tanto, adotou-se uma abordagem quantitativa e optou-se pela
aplicação de questionários via Google forms, para a coleta de dados. Foram considerados para
a análise 13 parques. Por meio dessa estratégia foi possível identificar que, embora 99% dos
respondentes reconheçam a importância dos parques para o bem estar da vida na Cidade, fatores
como a falta de tempo (46%) e a insegurança (38%), foram apontados como os maiores
obstáculos para a sua visitação. Desse modo, é necessária, por parte dos gestores, a elaboração
de medidas que atuem para a melhoria da infraestrutura desses espaços e a construção de
estratégias para a garantia da segurança das áreas do seu entorno. Em associação, sugere-se a

criação de ambientes para incentivar a participação popular nos debates públicos voltados para
a mudança desse cenário.
Palavras-chave: parques públicos. qualidade de vida. promoção em saúde. serviços
ecossistêmicos.
Abstract
Parks are fundamental spaces for promoting quality of life for people living in urban centers
due to the variety of ecosystem services they offer, but which are not always perceived by their
frequenters, such as air renewal and filtration, temperature control and thermal comfort.
Therefore, this study aimed to identify the perception and behavior of residents of the city of
Salvador in relation to parks in Salvador. For this purpose, a quantitative approach was
adopted and questionnaires were applied via Google forms for data collection. 13 parks were
considered for the analysis. Through this strategy it was possible to identify that, although 99%
of the respondents recognize the importance of parks for the well being of life in the city, factors
such as lack of time (46%) and insecurity (38%) were identified as the greatest obstacles to
their visitation. Thus, it is necessary, on the part of managers, to develop measures to improve
the infrastructure of these spaces and build strategies to ensure the safety of the surrounding
areas. In association, it is suggested the creation of environments to encourage popular
participation in public debates aimed at changing this scenario.
Keywords: public parks. quality of life. health promotion. ecosystem services.
1 INTRODUÇÃO
Os parques são espaços fundamentais para a promoção da qualidade de vida das pessoas
que vivem nos centros urbanos (SZEREMETA, ZANNIN, 2013; CARASEK et al, 2017). Para
Gomes (2014), essa compreensão não é uma novidade pois, desde as Conferências das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, na década de 70, e o Meio Ambiente e
Desenvolvimento, na década de 90, a criação deste tipo de espaço protegido passou a receber
uma atenção especial por parte dos gestores públicos.
No contexto geral, Mittermeier et al. (2005) explicam que a criação de espaços
protegidos no Brasil, foi uma iniciativa endossada pelo apelo à preservação da megadiversidade
do País. Para melhor ordenar as questões que envolvem a criação, implantação e manejo desses
espaços, o Brasil instituiu a Lei nº 9.985/2000 que implantou o Sistema Nacional de Unidades
de Conservação (SNUC) e que enquadra os parques como uma Unidade de Conservação (UC)
de Proteção Integral, admitindo uma definição que se aplica para essa categoria, independente
da esfera de governo que seja responsável por sua gestão. Este instrumento traz que um parque:
[...] tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de
grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de
pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e
interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo
ecológico (BRASIL, 2000, p.4).

No âmbito estadual, o Estado da Bahia elaborou sua Política de Meio Ambiente e de
Proteção à Biodiversidade, através da Lei nº 10.431/2006, que cria o Sistema Estadual de

Unidades de Conservação. Nesta Lei, os Parques Urbanos surgem como unidades de uso
sustentável (BAHIA, 2006). Já no âmbito municipal, Salvador, localidade de interesse desse
estudo, instituiu a Lei nº 9.069/2016 como seu Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano
(PDDU), criando o Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural (SAVAM).
Este último, divide-se entre o Subsistema de Unidades de Conservação e o Subsistema
de Áreas de Valor Urbano Ambiental, onde estão alocados os Parques Urbanos e Parques de
Bairro, dentre outros espaços (SALVADOR, 2016). Para o município, a presença dos parques
públicos está atrelada a duas intenções: conservação ambiental e a prática de atividades outdoor
(SERPA, 2006).
Embora cada esfera de governo tenha disposto seu próprio arcabouço legislativo para
conduzir os aspectos que envolvem a criação de parques, todas elas comungam do entendimento
de que a presença dessas áreas coopera para a qualidade de vida das pessoas por meio da
prestação dos serviços ecossistêmicos. Estes, de acordo com Daily (1997), representam os
benefícios que a natureza oferece para a manutenção da vida na Terra, como a água, a madeira,
o solo, os frutos e, também, controle da temperatura, conforto térmico, renovação e filtragem
do ar. A relação entre os benefícios prestados pelos parques para a saúde pública, especialmente
quando localizados em áreas urbanas, foi evidenciada por estudos como os de White et al.
(2013) e Kardan et al. (2015).
Isto posto, esta pesquisa teve o objetivo de identificar a percepção e o comportamento
dos residentes do município de Salvador em relação aos parques soteropolitanos.
No que diz respeito à sua organização, este artigo se encontra estruturado em cinco
seções, sendo a primeira esta Introdução. A segunda seção fará o aprofundamento da relação
entre parques e serviços ecossistêmicos, a terceira apresentará o recorte territorial e o percurso
metodológico trilhado. A quarta seção tratará da exposição dos resultados que foram levantados
por esta pesquisa e, por fim, na quinta seção, estarão dispostas as considerações finais deste
estudo.
2 PARQUES URBANOS E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS
O processo de urbanização, do modo como se consolidou, trouxe consequências
negativas diversas para as cidades, podendo ser citadas a poluição dos corpos hídricos, a
supressão de vegetação nativa e a ocupação irregular em áreas ambientalmente sensíveis. Estes
fatores tornam indispensável a busca pela proteção de áreas verdes e florestas urbanas, com o
intuito de reduzir os impactos ambientais causados pelas ações antrópicas e promover um
desenvolvimento sustentável (GAUDERETO et al, 2018).
Neste contexto, os parques existentes em ambiente urbano representam uma alternativa
para o alcance desse objetivo, possuindo importância significativa não somente nas áreas onde
estão inseridos, mas também para o seu entorno. Estas áreas influenciam direta e indiretamente
na promoção da qualidade de vida dos cidadãos (CONSTANZA et al, 1997), através dos
benefícios que a sua presença oferece, destacando-se a regulação da temperatura, o conforto
térmico, a manutenção da biodiversidade, a beleza estética e o estímulo ao convívio social
(DAILY, 1997). Estas atribuições, dentre outras, são denominadas serviços ecossistêmicos e
definem-se como “as condições e processos pelos quais os ecossistemas naturais, e as espécies
que os constituem, sustentam e realizam a vida humana” (DAILY, 1997, p. 3).
Os serviços ecossistêmicos foram classificados pela Avaliação Ecossistêmica do
Milênio, no ano de 2005, em quatro categorias, sendo elas de provisão, de regulação, de suporte
e culturais (CONSTANZA et al, 1997), todos estes podem ser ofertados pela presença dos
parques em áreas urbanas. Contudo, construir boas condições para o fornecimento e a
manutenção destes serviços é um grande desafio, sobretudo nas cidades, onde a necessidade

por áreas que forneçam esses serviços se expressa de forma mais latente ao passo que o avanço
da malha urbana promove um desequilíbrio entre a demanda e a oferta destes serviços
(MUÑOZ; FREITAS, 2017).
3 RECORTE TERRITORIAL E PERCURSO METODOLÓGICO
Para atender ao objetivo deste estudo foram selecionados 13 (treze) parques localizados
no município de Salvador, tendo como critério a popularidade desses espaços (vide Mapa 1).
Mapa 1 – (Salvador) Localização dos Parques estudados

Legendas: 1- Parque Marinho da Barra, 2- Parque Zoobotânico de Ondina, 3- Parque Joventino Silva, 4- Parque
Lagoa dos Pássaros, 5- Parque Lagoa dos Frades, 6- Parque dos Ventos, 7- Parque de Pituaçu, 8- Parque do Vale
Encantado, 9- Parque do Abaeté, 10- Parque Mata dos Oitis, 11- Parque Pedra de Xangô, 12- Parque São
Bartolomeu, 13- Parque de Pirajá.

Fonte: Elaboração própria, 2021.
Em sequência, para que as unidades sejam apresentadas de forma mais detalhada vide
Quadro 1 onde estão dispostas as informações sobre ano de criação, decreto, área e localização.

Quadro 1 – Informações gerais sobre os parques estudados

Fonte: Elaboração própria, 2021.
O Parque Joventino Silva se insere numa área de mata atlântica e restinga. É conhecido
principalmente pela realização de atividades culturais, a exemplo de shows e feiras, e
esportivas, considerando que dispõe de equipamentos como anfiteatro, quadras de futebol e
vôlei, pista de skate e ciclovias, além de espaço para lazer infantil (SECIS, 2021). O Parque
Metropolitano de Pituaçu foi criado com o objetivo de preservar as áreas verdes, potencializar
o turismo e compensar as consequências trazidas pela implantação do Centro Administrativo
da Bahia (SEMA, 2021).
O Parque Ecológico do Vale Encantado é um importante remanescente de Mata
Atlântica que conta com a presença de espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção. Esta,
dentre outras características, levou à sugestão de enquadramento da área como um Refúgio de
Vida Silvestre, UC de Proteção Integral segundo o SNUC (IMATERRA, 2016).
O Parque São Bartolomeu possui peculiar importância para as religiões de matriz
africana, pois conta com a presença de quatro cachoeiras e diversas formações rochosas que
favorecem a realização de cultos e rituais sagrados. Além disso, suas trilhas possibilitam lazer
contemplativo e contato com a natureza (CONDER, 2013). A Bacia em que se insere abriga
uma barragem homônima que já foi responsável por parte do abastecimento de água do
município de Salvador (SANTOS et al., 2010).
O Parque Metropolitano de Pirajá tem sua importância histórica vinculada,
principalmente, às batalhas pela Independência da Bahia (SANTOS et al, 2010). Em relação à
relevância ambiental, a unidade foi designada pela Organização da Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) como Área Piloto para a implantação de Reserva
da Biosfera da Mata Atlântica, com o objetivo de realizar alguns experimentos relacionados a
manejo de fauna e flora e recuperação da biodiversidade (CORRÊA, 1996).

O Parque do Abaeté possui características culturais, ambientais e turísticas de extrema
relevância e situa-se numa área remanescente de restinga que compõe a APA Lagoas e Dunas
do Abaeté (MACHADO, 2018). O Parque Mata dos Oitis abriga mais de 60 mil espécies
vegetais, além de trilhas e espaços como observatórios, laboratórios, herbário, dentre outras
estruturas (CORREIO, 2020).
A criação do Parque Natural Municipal Marinho da Barra resultou, principalmente, da
mobilização da sociedade civil com o intuito de conservar a zona costeira do município e
proteger a biodiversidade. A área, enquadrada como UC de Proteção Integral, possui
considerável beleza cênica e extrema importância ecológica e histórica, devido à presença de
espécies aquáticas diversas e de naufrágios (SALVADOR, 2019).
O Parque Zoobotânico de Ondina é referência na proteção de animais silvestres que
compõem a lista de espécies ameaçadas de extinção. Entre mamíferos, aves e répteis, o Parque
é abrigo para cerca de 1.400 animais típicos da fauna nacional. Nesse espaço são permitidas
atividades recreativas, em especial, para o entretenimento do público infantil e, atividades de
pesquisa científica que podem ser desenvolvidas com as espécies de fauna e flora. O espaço
conta com algumas estruturas como museu, clínica veterinária e setores para educação
ambiental (BAHIA, 2021).
A Pedra de Xangô é uma formação geológica considerada como um patrimônio místico,
cultural e ambiental de extrema relevância para a cidade de Salvador, sendo especialmente
valorizada pelas religiões de matriz africana para a realização de cultos e rituais (SILVA, 2017).
Após intensa mobilização social, o PDDU 2016 instituiu a Área de Proteção Ambiental (APA)
Municipal Vale da Avenida Assis Valente e do Parque em Rede Pedra de Xangô (SALVADOR,
2016).
O Parque da Lagoa dos Frades foi requalificado no ano de 2021 com o objetivo de
promover a melhoria da qualidade da água, que apresenta aspectos de degradação. Após a
requalificação, passou a ser conhecido como Parque dos Dinossauros, nomenclatura que faz
referência às réplicas de animais pré-históricos que contornam a lagoa, e que favorecem o
entretenimento infantil e familiar em espaços (SECOM, 2021). Também após ter sido
requalificado, o Parque da Lagoa dos Pássaros conta com espaços para piquenique e trilhas que
possibilitam maior contato com a natureza, além de ser um importante fragmento de área verde
para o seu entorno (FMLF, 2021).
O Parque dos Ventos conta com uma infraestrutura diferente em relação aos demais,
visto que foi idealizado para possibilitar atividades de contemplação, mas, sobretudo, para a
prática de esportes radicais ao ar livre. O Parque contém espaço para piquenique, equipamentos
para escalada, rapel e parkour (SEMOP, 2020).
Quanto ao perfil, este é um estudo quantitativo e, em relação ao tipo, este se enquadra
como pesquisa descritiva. No que diz respeito aos dados, optou-se pela utilização da plataforma
Google forms, para a aplicação de questionário on-line e também para a tabulação das respostas
obtidas. O questionário ficou disponível ao público respondente no período entre 09 de junho e
17 de julho do ano de 2021.
De forma mais detalhada, este instrumento foi elaborado contendo 26 questões que
encontravam-se divididas em três grupos, a saber: a) Caracterização do respondente, com o
objetivo de identificar o perfil dos moradores; b) Relação do respondente com os Parques da
cidade de Salvador, para que fosse possível entender como os moradores da cidade convivem
com essas áreas e c) Percepção do respondente em relação aos serviços ecossistêmicos
prestados pelos Parques, com a finalidade de identificar se esses serviços e os seus benefícios
são percebidos e valorizados pelos moradores. Os aspectos perguntados em cada eixo
encontram-se expostos no Quadro 2.

Quadro 2 – Aspectos perguntados no questionário aplicado pelo estudo

Fonte: Elaboração própria, 2021.
Quanto às respostas das questões discursivas, foram eleitas aquelas que mais se repetiam
e que melhor defendiam o posicionamento declarado pelos respondentes. Os resultados desse
investimento encontram-se expostos na seção seguinte.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Percorrendo o caminho metodológico descrito, este estudo coletou 100 respostas. No
que concerne à caracterização dos respondentes, a amostra para este estudo contou com a
participação majoritária do gênero feminino com 62% das respostas e 37% do gênero
masculino. Apenas 1% optou por não declarar o gênero. Sobre a cor ou raça, quase 50% dos
participantes se autodeclararam pardos, 29% brancos e 26% pretos. Quanto ao estado civil, 52%
dos respondentes informaram serem solteiros, 44% casados e 4% divorciados.

Figura 1 – (A) Faixa Etária dos respondentes e (B) Faixa Etária dos filhos (as) dos
respondentes

Fonte: Elaboração própria com base em dados do questionário via Google forms, 2021.
Conforme a Figura 1 (A), em relação à faixa etária, os extremos etários corresponderam
a apenas 2% do total observado. Enquanto que o público com idade entre 20 a 39 anos foram
responsáveis por pouco mais de 50% do total de respostas e os respondentes entre 40 e 59 anos
tiveram uma participação de 45% no estudo. Ainda para caracterização do público participante,
perguntou-se se os mesmos tinham filhos ou não. Nesse caso, conforme a Figura 1 (B), foi
possível identificar que mais da metade do quantitativo total dos respondentes (60%) não
possuíam filhos. Em relação àqueles que possuíam filhos (40%), não se verificou uma relação
importante entre pais de filhos em idades iniciais e a frequência a esses espaços.
Sobre a escolaridade, vide Figura 2 (A), 39% dos respondentes são mestres ou doutores,
35% possuem ensino médio ou superior completo e 25% não completaram um desses dois
últimos estágios. Somente 1% declarou ter formação técnica e não foram visualizadas respostas
sobre as outras duas categorias (ensino fundamental completo e incompleto).
Figura 2 – (A) Grau de Escolaridade dos respondentes e (B) Ocupação dos respondentes

Fonte: Elaboração própria com base em dados do questionário via Google forms, 2021.
Observando a Figura 2 (B), que se refere a ocupação dos respondentes, 37% declararam
possuir vínculo empregatício com carteira assinada e 27% trabalham por conta própria. O
restante do percentual (36%) encontra-se dividido em estudante, desempregado e aposentado.
Para saber qual a relação dos moradores do município de Salvador com os parques em
estudo, alguns questionamentos foram realizados. Perguntou-se quais os parques os
respondentes já haviam visitado. Em resposta, os Parques Joventino Silva, Zoobotânico de
Ondina e Metropolitano de Pituaçu foram indicados como os mais frequentados. Na outra face,
os Parques Metropolitano de Pirajá, Vale Encantado e Lagoa dos Pássaros foram os menos
visitados (vide Figura 3). Perguntou-se também sobre a forma de deslocamento. Quase 60%
dos frequentadores chegam aos Parques de carro (seja próprio ou por aplicativo), 32% utilizam
transportes públicos e 10% vão a pé.

Figura 3 – Parques visitados pelos respondentes

Fonte: Elaboração própria com base em dados do questionário via Google forms, 2021.
Sobre a frequência de visitação, Figura 4 (A), nota-se que a maioria considerável das
respostas (77%) aponta para uma periodicidade rara e o tempo de permanência durante a
visitação dessas áreas, mostrado na Figura 4 (B), é igual ou superior a uma hora para cerca de
95% dos respondentes.
Figura 4 – (A) Frequência de visitação e (B) Tempo de permanência nos parques

Fonte: Elaboração própria com base em dados do questionário via Google forms, 2021.
No que se refere aos principais motivos para visitar determinado Parque, a Figura 5
constata uma tendência de preferência pelos ambientes que estão localizados nas proximidades
da residência, uma vez que essa justificativa representa 36% das respostas. Outro fator decisivo,
considerado por 34% dos participantes, é referente à facilidade de acesso ao local e a
disponibilidade de vagas de estacionamentos, no caso do uso de veículos particulares.

Figura 5 – Motivos apontados pelos respondentes para a visitação nos Parques

Fonte: Elaboração própria com base em dados do questionário via Google forms, 2021.
Em seguida é apresentado o questionamento sobre os motivos que impedem a visitação,
ou a periodicidade desta, nestes espaços. A quantidade mais expressiva de respostas está voltada
para a falta de tempo e a insegurança, conforme exposto pela Figura 6.
Figura 6 – Aspectos apontados como impeditivos para a visitação nos Parques

Fonte: Elaboração própria com base em dados do questionário via Google forms, 2021.
De modo complementar, sobre os aspectos que necessitam de melhorias, apresentados
na Figura 7, 65% dos respondentes abordaram sobre infraestrutura e instalações em geral, tais
como sanitários e bebedouros, e 63% mencionaram a questão da segurança. Os pontos que
receberam menos reclamações foram as vias de acesso (13%), e a limpeza das áreas naturais e
trilhas (21%).
Figura 7 – Aspectos dos Parques que precisam de melhorias

Fonte: Elaboração própria com base em dados do questionário via Google forms, 2021.
Acerca das principais atividades realizadas durante a visitação (vide Figura 8), 60% dos
resultados apresentados referem-se a passeio, 51% a lazer e recreação, 31% contemplação da
natureza e 33% a prática de atividades esportivas. A prática de cultos e rituais religiosos e a
realização de pesquisa científica aparecem entre as atividades menos frequentes, somando 7%
das respostas.
Figura 8 – Principais atividades realizadas nos Parques

Fonte: Elaboração própria com base em dados do questionário via Google forms, 2021.
Avaliando os parques listados, 99% dos participantes atribuíram alguma importância à
sua existência, sendo que destes 37% perceberam essas áreas como extremamente importantes,
e apenas 1% dos respondentes declarou importância nula.
No que diz respeito ao modelo de gestão dos parques, foi feito um levantamento de
opiniões em relação à concessão da administração desses espaços à iniciativa privada. O estudo
obteve 49 respostas, onde observou-se múltiplos pontos de vista em concordância (40%),
discordância (40%) e ausência de opinião estruturada (20%). Em associação, os respondentes

também indicaram sugestões de intervenção. No Quadro 3, expõe-se alguns comentários por
parte dos respondentes.
Quadro 3 – Opinião dos respondentes em relação à concessão dos Parques para a iniciativa
privada

Fonte: Elaboração própria com base nos dados obtidos via Google Forms, 2021.
Aqueles que declararam concordar com a concessão, levaram em consideração o custo
demandado pela manutenção dos Parques para o setor público, melhoria da infraestrutura e as
possibilidades de comércio que podem ser desenvolvidas nesses ambientes. Os questionados
que discordaram da concessão, em sua maioria, pautam a justificativa na restrição do acesso
que essa medida iria implicar para as populações que são mais carentes, mas que são
frequentadoras dos parques. Já o público que não possui uma opinião definida sobre essa
iniciativa, coloca em pauta vantagens e desvantagens desse processo.
Em relação aos serviços ecossistêmicos prestados pelos parques na cidade de Salvador,
os respondentes apontaram quais dos benefícios listados estão relacionados com a presença
destes espaços. Dentre eles, destacam-se a conservação ambiental (79%), a melhoria da saúde
e qualidade de vida (76%) e a manutenção da biodiversidade (74%), conforme mostra a Figura
9 a seguir.

Figura 9 – Benefícios relacionados com a existência dos Parques conforme opinião dos
respondentes

Fonte: Elaboração própria com base em dados do questionário via Google forms, 2021.
Ainda sobre os benefícios mencionados, os participantes foram questionados sobre qual
nota atribuiriam para a importância de cada um deles, considerando um intervalo de 1 a 5, no
qual, seguindo a Escala Likert, atribui-se nota 5 para muito importante, nota 4 para importante,
nota 3 para neutro, nota 2 para pouco importante e nota 1 para sem importância.
Quadro 4 – Escala de importância dos serviços ecossistêmicos prestados pelos Parques

Fonte: Elaboração própria com base nos dados obtidos via Google Forms, 2021.
Observando o Quadro 4, foi possível identificar que a melhoria da saúde e a qualidade
de vida foram apontadas pelos respondentes como sendo os maiores benefícios que a presença
dos parques pode oferecer à Cidade. No outro extremo, a beleza visual e estética aparece como
o aspecto considerado menos relevante pelos habitantes de Salvador. Esse posicionamento pode
estar atrelado às insatisfações que foram pontuadas pelos respondentes em relação a falta de
preservação das unidades que foram analisadas pelo estudo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo foi motivado pelo objetivo de identificar a percepção e o comportamento dos
residentes de Salvador em relação aos parques soteropolitanos. Essa intenção foi devidamente
alcançada por meio da aplicação de questionário online via Google forms.
Através deste estudo foi possível concluir que, em alguma medida, os moradores do
município de Salvador, reconhecem a importância que os parques possuem para a Cidade, não
somente para a área ambiental, como também no âmbito da saúde humana, através da prestação
dos serviços ecossistêmicos e pela qualidade de vida que esses espaços podem oferecer aos seus
frequentadores e aos residentes do entorno. Contudo, os respondentes declararam não possuir
o hábito de frequentar os parques do município e atribuem essa decisão a fatores como a falta
de tempo, a insegurança, a má qualidade da infraestrutura e a distância entre suas residências e
os parques.
Desse modo, este estudo chama a atenção para a manutenção dos parques do município
de Salvador, como uma tentativa de garantir a conservação e estimular a visitação, mas também,
para a necessidade de se considerar a participação popular para o planejamento desses espaços.
Esse ponto de vista se coloca em concordância com o posicionamento de estudos como os de
Coletti (2012), quando trata acerca da importância da participação da sociedade civil nas
questões que envolvem a tomada de decisão em relação às questões ambientais.
Adicionalmente, esta pesquisa abre caminhos para que novos estudos sejam realizados
com o objetivo de melhor compreender de que forma a participação popular pode ser exercida
junto aos gestores públicos em prol da melhoria dessas unidades e do seu entorno.
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Resumo
A pesquisa trata de investigar e compreender como acontecem as relações de poder na cidade,
em especial sobre como quem detém o poder de influenciar a construção urbana a faz para fins
de interesses privados, usando da gestão ambiental precária e utilizando de mecanismos para
manipular as decisões e legislações ambientais para atingir seus fins. Como a expansão do
capitalismo e a busca constante de ampliação de seu mercado torna os territórios subordinados
a essa relação, fazendo com que as decisões sobre os espaços públicos e o meio natural acabem
ocorrendo descentralizadamente. Dessa forma, a mineração e a história de Brumadinho
demonstram mais explicitamente o grau de manipulação desses agentes e seus instrumentos,
ocorrendo dentro de classes sociais diferentes, da esfera privada à esfera pública. Os habitantes
de locais dependentes têm suas opiniões e carências tão desconsideradas nessas situações que
passam a acreditar que não possuem possibilidade alguma de moldar a cidade a partir de suas
premissas, sendo condenados a apenas sobreviverem nesses territórios. Busca-se a
compreensão das condições territoriais de Brumadinho, das consequências que o extrativismo
mineral reflete na sua comunidade e no meio natural, como ocorrem as relações de dependência
entre regiões de lugares geográficos diferentes e quais são as práticas associadas a esse vínculo.
O objetivo final se desenvolve questionando se a realidade atual de Brumadinho é a única
possível e como poderia acontecer uma relação entre município, população e natureza de forma
independente à mineração.
Palavras-chave: Gestão. Extrativismo. Mineração. Dependência. Ambiente.
Abstract
The research is about investigating and understanding how power relations occur in the city,
specially about how those who have power to influence urban construction do it for private
interests, using precarious environmental management and mechanisms to manipulate
decisions and environmental legislations to achieve their purposes. As the augmentation of
capitalism and the constant search for its market growth make territories subordinate to this

relationship, making decisions about public space and natural environment end up taking place
decentralized. Thus, mining and history of Brumadinho show explicitly the manipulation degree
from these agents and its instruments, as it takes place within different social classes, from
private to public sphere. The local population reliant from other regions have their opinions
and needs so disregarded in these situations that they start to believe that there is no possibility
of shaping the city as of their premises, being condemned to just survive in these territories. It
seeks to understands Brumadinho’s territorial conditions, consequences that mineral
extraction has on its community and natural environment, how the dependency relationships
occur between regions of different geographical places and what are the practices associated
with this bond. The final objective is developed by questioning whether the current
Brumadinho’s reality is the only one possible and how a relationship between the township,
population and nature could happen independently from mining.
Keywords: Management. Extractivism. Mining. Dependence. Environment.

1 INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, os rompimentos das barragens em Mariana e Brumadinho trouxeram,
mesmo que por um curto período, a pauta da mineração para debate. Os crimes cometidos
tiveram punições ínfimas comparadas com os estragos ambientais e ao desrespeito à vida que
causaram. Mas, para além dos processos intrínsecos ao extrativismo mineral, esses locais nos
demonstram, mais explicitamente, como os interesses de certas classes, grupos ou corporações
se aproveitam da gestão ambiental precarizada para ampliar suas atividades em detrimento às
necessidades coletivas.
Mais que isso, esses agentes se usam da falta de informação das populações, suprimindo
sempre que conseguem, o direito de reivindicar um desenho urbano que seja condizente com
as suas necessidades e suas vidas. Dessa forma, conseguem perpetuar a legitimação desses
interesses dentro do espaço urbano e fazer com que os habitantes participem cada vez menos
das decisões a respeito dela e do meio ambiente natural do qual estão inseridos.
Mas a construção do espaço urbano a partir das necessidades capitalistas não é um
processo recente em Brumadinho, ocorrendo desde a descoberta do Quadrilátero Ferrífero em
Minas Gerais, no século 17 e desde então, desenhou o ordenamento urbano de Brumadinho
como áreas de apoio às regiões de minas de ferro pelo norte do território e de desenvolvendo
pouco pela produção e comércio dos gêneros de subsistência para atender a população.
Todavia, os processos por trás desse fenômeno são mais complexos do que
transparecem. Se por uma face essa atividade desenvolve inúmeros prejuízos para a paisagem
e para as estruturas naturais do seu contexto, por outra, prejudica as estruturas sociais dos locais
que se inserem, se misturando e confundindo com políticas públicas, usando desde narrativas
sociológicas até instrumentos de poder para a manipulação da sociedade.
2 METODOLOGIA
O desenvolvimento da pesquisa apresentada iniciou-se de forma não muito
convencional, através de uma visita a cidade de Brumadinho, onde pôde-se observar os
inúmeros problemas pelos quais a população enfrentava e a reflexão do quanto essas
informações não alcançaram as demais localidades nacionais.

Então, para o processo de pesquisa de natureza qualitativa e descritiva-exploratória,
serviram-se primeiramente de bases para o entendimento dos processos de mineração, o que
são barragens e quais legislações a permeiam. Com isso, buscou-se compreender mais sobre os
rompimentos das barragens tanto de Mariana quanto de Brumadinho, distinguindo todos os seus
desencadeamentos sociais e ambientais.
Assim, foi necessário assimilar o processo histórico de ocupação de Brumadinho para
interpretar qual a influência da mineração para o seu desenvolvimento e sua identidade. Por
conseguinte, iniciaram-se as pesquisas para embasamento teórico dos processos pelos quais o
território passou ou ainda passa, buscando como a legitimação dos interesses capitalistas se
fundamentam e se consolidam.
As proposições finais foram guiadas pela ambição de pensar outras realidades possíveis
para Brumadinho, objetivando devolver a populações de territórios dependentes a esperança e
o anseio de se construir um futuro diferente para as suas cidades.
3 DESENVOLVIMENTO
A situação de dependência acontece quando a economia de certos países se torna
condicionada pelo desenvolvimento e expansão de outra economia a qual está subordinada.
Portanto, a relação de dependência ocorre quando a região ou o Estado dependente tem a sua
flutuação econômica como consequência da variação, da necessidade ou do interesse de uma
economia maior, podendo ser de um Estado ou setor dominante (SANTOS, T., 1998, p.18).
Se o resultado da progressão do capitalismo é o desenvolvimento e o
subdesenvolvimento de países, regiões ou localidades, a condição de dependente ocorre
exclusivamente em lugares subdesenvolvidos, já que nessas, as estruturas produtivas possuem
relações internacionais assimétricas. Inferindo-se do mesmo modo, o vínculo de dependência
pode-se dar entre regiões de um mesmo país, pois a essência dessas relações está entre classes
sociais localizadas em diferentes espaços geográficos (COELHO, 2018, p. 253).
O alcance desses processos se dá pela constante necessidade do capitalismo em produzir
excedentes e reinvesti-los, buscando sempre expandir o seu mercado consumidor para a
absorção da produção, que, caso não haja poder de consumo em uma determinada localidade,
novos mercados devem ser encontrados através da sua ampliação ao mercado exterior, e, como
resultado, é feita a expansão da produção de excedente cada vez mais (HARVEY, 2014, p. 32).
Como observa-se ocorrendo em áreas mineradas, uma das principais complicações
dessa conexão para o território subordinado, é que os planejamentos para as futuras estruturas
locais passam a ser delineadas e desenhadas por centros decisórios externos. Conforme pontua
Tádzio Coelho (2018, p. 254), essas centralidades podem dar-se tanto pelo mercado de
commodities minerais sendo representado por empresas multinacionais, quanto pelos centros
consumidores com a demanda em escala internacional.
Independente da forma como a política externa impositiva se apresenta, as
consequências para a região dependente são as mesmas: os interesses e as carências dos
moradores dessas áreas, assim como dos trabalhadores desse setor, não são considerados e as
políticas públicas de gestão ambiental são desprezadas.

Figura 1 - Trecho do Córrego do Feijão onde a lama tóxica levou a ponte férrea.

Fonte: Autora, 2019.
Tem-se que o poder de uso do território pode ser traduzido pela capacidade de uma
empresa em manejar os recursos necessários para a sua atuação, assim como os recursos
necessários a seus competidores (TAYLOR; 1982, p. 1.604 apud SANTOS, M.; SILVEIRA,
2001, p. 294-295) e, dessa forma, torna a competição pelos espaços um resultado hierárquico
das corporações que podem dispor de maior visibilidade para utilizar dos mesmos recursos
espaciais. Logo, as empresas que ganham esses privilégios de utilização, alcançam maiores
lucros e tendem a pressionar autoridades dos governos a realizarem obras de logística das quais
necessitam. Quando realizadas, os processos de produção são favorecidos e o espaço
corporativo construído se consolida cada vez mais.

Figura 2 - Mapa das áreas de mineração, Macrozona de Preservação Ambiental e perímetros
urbanos em Brumadinho.

Fonte: IDE-Sisema, 2020; PDE, 2020. Elaboração própria, 2021.
Na figura 2, pode-se perceber a relação entre as áreas mineradas, considerando toda a
sua estrutura para viabilização e que ocorrem quase completamente sobre a Macrozona de
Preservação Ambiental de Brumadinho determinada no Plano Diretor Estratégico. Além disso,
o extrativismo mineral ainda demanda grandes glebas de territórios - como também
demonstrado no mapa - e altera as dinâmicas naturais na medida em que impõe um novo
ordenamento da paisagem, que implica tanto na alteração das dinâmicas superficiais quanto em
seu âmago, com a emissão de poluentes no ar, nos rios e com o rebaixamento dos lençóis
freáticos. A mineração, ainda que sempre atrelada ao processo de ocupação territorial e
desenvolvimento urbano no município - com destaque para a extração do minério de ferro,
abundante nas cadeias montanhosas que delimitam as fronteiras a norte e a leste da cidade,
situadas sobre o Quadrilátero Ferrífero - não representa o setor responsável pela maior parcela
da economia em Brumadinho, ficando atrás das atividades agropecuárias e de comércio e
serviços (PLAMBEL, 1995 apud GASPAR, 2005, p. 34).
Mas ainda assim, como consequência da ampliação da atividade minerária para as
demais atividades, pode-se compreender a dificuldade de dilatação e até a atenuação de
exercícios como a agricultura, pesca e ecoturismo - muito comuns em cidades onde a
exploração mineral se faz presente - já que a mineração ocorre e se alastra em detrimento à
essas, demandando cada vez maiores áreas de paisagem natural. São justamente essas atividades
que são majoritariamente prejudicadas em caso de rompimento das estruturas de barramento.

Figura 3 - Rio Paraopeba quatro meses após o rompimento da barragem do Córrego do Feijão.

Fonte: Autora, 2019.
Ainda, o capitalismo carece de procurar formas de superar barreiras para manter a sua
produção expandindo de forma ininterrupta. Para isso, é necessário encontrar novos meios de
produção e novos recursos naturais, o que pressiona o ambiente natural progressivamente para

a extração de matéria prima e para absorver os desperdícios irremediáveis ao processo de
extração ou produção (HARVEY, 2014, p. 32). Essa inércia em que o processo de expansão
predatória que o extrativismo mineral entra, só é modificada quando as reservas naturais de
minérios tornam-se escassas ou quando o processo produtivo antes lucrativo, se converte em
um processo inviável economicamente (COELHO, 2018, p. 265).
O uso de instrumentos de poder pelas empresas se desenvolveu conforme o aumento
dos interesses competitivos, com o objetivo de proporcionar o prospecto das suas atividades no
sentido de manterem-se em nível de disputa para com a concorrência. As grandes corporações
se utilizam de três principais meios para impor suas necessidades dentro do espaço urbano e
consolidar seus privilégios cada vez mais. Esses métodos vão desde narrativas de dimensões
ideológicas até a manipulação direta de agentes públicos (FUCHS, 2005, p. 13).
As narrativas sociológicas e vocacionais estão dentro do primeiro método mencionado
por Fuchs e ocorre de forma mais indireta que as demais, onde a própria comunidade é
persuadida por idealizações acerca dela mesma, como o gentílico mineiro ser a designação de
um ofício. Assim, a intenção é que a sociedade veja a mineração como uma idiossincrasia a ela.
Em contrapartida, as mineradoras pregam a necessidade de continuar lucrando com a
atividade, caso contrário, postos de trabalho deverão ser fechados e muitas pessoas perderão
seus empregos, principalmente cargos mais baixos e menos qualificados. Assim se funda a
perspectiva de um relacionamento de dependência ideológica e sociológica, fragilizando o
processo de questionamento e enfrentamento das condições espaciais e consequências da
atividade minerária.
O segundo método apontado por Doris é baseado no estruturalismo material, em que os
políticos e partidos que, de alguma forma, se aliam a essas empresas para liberar grandes obras
de infraestrutura ou ampliação das atividades, tem sua imagem associada a ampliação de postos
de trabalho ou o aumento das arrecadações através do setor. Entretanto, no caso da minériodependência, a Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) é uma arrecadação
muito volátil para a repartição pública. A conta incide sobre a receita bruta da atividade mineral,
portanto, vulnerável às flutuações de preços do mercado internacional de commodities
(COELHO, 2018, p. 261). As corporações ocupando grandes glebas de terrenos e que
ocasionam a destruição do ambiente, repassam uma ínfima parcela do valor que arrecadam e
com uma variação do acordo de preços, como se o que extraíram do local impactasse menos o
meio ambiente.
É importante constatar essa insuficiência e injustiça perante a arrecadação da CFEM,
onde tem-se 1, que a alíquota da CFEM recai sobre o faturamento do minério extraído, mas
que, independentemente do seu valor agregado, a demanda da área de paisagem e território
natural é a mesma para a sua extração e 2, a CFEM destina para atividades de proteção
ambiental em regiões impactadas pela mineração por meio do IBAMA (Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) cerca de 0,2% do valor arrecadado por
ela (ANM, 2021), o que configura apenas 0,006% de todo o lucro arrecadado pela exploração
do minério de ferro.
Dessa forma, os limites entre o público e privado vêm se movendo e se confundindo no
passar da história pelas mudanças nas circunstâncias políticas e econômicas e, claramente, de
interesses competitivos tanto pela parte das corporações, quanto por corridas partidárias, onde
claramente, quem mais sai prejudicado são os habitantes e o meio natural dessas localidades.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Doris Fuchs (2005, p. 20) aponta que as consequências de práticas instrumentalistas de
poder são leis flexíveis e padrões menos rígidos, em um posicionamento estratégico das
empresas no setor público de maneira a prevenir a obrigatoriedade de diretrizes mais
consistentes e responsáveis para a sua atuação.
Segundo João Whitaker (2019), outro fator negativo em ter gestores de empresas
construindo políticas públicas, se deve ao fato de verem certos investimentos como déficits,
quando muitas vezes são investimentos sem retorno lucrativo, mas com retorno futuro ou como
incremento e melhoria na qualidade de vida da população.
Para o meio ambiente, as estruturas naturais são exploradas sem que estudos de impacto
e de tempo de recuperação para essas áreas sejam feitos, enquanto importantes áreas de valor
paisagístico e turístico estejam desprotegidos dos avanços da extração mineral.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atentando-se para as problemáticas expressas no decorrer da pesquisa, suas resoluções
convergem para uma atuação do setor público mais significativa, reforçando legislações acerca
da mineração, assim como sua fiscalização e a responsabilidade ambiental e social dessas
organizações.
É necessário também, uma proteção dos órgãos e entidades legislativas dos interesses
de representantes do setor privado em ocupar seus cargos, de forma a impedir influências diretas
em decisões acerca de políticas públicas, ambientais e de consequências para a sociedade,
retomando o seu fortalecimento.
Enquanto sobre a dependência ilusória da economia brumadinhense da extração
mineral, são necessárias políticas de fortalecimento de outras atividades econômicas, visando
as já presentes no território, mesmo que de formas muito incipientes, como o caso do
ecoturismo. Já a agricultura familiar, significante no município, deve-se desenvolver
assessorias às famílias com o intuito de informar sobre incentivos e financiamentos já
existentes, com auxílio para a regularização e obtenção dos documentos necessários para o
requerimento destes incentivos.
Embora as considerações acerca das problemáticas de Brumadinho, da recuperação
ambiental e das cicatrizes sociais sejam desenvolvidas de forma direta, o seu processo é
certamente custoso e demorado, com anos para a mitigação de todas as consequências. Assim,
a resistência da população é imprescindível nessa caminhada e o fomento desse debate não deve
acontecer somente nos meios acadêmicos. Mas, para uma cidade-dependente como
Brumadinho, essa realidade não é uma condenação e não existe apenas essa possibilidade de
realidade.
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Resumo
O mundo passa por uma série de crises que são interrelacionadas, dentre elas a crise climática.
A resposta global a este desafio se dá pelas metas propostas pelos países sob o Acordo de Paris,
as NDCs, adotado durante a COP 21 em 2015. Para cumprir essas metas, é necessária a tomada
de ações em níveis locais, orientada pela busca pelo desenvolvimento sustentável que encontra
muitos pontos de convergência com a Agenda 2030 da ONU. Esta pesquisa, ainda em
andamento, busca averiguar se há convergência entre as políticas públicas de desenvolvimento
urbano e as metas acordadas na COP 21 pelo Brasil para redução das emissões de GEE sob o
ponto de vista dos entes subnacionais. Enquanto estudo de caso, o programa de metas para 2021
e 2024, da prefeitura de São Paulo, é utilizado enquanto parâmetro de orientação de políticas
públicas no âmbito local e comparado com outros documentos a nível estadual e federal. Para
esta análise, são adotadas como ferramentas os paradigmas desenvolvidos por importantes
pesquisadores da área de políticas públicas (Laswell, Simon, Lindblom e Easton, 2012). Este
foco da pesquisa é enquadrado dentro de um projeto maior que busca compreender como se dá
a formulação e implementação da política climática brasileira a partir de 2015.
Palavras-chave: Aquecimento Global. Mudanças do Clima. Políticas Públicas. ODS 13.
Acordo de Paris.
Abstract
The world is suffering from a series of crises that are interrelated, including the climate crisis.
The global answer to this challenge is given by the goals proposed by the countries under the
Paris Agreement, adopted during COP 21 in 2015. To achieve these goals, it is necessary to
take actions at local levels, guided by a sustainable development that finds many points of
convergence with the UN 2030 Agenda. This research, still in progress, seeks to find
convergence between public urban development policies and the goals agreed at COP 21 by
Brazil to reduce GHG emissions. This from the point of view of subnational entities. As a case
study, the program of goals for 2021 and 2024, of the city of São Paulo, is used as a parameter
to guide public policies at the local level and compared with other documents at state and
federal level. For this analysis, the paradigms developed by leading researchers in the field of
public policy (Laswell, Simon, Lindblom and Easton, 2012) are adopted as tools. This research
focus is located within a larger project that seeks to understand the formulation and
implementation of Brazilian climate policy from 2015 onwards.
Keywords: Global Warming. Climate Change. Public policy. SDG 13. Paris Agreement.

1 INTRODUÇÃO
No ano de 2015 ocorreu em Paris a Conferência das Partes, a COP 21. Tratou-se de um
encontro de cúpula com vistas a compor um novo acordo, com a finalidade de possibilitar ações
mais eficientes para combater as mudanças climáticas no planeta. Nesta reunião estavam
presentes 196 países, entre eles o Brasil. De acordo com o documento “Pretendida Contribuição
Nacionalmente Determinada” escrito como resposta ao pleito da referida convenção, o Brasil
se comprometia em “reduzir as emissões de gases de efeito estufa, 43% abaixo dos níveis de
2005 para o ano 2030.”
Neste mesmo ano de 2015, os Estados membros da ONU (Organização das Nações
Unidas) se reuniam para adotar o documento “Transformando o Nosso Mundo: A Agenda 2030
para o Desenvolvimento Sustentável”, onde os países se comprometeram com 17 objetivos de
desenvolvimento sustentável subdivididos em 169 metas para melhoria da vida das pessoas.
Esse documento apresenta uma receita de como atingir metas de desenvolvimento para todos
os países de modo a preservar recursos para as futuras gerações, incluindo entre estes a condição
climática.
O Brasil que, desde o final da ditadura buscou ocupar uma posição internacional de
aliado do meio ambiente, dentre suas diversas instituições, em 2003, criou o Ministério das
Cidades através da Medida Provisória nº 103/2003, convertida na Lei nº 10.683 de 28 de maio
de 2003. As competências desse Ministério buscavam efeitos diretos na melhoria da qualidade
de vida da população e respondiam em forma de políticas públicas aos anseios de uma
sociedade que tinha abrigado a ECO 92. Tendo efetividade ou não, no ano de 2019, com a lei
Nº 13.844, de 18 de junho de 2019, as funções desse Ministério passaram a ser exercidas pelo
Ministério do Desenvolvimento Regional através da Secretaria Nacional de Desenvolvimento
Regional e Urbano.
Dessa forma a preocupação com as cidades ficou diluída em meio a outros assuntos e o
governo federal passou a não ser mais o grande protagonista das políticas públicas relativas às
cidades, forçando uma descentralização mais abrangente das ações de Estado inclusive em
relação às políticas ambientais.
A pergunta que esta pesquisa busca responder, dentro do escopo mais amplo do projeto
de pesquisa ao qual este plano se submete, é a seguinte: as políticas públicas nacionais de
desenvolvimento relacionadas à urbanização vêm colaborando para o cumprimento das metas
acordadas na COP 21? Para tanto, o mesmo busca averiguar se houve convergência entre as
políticas públicas da cidade de São Paulo e o que foi acordado pelo Brasil nas suas NDCs
(Contribuições Nacionalmente Determinadas) na COP 21. Busca também analisar índices de
desenvolvimento urbano sustentáveis, correlacionar os resultados encontrados com o
cumprimento das metas acordadas na COP 21 (NDCs) nas políticas públicas nacionais de
desenvolvimento relacionadas à urbanização e avaliar ações em desacordo com as metas
acordadas na COP 21 políticas públicas nacionais de desenvolvimento relacionadas à
urbanização.
2 METODOLOGIA
Como método de trabalho, o artigo se desenvolve a partir de pesquisa analíticodescritiva a partir da revisão de literatura sobre políticas públicas, geografia urbana e meio
ambiente, regime internacional de mudanças climáticas, da revisão de artigos científicos e bases
de dados da internet de 2015 até o momento relacionadas ao assunto e da revisão de sites
governamentais relativos ao objeto de estudo.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

Uma vez que este trabalho se propõe a analisar se os resultados alcançados por políticas
públicas atingiram o esperado no plano administrativo da cidade de São Paulo, frente às
promessas feitas no acordo de Paris, considerando que não existe um escopo teórico capa de
definir claramente o objeto do estudo, são adotadas como ferramentas para esta análise o que é
definido por: Laswell, 1936, para quem a política pública ocorre da integração entre
conhecimento científico e acadêmico embasando decisões governamentais; por Simon, 1957,
que atribui a política pública como fruto da racionalidade dos decisores públicos; por Lindblom,
1959, 1979, que pensa a política pública como resultado da integração de diversos protagonistas
do processo decisório; por Easton, 1965, para que as políticas públicas ocorrem dentro de um
sistema que relaciona formulação, resultados e ambiente. O recorte idealizado por Souza, 2007
como o retrato do governo em movimento e ao correlacionar as agendas internas com as
externas, busca perceber como Kingdon, 2003, a força dos gatilhos que favorecem as janelas
para a formação de agendas e alternativas para formulação de políticas, o que vem a ser
denominado de policy stream.
O apelo (policy stream) que, resulta na busca de soluções para as cidades, decorre do
fato que nas cidades ocorrerão os maiores efeitos da mudança climática, mesmo se for
considerado que a atividade agropecuária em forma extensiva, muito praticada no Brasil é o
maior responsável pelas emissões de GEE (IPEA, 2011). De acordo com dados de 2016 do
relato periódico à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, o setor
Agropecuária contribuiu com 33,2% do total das emissões, o setor Energia com 28,9%, o setor
LULUCF (Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas) com 27,1%, os setores IPPU
(Processos Industriais e Uso de Produtos) e Resíduos contribuíram com parcelas menores de
emissões, representando 6,4% e 4,5%, respectivamente.
Dessa forma, é necessário pensar em políticas públicas que possam intervir tanto em
termos de comportamento, quanto em infraestrutura para de um lado mitigar a situação e de
outro, adaptar-se ao novo quadro ambiental que em breve será posto. Nesse contexto, mitigar é
a ação que visa conservar a médio e longo prazo as condições climáticas que sejam mais
adequadas ao desenvolvimento das atividades humanas, aumento de áreas florestadas, áreas de
aprisionamento de carbono e ações de redução de queima de combustíveis fósseis são exemplos
de mitigação. A adaptação consiste em buscar estruturas capazes de responder às demandas já
manifestadas ou a serem realidade no curto prazo. Construção de diques, tubulações, piscinões,
estruturas de contenção de encostas, reservatórios de água são estruturas de adaptação
(Planclima SP).
4 RESULTADOS

As políticas públicas pensadas por Souza (2007) como o retrato do governo em
movimento ao correlacionar as agendas internas com as externas reagem aos gatilhos que
favorecem a possibilidade da construção de agendas para formulação de políticas relacionadas
ao enfrentamento da mudança climática. Com base nesses termos, o Programa de Metas, projeto
de governo municipal com critérios determinados no Plano Diretor e demais documentos de
planejamento é construído através de um processo de negociação entre os diversos grupos de
interesse da cidade. O plano plurianual (2022-2025) para o município de São Paulo, deverá
assumir muitas das metas propostas e esticar as políticas públicas negociadas até o ano de 2025,
forçando sua continuidade para o próximo governo.

As metas do programa são relacionadas a vários eixos temáticos (SP Justa e Inclusiva,
Eixo SP Segura e Bem Cuidada, SP Ágil, SP Inovadora e Criativa, SP Global e Sustentável e
SP Eficiente) agregam valores orçamentários e se auto complementam. Possuem selos
referentes a sua equivalência aos 17 ODS. Por exemplo, a meta 50, do grupo temático SP ágil
que prevê que ao menos 20% da frota seja composta por ônibus elétricos e a meta 68 que prevê
atingir 100% de cumprimento das metas individuais de redução da emissão de poluentes e gases
de efeito estufa pela frota de ônibus do transporte público municipal converge diretamente para
o ODS 13, que representa o objetivo referente a ação contra a mudança global do clima. Para
este ODS foram definidos três indicadores referentes ao aumento da resiliência e da capacidade
adaptativa dos países aos efeitos da mudança climática, a inclusão do problema nas agendas de
políticas públicas dos diversos países e ampliar a consciência da população em relação ao
problema do aquecimento climático. As demais metas do Programa de Metas são também
relacionadas aos demais ODS e fortalecem de modo definitivo essa necessidade. Importante
frisar que a meta 70 (realizar 150 ações de projeção internacional que posicionem São Paulo
como cidade global e sustentável e que possibilitem acordos de cooperação internacional), além
de convergir para o ODS 17 reafirma as intenções da cidade de São Paulo para com a
paradiplomacia.
Importante considerar que cada meta se constitui de indicador, informações
complementares, secretarias responsáveis, ODS vinculados, iniciativas, contexto,
regionalização e objetivos estratégicos permitindo que além do planejamento possa haver um
processo de avaliação, manutenção ou mudança de rota do objetivo.
Dado este contexto, esta pesquisa observa uma convergência entre as políticas públicas
de desenvolvimento urbano na cidade de São Paulo e as metas acordadas na COP 21 para
redução das emissões de GEE e em que grau de realização. Com base no que está disposto no
programa de metas da prefeitura de São Paulo para o quadriênio 2021 e 2024, a ação municipal
busca observar quais metas podem ser encaixadas nos procedimentos de mitigação e adaptação.
Em relação as metas do Programa de Metas 2021-2024 que convergem para a execução
dos ODS relativos ao enfrentamento das mudanças climáticas, o percentual executado do
número de ações previstas para cada meta após 2025, considerando-se maior peso as ações
diretamente relacionadas a mitigação da elevação climática e das ações paradiplomaticas
proporcionam para a análise um caráter quantitativo. Uma pré-Cop 26 foi realizada na Câmara
Municipal de São Paulo em outubro de 2021, com larga projeção a sociedade. Ainda precisa
ser feita análise através de uma pesquisa bibliográfica, considerando artigos recentes sobre o
assunto, a análise de documentos da prefeitura de São Paulo como o Planclima SP (documento
de referência, com a maior parte dos dados), a Agenda Municipal 2030, o Programa de Metas
21/24, o Plano diretor, o Plano orçamentário plurianual, além de outros documentos que por
ventura acrescentem dados para esta pesquisa para maior embasamento teórico.
5 DISCUSSÃO

Desde a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente Humano em Estocolmo 1972, os
países se alternam entre individualistas que em nome de uma certa soberania se mostram
contrários a ideia de diminuir seu crescimento em prol do bem estar do planeta e dos globalistas
que acreditam na interdependência dos povos e na necessidade de preservar o bem comum da
humanidade, o planeta. O Brasil seguiu no primeiro grupo até sua redemocratização. Após
1988, passou buscar a posição de protagonista nos ideais de sustentabilidade e teve a
oportunidade de sediar em 1992 a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (Rio de Janeiro). Nesta ocasião foi observado a atuação firme de outros
protagonistas que não apenas os Estados nacionais, que começaram a desempenhar papeis cada

vez mais destacados no tabuleiro dos debates relativos aos destinos do planeta, incluindo-se
aqui as cidades.
Em 2001 o IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima da ONU)
concluiu que a temperatura média da Terra deveria subir de 1,5 grau até 6 graus, até o ano 2100.
Os impactos em vários aspectos das economias e dos modos de vida da humanidade seriam de
grande inviabilidade para a sobrevivência. Após uma série de conferências intergovernamentais
sob os auspícios da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas
(Convenção do Clima), no ano de 2015 ocorreu em Paris a Conferência das Partes de número
21. Tratava-se de um encontro de cúpula com vistas a compor mais um acordo, com a finalidade
de possibilitar ações mais eficientes para combater as mudanças climáticas no planeta. Nesta
reunião estiveram presentes 196 países, entre eles o Brasil. De acordo com o documento
“Pretendida Contribuição Nacionalmente Determinada” (NDC) escrito como resposta ao pleito
da referida convenção, o Brasil se comprometia a “reduzir as emissões de gases de efeito estufa
em 43% abaixo dos níveis de 2005 em 2030.”
Neste mesmo ano de 2015, os Estados membros da ONU se reuniam para adotar o
documento “Transformando o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável”, no qual os países se comprometiam com 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) subdivididos em 169 metas para melhoria da vida das pessoas. Esse
documento apresentava uma receita de como atingir metas de desenvolvimento para todos os
países de modo a preservar recursos para as futuras gerações, incluindo entre estes a condição
climática.
Embora no Brasil, dentro do espaço (aqui compreendido como local de interação entre
a humanidade e o meio ambiente) os maiores impulsionadores da produção de GEE não sejam
as cidades, será nestas onde os efeitos climáticos serão mais perceptíveis pois é nesses espaços
que haverá a maior concentração populacional, somando-se a previsão de que a mancha urbana
será aproximadamente 38% maior que a atual em 2030 (IPEA, 2011).
Essa responsabilidade, prevista na Constituição Federal como uma competência
concorrente precisa ser observada no microcosmo das cidades que deverão atuar juntas pois a
interdependência destas se reflete para muitos elementos além do fator econômico. Um reflexo
disso é a criação de redes de troca de informações e de apoio a nível internacional. Exemplos
próximos são o C40 (rede Cities Climate Leadership Group) e a declaração de Paris, a qual
cidades de diversos países se comprometem diretamente com o Acordo de Paris na execução
de suas políticas públicas e no compartilhamento de boas práticas. Essas redes podem ser
consideradas um exercício de paradiplomacia pois as municipalidades praticam relações
internacionais de trocas em diversos níveis e demonstram protagonismos em muitos aspectos
do processo disposto na COP 21 e na Agenda 2030. A cidade de São Paulo, escolhida como
espaço de estudo é presente em ambos os fóruns. Nesse contexto, a paradiplomacia deve ser
pensada no que Rosenau (1990) entendia como a opção de uma política externa subnacional,
mais associada a uma ideia de governança e por esse motivo passa a ter maior flexibilidade em
sua participação das diversas redes de cooperação. (Gabinete Civil. Subsecretaria de Relações
Internacionais/SSRI, Rio de Janeiro, 2017).
A cidade, mais precisamente São Paulo, reflete as desigualdades próprias dos países em
desenvolvimento. Holanda (2014) considera que nossa tradição, herdada do costume colonial
português de cidades não planejadas que crescem de modo aleatório em torno de um centro
comum, não oferece de partida uma maior organização do espaço urbano, e adverte que “a
cidade que os portugueses construíram na América não era um produto mental” e que em
relação às cidades da América espanhola se mostravam totalmente improvisadas. Afirma ainda
que, é esperado que as condições dos espaços ocupados pelo grupo dos socialmente excluídos,
seja ao mesmo tempo impróprio e irradiador das mazelas dos grandes conglomerados urbanos.

Não seria a solução mais sensata se trancar no condomínio e achar que os odores da pobreza
não chegariam a suas portas.
Para Corrêa (1989) o que é feito do espaço urbano se realiza por meio de cinco agentes:
os proprietários dos meios de produção, os proprietários fundiários, os promotores imobiliários,
o Estado e os grupos sociais excluídos. A regulação desse processo interativo cabe ao Estado
que deve utilizar sua legitimidade para tentar mitigar as desigualdades sociais que são refletidas
na ocupação dos espaços. Para Lefebrve (2013) a ocupação espacial materializa as relações
sociais. De local de consumo, a cidade se torna mercadoria, e de acordo com a capacidade
aquisitiva, as populações são distribuídas para onde conseguem se estabelecer (Santos, 2002).
Este é o ponto em que é percebida a diferenciação entre o que é feito e o que é ignorado e termos
de ação do Estado. Pode ser visto aqui a presença de dois tipos de política pública. Uma proativa
e outra de não fazer nada. Ambas têm suas consequências em relação a ocupação. De um lado,
a terra não trabalhada, mais distante do centro, com menos serviços e menos acesso. De outro,
a presença do Estado traz consigo a gentrificação tornando a terra mais valiosa e
proporcionando o que para Harvey (2008) vem a ser a acumulação por desapropriação que
inicia-se com o confisco das terras e se estende ao sequestro das políticas públicas em benefício
de uma parte da população economicamente mais forte.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cabe lembrar aqui que o quadro em que nos encontramos, pelo menos dentro do espaço
da metrópole paulistana, pode ser até considerado positivo pois para o programa das cidades
sustentáveis, a cidade de São Paulo tem bom desempenho relativo ao cumprimento das metas
do ODS 13 se forem considerados como indicadores as emissões de GEE per capita e o
percentual do município desflorestado. Apresenta-se aqui, níveis muito bons, Cidades
Sustentáveis, 2021. Porém é sabido que muito ainda precisa ser feito e esses dados servem para
se ter a noção de que uma etapa foi realizada e que ainda é necessário muito para termos uma
condição ideal. Apesar de alguns avanços, existe a necessidade de democratizar os benefícios
das políticas para todas as regiões da cidade, bem como resolver os problemas referentes à
poluição dos rios, do saneamento básico em toda a cidade e encontrar soluções para as famílias
que habitam em áreas de risco e na proximidade dos mananciais da cidade.
Essa pesquisa não pretende esgotar o assunto nem responder a todas as perguntas
possíveis, mas ao iluminar um pequeno espaço, tanto mostrar a força da atuação política de
outros atores que não o Estado, quanto trazer para mais próximo do cidadão o protagonismo do
maior desafio a ser vencido pelo sistema internacional no século XXI.
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Resumo
Desde que o ser humano estreitou laços com o seu sagrado, a organização do espaço foi
acrescida do sistema religioso para existir a sacralização de uma parte da cidade que deveria ser
reservada para a prática religiosa. Praticar a fé deveria ser algo simples, comum e do cotidiano
do ser humano religioso, porém na atualidade não são. O Brasil foi construído nas “costas” de
africanos que trouxeram para o país muito mais do que braços para a lavoura, trouxeram suas
raízes culturais e religiosas além de crenças que outrora eram praticadas em grandes impérios
e reinos, no entanto, hoje estão submetidas e subordinadas ao invisível e à periferia. Com base
nos estudos de Zeny Rosendahl, acerca do espaço sagrado, Ronaldo Laurentino de Sales Júnior
e Luís Nicolau Páres sobre o terreiro e a cidade, construiu-se aqui uma análise do racismo
religioso estrutural existente nas cidades, em relação à prática dos cultos de crenças de matrizes
africanas e a presença de seus terreiros nas cidades. Isso se faz pela importância de, em pleno
século XXI, existir a necessidade de se falar em liberdade de culto no país, pois a violência
ocorrida contra o “povo de orixá” não configura apenas intolerância religiosa, mas também um
ato de racismo presente na estrutura do país e que vem crescendo cada vez mais.
Palavras-chave: Religião. Terreiro. Racismo. Sagrado. Urbano.
Abstract
Since human beings have tightened ties with their sacredness, the organization of space has
been added to the religious system, so that a part of the city in which it should be reserved for
religious practice can be sacralized. Practicing your faith should be something simple, common
and everyday of the religious human being, but nowadays it is not. Brazil was built on the backs
of Africans who brought to the country much more than just arms for farming, brought their
cultural and religious roots, and beliefs that were once practiced in great empires and
kingdoms are now submitted and subordinated to the invisible and the periphery. Based on the
studies of Zeny Rosendahl, about the sacred space, Ronaldo Laurentino de Sales Júnior and
Luis Nicolau Páres, about the terreiro and the city, an analysis of the structural religious
racism existing in the city in relation to the practice of the cults of beliefs of African matrixes
and the presence of their terreiros in cities. This is due to the importance of, in the 21st century,
there is a need to talk about freedom of worship in the country, as the violence that occurred

against the people of orixá is not a simple religious intolerance, but an act of racism present in
the structure of the country and that has been growing more and more.
Keywords: Religion. Terreiro. Racism. Sacred. Urban.
1 INTRODUÇÃO
Desde o Brasil Colônia, quando os primeiros europeus ainda chegavam ao território
nacional, práticas racistas eram disseminadas em nosso país, com a chegada dos africanos e
com as condições de submissão e inferioridade aos quais foram submetidos através do tráfico
intercontinental de escravos, tais práticas foram reforçadas, arcabouçando o que hoje
encontramos em nossa sociedade contemporânea. Por isso, é possível afirmarmos que o racismo
é um fenômeno cultural de nossa sociedade. O racismo é um sistema que se encontra
estruturante em nossa sociedade.
O racismo é um processo sistêmico construído ao longo dos séculos, sem outro objetivo
senão subordinar, oprimir e inferiorizar indivíduos em um procedimento que transcende a
desumanidade, sendo apresentado por meio de um discurso de ódio, sem argumentos sólidos,
que se disfarçam de opiniões. Todavia, opiniões não matam, não oprimem, não inferiorizam.
Achar um filme bom ou ruim é opinião, reforçar processos que solidificam práticas desumanas
é discurso de ódio.
O ser humano sempre buscou, de alguma forma, estar próximo de seu sagrado para
satisfazer seu afeto e estabelecer com o cosmo sua relação comum ou incompreendida. Segundo
Rosendahl (2008), é possível identificar o sagrado como um elemento de produção do espaço,
sendo este um elemento de grande valia para a construção e organização de uma sociedade
(LEWANDOWSKI, 1984). Há muito se caracteriza locais de ocupação e desenvolvimento
ecúmenos apenas com base no clima e na tecnologia, como se esses fatores fossem os únicos a
determinarem a ocupação ou a não ocupação, de uma área. Assim, salienta Rosendahl (2008)
que fatores socioculturais são tão importantes quanto os naturais.
Dessa forma, desde o processo de colonização as religiões de matrizes africanas ficaram
submetidas aos pontos mais afastados dos centros, ou seja, sendo praticadas as escondidas. Com
o passar dos séculos, ainda existe por parte da sociedade uma resistência em assimilar essas
crenças como algo a ser praticado por quem desejar e não uma associação demoníaca.
É comum se enxergar, por característica histórica, a exclusão e segregação no território,
criando periferias no tecido urbano. Dessa forma, segundo Paula e Paula (2011, p.110), as
periferias são “espaços invisíveis”, e estando os terreiros sediados nestes espaços, logo estes
também são invisíveis ao olhar da sociedade, que é capaz, inclusive, de despreza-los ao ponto
de tentar apagar os sujeitos e suas produções. Os ataques físicos a terreiros e o impedimento de
seus festejos de forma aberta e pública, reforçam o intuito de que a sociedade tenta apagar a
participação dessas religiões no tecido urbano e social, favorecendo uns e desprezando outros.
Assim, esse artigo visa discutir o processo do racismo estrutural existente na sociedade
brasileira estendida à esfera religiosa, no qual dia após dia as religiões de matrizes africanas são
submetidas aos espaços invisíveis para conseguirem praticar a sua fé.
2 A SACRALIZAÇÃO DO URBANO

É importante ressaltar a questão da difusão populacional pelo espaço. Em uma análise
histórica, é possível citar a crença cristã católica, que devido ao seu grande domínio espacial,
teve sua difusão satisfatória, principalmente pelo fato da língua. Afinal a conversão ou atração
de novos adeptos funcionava melhor dessa forma.
O espaço está relacionado à parcela que possui o seu sagrado, já que é neste espaço que
o ser humano exprime, marca e demonstra sua relação social (LEFEBVRE, 2008). Para esse
autor, o espaço não é o ponto de partida, tampouco o de chegada. O espaço é o intermediário,
um modo e instrumento. Dessa forma, o espaço está intimamente ligado com a produção e, para
Lefebvre (2008), essa produção também é criação, pois é através das relações sociais de
produção que o espaço urbano é construído. Assim, a criação de obras realizadas para o homem
e pelo homem demonstra o percurso de formação do ser humano no espaço. O espaço é a
objetivação do social que se torna concreta a partir da intencionalidade. Sendo assim, o outrora
espaço neutro e inofensivo está cada vez mais instrumentalizado, cheio de intencionalidades.
Alinhado a isso, o espaço não pode ser concebido à limitação da produção particular, todavia
essa relação existe e está ligada à produção dos objetos e do espaço. Aliado a esse pensamento
de Lefebvre (2008), Milton Santos (1997) traz o espaço com vínculo à funcionalidade, pois o
espaço sem a ação humana seria apenas paisagem, considerando-o como um misto das
condições físicas e sociais, sortindo relações sociais e materiais como classes dominantes e
dominadas e sua apropriação do espaço.
Para Massey (1998), a preocupação maior é a questão de como se pensar o
espaço/espacialidade, no qual o espaço é um produto de interrelações, obtendo interações desde
o global, até o pequeno. Alia-se aqui o pensar de Lefebvre (2008), que afirma que o espaço
passa a ser de produção planetária, e junto com Milton Santos (1997) o espaço recebe influência
direta do fenômeno da globalização, tornando assim uma cadeia de influência, no qual o local
influencia o global, e este recebe influencia maciça do global.
Assim, para Massey (1998) o espaço está intrinsicamente ligado a existência da
multiplicidade, e, assim sendo, um não existe sem o outro. Massey (1998) diz que o espaço não
está finalizado, sendo produto do processo de produção, corroborando com o pensar de
Lefebvre (2008) que afirma que o espaço não é o ponto de chegada e este está ligado à produção
dos objetos e do próprio espaço.
O sagrado no espaço contribui para que a identidade de determinado grupo religioso
seja reforçada ao pertencimento da instituição (ROSENDAHL, 2005). Através de seus
símbolos, mitos e signos o espaço acontece e, nos termos deste artigo, à medida que sua
importância aumenta, ele se torna um atrativo. É possível reconhecer que o sagrado é um dos
muitos elementos de produção no espaço. Entende-se que o espaço sagrado contém uma
aceitação e reforça um compromisso do devoto. Assim, o espaço sagrado se dá nos locais no
qual o sagrado se manifestou (ROSENDAHL, 2002), sendo o homem religioso carregado de
valor simbólico e sagrado. Isso se faz, pois a ideia religiosa está intrínseca na evolução da
sociedade humana. O espaço sagrado é, segundo Zeny Rosendahl (1996), a necessidade do ser
humano em estar em contato com o divino, e esse contato se faz através das construções e
ornamentações, elevando o homem religioso por meio de símbolos e ritos que servem para ter
esse contato.
Dessa forma, na ótica da religião esvai-se um pouco a ligação com o capital na
organização da sociedade, visto que os espaços sagrados estão envoltos muito mais na esfera
do simbólico do que na esfera econômica. O sagrado no urbano é forte, mas, como salienta
Rosendahl (1996), é em demasiado em estimar, pois a cidade se mostra como uma forma de
expressão ampliada em todas as dimensões da vida.
Se traçado um contexto histórico sobre essa importância sagrada dos espaços sagrados,
parte-se das cidades antigas como centros cerimoniais como Tajin, Tula, Chichén Itza

(ROSENDAHL, 2002), assim pelo simbolismo religioso as cidades-religiosas vão crescendo e
se solidificando no tempo, no qual são marcadas pela prática religiosa da peregrinação ao lugar
sagrado.
2.1 O racismo religioso
Articular sobre as religiões de matrizes africanas é retirar a cortina da demonização,
muito disseminado na sociedade, principalmente por religiões cristãs e, justamente, por estarem
nessa roupagem no imaginário do senso comum que tais religiões estão suplantadas e sufocadas
na sociedade (SANTOS, 2015). Não cabe espaço, por hora, traçar um histórico dessas religiões
no Brasil, mas sim contextualizá-las nas suas características, mostrando os motivos da
preocupação em enxerga-las, cada vez mais, sufocadas indicando um grande perigo à liberdade
religiosa, seja de culto ou crença.
Existe uma discussão sobre o termo correto a ser usado, se seria matriz africana ou
matrizes africanas, Antônio Gomes da Costa Neto (2010) aborda justamente essa questão.
Segundo o autor, não tem possibilidade de dizer que os dois termos representam a mesma coisa,
apesar da variação semântica, ambos os termos são derivados do mesmo radical (matr-), “não
tem possibilidade de dizer que os dois termos representam a mesma coisa” (p. 25). Se assim
fizesse, não seria levada em consideração a grande diversidade étnica, linguística, cultural,
geográfica e histórica que envolve toda a população desse continente, devido ao fato de não se
referenciar apenas o continente, mas sim considerar as diferenças, sendo responsável
justamente pela junção de religiosidades dentro da senzala.
Entende-se por religiões de matrizes africanas aquelas que têm sua herança na
ancestralidade dos povos desse continente. Reduz no senso comum que falar dessas crenças
seria abordar Umbanda e Candomblé apenas, porém essas matrizes trazem consigo muito mais
que isso. Atrelar apenas essas duas religiões seria fazer aquilo que é crítica nessa pesquisa, pois
seria soterrar o Tambor-de-mina, característico do Maranhão, Xangô, muito propagado em
Pernambuco, Batuque, firme no Rio Grande do Sul, bem como tantos outros, como o Catimbó,
Jurema e Pajelança. Fazem parte, até hoje, de uma resistência da diáspora africana, sendo a
marca de uma resistência e força de um povo que busca perpetuar-se (COSTA NETO, 2010).
No Brasil, os traços de religiosidade são oriundos dos povos Banto e Sudaneses
“consequentemente, a existência de uma matriz sudanesa e de outra matriz bantu como forma
de representação das diversas vertentes religiosas afro-brasileiras” (LOPES, 2004 p. 571).
Assim, adota-se o termo matrizes africanas.
Compreende-se que racismo é algo intolerável em uma sociedade plural e étnica como
a brasileira, tendo em sua formação básica imigrantes dos mais variados países do globo
terrestre. O fato de menosprezar alguém pela cor de sua pele ou pela crença é algo que, ainda
se faz presente no cotidiano.

Figura 1 – População residente, por cor ou raça (%)

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2012-2019.
De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2019,
42,7% dos brasileiros se declararam como brancos, 46,8% como pardos, 9,4% como pretos e
1,1% como amarelos ou indígenas. Em um comparativo com estudos anteriores, é possível que
a parcela negra e parda da população tenha aumentado, já que em 2012 eram 7,4% e 45,3%,
respectivamente. Como é possível observar nos gráficos e dados apresentados anteriormente,
as disparidades entre brancos e negros no Brasil são alarmantes e precisam ser refletidas e
questionadas a fim de desconstruir progressivamente a cultura do racismo em nossa sociedade.
De acordo com Silva e Sousa (2016), as ideologias de cunho racista que se formaram
ao longo dos séculos XVII e XVIII, no Brasil, foram fortificadas no século XIX, fazendo D.
Pedro II intensificar o processo de imigração a fim de tratar do embranquecimento
populacional. É possível perceber as profundas desigualdades na sociedade através dos meios
políticos, econômicos e sociais. Assim, a lógica é que a instalação nas áreas centrais foi
destinada àqueles mais abastados e às suas religiões, e as áreas marginalizadas à população,
historicamente, mais pobre e subjugada. Ao observar o tecido sociorreligioso da cidade, é
possível identificar que seu território é marcado pelo poder exercido pelas religiões
historicamente dominantes e soberanas.
Nesse caso, o cristianismo é o responsável por delimitar e demarcar o território, seja
com suas construções, festividades ou rituais, ficando as religiões de matrizes africanas nas
áreas mais afastadas. É comum se enxergar, por característica histórica, a exclusão e segregação
no território, criando periferias no tecido urbano. Dessa forma, segundo Paula e Paula (2011,
p.110), as periferias são “espaços invisíveis”, e estando os terreiros sediados nestes espaços,
logo estes também são invisíveis ao olhar da sociedade, que é capaz, inclusive, de despreza-los
ao ponto de tentar apagar os sujeitos e suas produções. Os ataques físicos a terreiros e o
impedimento de seus festejos de forma aberta e pública, reforçam o intuito de que a sociedade
tenta apagar a participação dessas religiões no tecido urbano e social, favorecendo uns e
desprezando outros.
Para perceber melhor essa situação, é possível olhar as teorias de poder criadas por
Joseph Nye Junior (2012) no qual aponta as ideias de poder duro e brando. Dessa forma, sendo
o poder brando relacionado à influência, à persuasão e à atração, e o poder duro sendo o uso da

força, e a união destes dois poderes produz o poder inteligente. Nye Junior traz essa questão da
Geografia Política, dentro do conceito de que o poder inteligente é utilizado em estratégias
efetivas. Assim, as festividades, os templos, as procissões, as marchas, entre outros eventos são
uma forma de demonstrar como a influência do cristianismo é grandiosa na cidade de
Petrópolis, aliançado ainda ao ponto em que esta religião utiliza-se de sua influência nas
questões políticas.
Dessa forma, é possível perceber que essa segregação vem de encontro ao pensar de
Lefebvre (2008, p. 114) quando afirma que “a democracia urbana implicaria a igualdade dos
lugares, a participação igual nas trocas globais”, pois todos poderiam, e deveriam ter seu espaço
em todo o território, acaba sendo o oposto, percebendo-se assim uma hierarquização religiosa
comandada pela cristandade.
Com isso, os terreiros resistem a essa hierarquia e hegemonia desenvolvendo o
pertencimento e fomentando a persistência daqueles que praticam sua fé, pois o preconceito
sociorreligioso atinge não só aqueles que são membros, mas também aqueles que frequentam
como consulentes (aqueles que vão aos terreiros para consultas, passes, entre outros), que, por
medo ou vergonha, preferem esconder e manter segredo.
Os terreiros foram afastados sob a falsa ideia da liberdade religiosa, afinal é possível
praticar qualquer fé, desde que estes não estejam à vista das pessoas. Nessa situação, a
invisibilidade torna-se também evidente, alguns que frequentam não se escondem e expressam
as características da religião, como vestir branco evidenciando sua crença, porém outros ainda
entram escondidos e frequentam como se cometessem um crime.
Segundo Sales Junior (2014), a hegemonia do culto aos orixás nos reinos ou impérios
africanos passou à seita das minorias com pratica nas classes populares. Dessa forma, no
confronto entre a cultura branca dominante e a hegemonia católica, as religiões de matrizes
africanas se tornaram, segundo Parés (2006, p. 127), instituições religiosas “periféricas”.
Assim, as crenças e práticas religiosas dessa parcela da população ficaram também
afastadas, demonstrando que o fato de, no presente, o povo de terreiro, “o povo de orixá”,
ocupar as áreas de risco, os terrenos insalutíferos, alagadiços e de pouca produtividade e
fecundidade, sendo essas áreas sem qualquer interesse, de grande valia, econômico ou político,
é fruto, justamente desse processo de construção da dinâmica da cidade. A religião de matrizes
africanas antes cultuadas em grandes impérios e reinos soberanos, no Brasil ficou submetida à
seita minoritária (SALES JÚNIOR, 2014).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dessa forma, na atualidade os terreiros das religiões de matrizes africanas são a
resistência na cidade a esses povos que nesse território foram soterrados e esquecidos. Em
tempos em que, no Brasil, a intolerância religiosa e o racismo afloram, os terreiros assumem a
postura de resistir. Em termos gerais, é muito comum e aceitável existirem templos dos mais
variados credos em pleno funcionamento, seja dia ou noite, no centro da cidade ou nos locais
principais dos bairros. Todavia isso não ocorre com os terreiros, sendo estes quase invisíveis.
O racismo, a violação de diretos, a discriminação religiosa e a difamação pela mídia,
bem como o avanço imobiliário, as dificuldades financeiras são grandes riscos enfrentados
pelos terreiros, mas mesmo assim dão continuidade e resistem a este patrimônio construído ao
longo da história desses povos. Assim, em uma sociedade edificada sob a égide da elite branca
e cristã, católica – principalmente, falar sobre os terreiros é mais do que identifica-los como

resistência da tradição africana, é lutar contra o racismo e a intolerância religiosa tão crescente
na sociedade atual, pois a partir do momento em que se fala nesse assunto, introduzindo tal
questão no discurso, se traz para o centro aqueles que estão invisíveis.
O racismo religioso gera um enfraquecimento dos terreiros, não por falta de algo, mas
sim pela intolerância e violência contra a humanidade e contra a história. Assim, comunga-se
com os levantamentos que a perseguição, invisibilização e ataques que afeta os terreiros não
dão conta de serem chamados apenas de intolerância religiosa, pois esse termo não reflete a
gravidade e dimensão dos fatos violentos que incidem sobre os espaços sagrados das religiões
de matrizes africanas.
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Resumo
Em todas as abordagens sobre a desigualdade de renda, e apesar dos avanços sociais e
econômicos a partir da Constituição de 1988, o Brasil continua, ainda, entre os países mais
desiguais do mundo. Este artigo tem como objetivo apresentar, com base em uma metodologia
já existente, as medidas da desigualdade de renda aplicadas em diferentes escalas de análise
para Salvador, Bahia. Com base nas técnicas de análise georeferenciada e econométricas são
selecionadas informações de desigualdade de renda dos setores censitários do Censo de 2010,
do IBGE, e aplicadas às escalas de unidade da federação, cidade e entre os próprios setores
censitários, agregando-os em bairros. Foram adotados os recortes do Estado da Bahia, da cidade
de Salvador e dos setores censitários de Salvador. Os resultados iniciais demonstram que as
escalas de análise são importantes na formulação das hipóteses de segregação espacial em
função da renda, dado que as políticas urbanas tenderam, e tendem, a promover mais
segregação, especialmente as políticas de Habitação de Interesse Social. De forma semelhante
a outros estudos existentes, os resultados deste artigo demonstram que os setores censitários
podem ser demonstrativos agudos da desigualdade de renda, mas na maioria das vezes, por
concentrar tipologias urbanas semelhantes, concentram também as famílias de renda
semelhante, e por isso se mostram menos desiguais internamente, e mais desiguais quando
correlacionados e comparados com outros setores. A desigualdade de renda é um importante
indicador com grande sensibilidade à escala de análise e desta maneira podem ocorrer
distorções, que mais escondem, do que esclarecem quando se comparam o mesmo índice em
escalas diferentes.
Palavras-chave: Desigualdade de Renda. Setor Censitário. Análise de Dados. Indicadores.
Geoprocessamento.

Abstract

In all approaches about income inequality, and despite the social and economic advances since
the 1988 Constitution, Brazil is still among the most unequal countries in the world. This paper
aims to present, based on an existing methodology, measures of income inequality applied at
different scales of analysis for Salvador, Bahia. Based on georeferenced and econometric
analysis techniques, income inequality information is selected from the census sectors of the
2010 IBGE Census and applied to the scales of federation unit, city, and among the census
sectors themselves, aggregating them into neighborhoods. The cut-offs were adopted for the
State of Bahia, the city of Salvador, and the census sectors of Salvador. The initial results show
that the scales of analysis are important in formulating the hypotheses of spatial segregation
as a function of income, given that urban policies have tended, and tend, to promote more
segregation, especially Social Interest Housing policies. Like other existing studies, the results
of this paper demonstrate that census sectors can be acute demonstrators of income inequality,
but most often, because they concentrate similar urban typologies, they also concentrate
families of similar income, and therefore show to be less unequal internally, and more unequal
when correlated and compared with other sectors. Income inequality is an important indicator
with great sensitivity to the scale of analysis and in this way, distortions can occur that hide
rather than clarify when comparing the same index at different scales.
Keywords: Inequality of Income. Census Sector. Data Analysis. Indicators. Geoprocessing.
1 INTRODUÇÃO
Artigos científicos, reportagens atuais e a mídia em geral vêm destacando os impactos
diferenciados da pandemia de COVID -19 no mundo, expondo e tornando mais agudas as
desigualdades já existentes, em especial, de renda, de riqueza, além das desigualdades de raça,
gênero e acesso à proteção social e de saúde.
O Relatório da Oxfam (OXFAM, 2020) sobre a desigualdade no mundo, no período da
pandemia até janeiro de 2021, informa que enquanto milhões de pessoas morreram, e que
centenas de milhões de pessoas foram jogadas na pobreza, muitas das pessoas e famílias mais
ricas - indivíduos e empresas – prosperaram de forma exponencial. As fortunas dos bilionários
voltaram ao pico antes da pandemia em apenas nove meses, enquanto a recuperação para as
pessoas mais pobres do mundo pode levar mais de uma década.
Em setembro de 2015, representantes dos 193 Estados-membros da ONU se reuniram
em Nova York e reconheceram que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e
dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável
para o desenvolvimento sustentável no que ficou conhecido como a Agenda 2030.
Ao adotarem o documento “Transformando o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável”, os países se comprometeram a tomar medidas ousadas e
transformadoras para promover o desenvolvimento sustentável nos próximos 15 anos sem
deixar ninguém para trás.
A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, que
busca fortalecer a paz universal. O plano indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
os ODS, e 169 metas, para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, dentro dos
limites do planeta. São objetivos e metas claras, para que todos os países adotem de acordo com

suas próprias prioridades e atuem no espírito de uma parceria global que orienta as escolhas
necessárias para melhorar a vida das pessoas, agora e no futuro.
A crise que eclodiu no mercado americano no ano de 2008 deu um novo impulso à
questão da desigualdade de renda com novos enfoques como os de Thomas Piketty (PIKETTY,
2020) nos seus estudos sobre a desigualdade e a concentração da riqueza.
Para este autor, e na literatura em geral, o Brasil é considerado como um país rico de
grandes desigualdades.
Para Piketty (2020) considerando a participação do décimo superior (os 10% das rendas
mais elevadas) na renda nacional o Brasil somente seria superado pelo Oriente Médio em um
ranking de desigualdade.
Gráfico 1– Desigualdade nas diversas regiões do mundo em 2018 com base na participação
do décimo superior na renda nacional

Fonte: Capital e Ideologia, Thomas Piketty,2020. Anexos Técnicos

Em todas as abordagens sobre a desigualdade de renda, e apesar dos avanços sociais e
econômicos a partir da Constituição de 1988, o Brasil continua, ainda, entre os países mais
desiguais do mundo (ARRECTHE, 2015; PIKETTY, 2020). Entre 1992 e 2014 foi reduzida de
34,28% para 8,38% a proporção de pobres no Brasil, no entanto, verificou-se que a partir de
2014 ocorreu uma inflexão e a proporção de pobres em 2017 era de 11,18% chegando em 2019
a 12,6%.
É inevitável pensar que este quadro foi ainda mais agravado pela pandemia. O impacto
da pandemia na renda da população mais pobre foi maior do que na dos mais ricos. A metade
mais pobre da população brasileira perdeu 27,9% de sua renda, em média, passando de R$
199,00 para R$ 144,00 enquanto os 10% mais ricos perderam 17,5%, passando de R$ 5.428
para R$ 4.476. Os dados fazem parte da pesquisa "Efeitos da pandemia sobre o mercado de
trabalho brasileiro: Desigualdades, ingredientes trabalhistas e o papel da jornada", que foi
elaborada com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), do
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Com base nesta pesquisa a metrópole
onde os mais pobres perderam mais renda foi Salvador, com uma queda de 57,4% (NERI,
2020).

Além de observar as variações da renda, o levantamento estimou a desigualdade. A
medida usada para calcular a desigualdade foi o Coeficiente de Gini. Na escala desse indicador,
zero significa igualdade total de renda. Quanto mais próximo de um, por sua vez, maior será a
desigualdade.

Gráfico 2 – A Pandemia agrava desigualdades nas metrópoles

Fonte: IBGE - PNAD contínua 2019-2020.
Pode-se dizer que, em 2017, o Brasil parou de reduzir desigualdades, e que em 2020, as
desigualdades existentes se exacerbaram. Durante a última década do século XX, e em boa
parte do século XXI, o país caminhou no rumo de reduzir a distância abissal entre o topo e a
base da pirâmide social, herança de um passado de colônia e escravidão, principalmente pela
melhoria das condições de vida dos mais pobres. Foram passos seguros nesta direção a
universalização dos serviços públicos e da previdência, a estabilização da moeda, a inclusão
educacional, a expansão do gasto e dos programas sociais e a valorização do salário-mínimo.
(OXFAM,2020)
Ciclos econômicos favoráveis ampliaram o alcance destas ações que foram impactadas
inicialmente pelos efeitos da crise de 2008, gerando um período de estagnação e retrocesso, e
agora, ainda mais, pelos efeitos da pandemia. (OXFAM, 2017, 2020). Evidencia-se uma
mudança da posição relativa do Brasil no ranking da desigualdade. Em recente publicação do
PNUD (2019), o Brasil ocupa a 10ª posição no ranking de desigualdade no mundo. Entre 1990
e 2018, o país apresenta aumento consistente do seu Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH), um crescimento de 24%. Em relação a 2017, o Brasil apresentou leve crescimento de

0,001 no seu IDH, passando de 0,760 para 0,761. Esse resultado mantém o Brasil no grupo de
países com Alto Desenvolvimento Humano. Sua posição no ranking de 189 países é a 79ª,
juntamente com a Colômbia. Na América do Sul, o Brasil é o 4º país com maior IDH. Chile,
Argentina e Uruguai aparecem na frente. Teve o quinto maior crescimento no IDH na região
entre 2010 e 2018. No entanto, quando o valor do IDH do Brasil tem descontada a desigualdade,
ele apresenta uma perda de 24,5%. A parcela dos 10% mais ricos do Brasil concentra cerca de
42% da renda total do país e em 2021 passou a concentrar mais de 50% da renda.
Ressalta-se que, no caso brasileiro, a desigualdade de renda, medida pelas referidas
instituições, ocupa um lugar de ponta na composição da desigualdade social. Em todos os
estudos ressalta-se o caráter complexo e multifacetado da desigualdade social no Brasil. Em
todas essas pesquisas, a renda é sempre um indicador importante na composição de um quadro
mais amplo e complexo do problema da desigualdade social.
O problema da desigualdade de renda no nível mundial vem sendo estudado por
instituições e organizações (ONU, Banco Mundial, MacKinsey, Oxfam) tanto do mainstream
como no nível da crítica ao sistema. Desta forma é uma produção muito significativa. No Brasil
a produção acadêmica é também significativa nas suas escalas nacional, regional, estadual,
urbana e intraurbana.
Na escala intraurbana, a partir dos estudos pioneiros de Aldaíza Sposati
(SPOSATI,1996) e da Fundação SEADE com a criação do mapa e índice de vulnerabilidade
urbana de São Paulo, diversos estudos vem se aprimorando para demonstrar que a análise das
desigualdades a partir da renda não é suficiente para compreender a desigualdade social como
um todo. Em todos os estudos, contudo, é evidenciada que a desigualdade de renda é capaz de
expor o processo de diferenciação das áreas urbanas e de homogeneização da renda na escala
interna (dentro das subáreas) e da diferenciação externa (entre subáreas). Independentemente
da escala adotada estas análises permitem medir e analisar a desigualdade de renda entre países,
regiões, estados e áreas intraurbanas ou mesmo a dinâmica temporal, porém, são muito poucos
os que se propõem a medir e analisar a desigualdade de renda entre as diferentes escalas e seus
efeitos diferenciados, ou seja, qual a implicação de se comparar diferentes medidas de
desigualdade de renda a partir de setores censitários ou de dados mais agregados nas escalas de
setor censitário, bairro, aglomerado, cidades, regiões, estados, países?
Para Milton Santos o conceito de escala é histórico: “Em cada momento, há sempre um
mosaico de subespaços, cobrindo inteiramente a superfície da terra e cujo desenho é fornecido
pelo curso da história: a escala deixa de ser uma noção geométrica para ser condicionada pelo
tempo” (SANTOS, 2004).
Desta forma entende-se que a escala geográfica tem implicações nas características e na
dinâmica dos fenômenos e, desta forma, intenta-se neste artigo demonstrar que a medição e a
análise da desigualdade de renda devem considerar os efeitos que a escala produz,
especialmente no nível da desigualdade de renda intraurbana (nos setores censitários).
Como se viu, a renda é um indicador importante do desenho de sistemas de indicadores
sociais, (JANNUZZI, 2012) recebendo destaque nos processos de criação de indicadores
compostos, em processos de mapeamento e em análises espaciais da desigualdade social
intraurbana, (SPOZATTI, 2002, KOGA, 2003) e assim, é preciso atuar para ampliar a
compreensão de seus mecanismos e de suas modificações com base na topologia e na escala.
Este artigo se propõe a complementar as discussões sobre a dimensão da renda, de per
si, ou como componente de sistemas de indicadores de desigualdade social, com base no

ferramental apresentado na disciplina Fundamentos de Amostragem Qualitativa e Produção de
Indicadores do PPDRU, e com base na metodologia desenvolvida no trabalho “Medidas e
escalas de desigualdade de renda em perspectiva” (LIBÓRIO, 2018).
Por isso, levando em conta a complexidade do tema e considerando que se vai tratar de
apenas parte dele, este artigo não esgota a discussão, antes apenas a amplia, na perspectiva da
escala da desigualdade de renda na escala intraurbana.
Para tanto, foram analisados dados do Censo do IBGE 2010 com base em modelos de
econometria e Geoprocessamento, para a medição e a análise da desigualdade de renda,
tomando como campo de trabalho a cidade de Salvador, no Estado da Bahia, com população
estimada, em 2020, de 2.886.698 pessoas.
2 REFERENCIAL TEÓRICO – COMO E PARA QUÊ É MEDIDA A DESIGUALDADE
DE RENDA
Na economia a distribuição da renda ou distribuição da riqueza é a forma como se
reparte a riqueza e os bens produzidos entre os habitantes e entre os diferentes extratos da
população de um país, estado, região, cidade. É tradicionalmente medida pelo Produto Interno
Bruto (PIB) e o seu corolário que é a renda per capita, ou seja, o PIB dividido pelo número de
habitantes. O PIB é uma medida de bem-estar social que, por construção, não se importa com
as diferenças entre pessoas, com a distribuição entre as pessoas, apenas com a soma das riquezas
produzidas.
A avaliação dos resultados de políticas públicas que procuram minimizar a desigualdade
entre pessoas, ampliando o alcance do bem-estar social é, geralmente, baseada nas informações
sobre a distribuição de renda (índices de desigualdade).
O índice mais conhecido para medir a desigualdade é o Coeficiente de Gini, proposto
por Corrado Gini em 1912 que mede a desigualdade de uma variável (e não somente da renda).
O Coeficiente de Gini para a renda é baseado na comparação de proporções cumulativas da
população com proporções acumuladas da renda recebida e varia entre 0 (no caso de perfeita
igualdade) e 1 (perfeita desigualdade).
Amartya Sen (SEN, 1993) acrescenta que a análise da desigualdade de renda deve ser
baseada em variáveis objetivas, sendo a distribuição de renda e a riqueza as mais comuns, e que
outras variáveis como, por exemplo, padrão de vida podem enriquecer as análises.
Outros métodos alternativos ao Coeficiente de Gini são usados, dentre os quais, Massey
(MASSEY, 2003) complementa que a medida de dissimilaridade, altamente correlacionada
com o coeficiente de Gini, também é usual para medir a segregação, especialmente em relação
ao espaço geográfico. A medida de similaridade ou coeficiente de dissimilaridade é calculada
com base numa matriz de distâncias euclidianas, onde baixos coeficientes de dissimilaridade
representam maiores proximidades, semelhança ou parecença entre os elementos, podendo os
elementos com distâncias euclidianas mais próximas serem agrupados e visualizados
graficamente em esquemas denominados dendrogramas (ALENCAR, BARROSO, ABREU,
2013). A correlação é uma relação estatística que envolve duas ou mais variáveis, sendo o
coeficiente de correlação a medida da relação destas variáveis aleatórias que pode, ou não,
indicar uma relação de dependência e/ou causalidade (GUJARATI, 2011).

Peters (PETERS, 2013) demonstra que a análise da desigualdade de renda pode ser
examinada a partir de correlações entre variáveis socioeconômicas espacializadas, agrupadas
ou não, por meio da regressão linear e também correlaciona índices de desigualdade de renda
às características das cidades norte-americanas. A desigualdade de renda está correlacionada
com cidades maiores, mais ricas, com mais altos salários, com serviços especializados em
finanças, profissionais de alta qualificação e mineração baseada em energia.
A força da correlação das variáveis pode ser medida pelo coeficiente de correlação R
que é obtido pela divisão da covariância de duas variáveis pelo produto dos seus desvios padrão
(GUJARATI, 2011). O coeficiente R pode variar entre um negativo e um (-1 < R < 1).
Coeficientes iguais ou próximos a estes significam uma associação forte entre as variáveis, e
coeficientes próximos a zero (0) significam uma associação fraca entre as variáveis. De modo
geral, coeficientes abaixo de sete décimos negativos e acima de sete décimos (-0,7 > R > 0,7)
significam que as variáveis têm um grau de associação ou dependência que pode indicar uma
relação de causalidade. Por fim, o sinal positivo ou negativo do coeficiente R indica a direção
da associação entre as variáveis (HAIR et al., 2009).
A regressão simples, ou regressão bivariada, é uma técnica que pode ser útil para prever
qual seria o comportamento de uma variável dependente a partir do conhecimento de uma
variável independente (HAIR et al., 2009).
Além das técnicas citadas, Maio (2007) relaciona outras medidas de desigualdade de
renda: coeficiente de variação (desvio padrão da distribuição de renda pela sua média); razões
de decil e de centil. Dentre os mais conhecidos encontra-se a relação P90/P10, que corresponde
à relação entre o valor do limite superior do nono decil (isto é, os 10% das pessoas com maior
rendimento) com o do primeiro decil. Esse índice mede quanto o grupo formado pelos 10%
mais ricos da população recebe, em comparação ao grupo dos 10% mais pobres. Mais
recentemente entre as análises de Piketty (PIKETTI, 2020) encontra-se a relação entre o limite
superior do 99º centil e os 50% mais pobres da população que mede quanto o grupo formado
pelo 1% mais rico da população recebe em comparação com o grupo dos 50% mais pobres.
Têm-se ainda outros índices menos conhecidos como o índice Robin Hood (distância
vertical máxima da curva de Lorenz à linha de igualdade); a medida de pobreza Sen (incorpora
o coeficiente de Gini para pessoas abaixo da linha de pobreza, juntamente com a taxa de
incidência da pobreza e a renda média daqueles abaixo da linha de pobreza); e o índice de
Atkinson que permite uma sensibilidade variável às desigualdades em diferentes partes da
distribuição de renda.
Alguns índices têm sua origem na sociologia e ajudam a compreender como os
habitantes de um país se beneficiam, ou não, da riqueza ali produzida. O principal deles é
o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH cujo cálculo é efetuado a partir de três aspectos
principais da população: renda, educação e saúde. Assim, quanto mais esses três aspectos
apresentarem melhorias, melhor será o IDH da localidade em questão. Para o município de
Salvador tem-se a evolução do IDH em relação a situação de outros municípios brasileiros
conforme Figura 3 a seguir:
Figura 3 - Evolução do IDH do Município de Salvador - Dados comparativos

Fonte: IPEA, 2015
Com base em dados de 2019, o Brasil caiu cinco posições no ranking de IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano) da ONU (Organizações das Nações Unidas) ocupando agora a 84ª
posição na lista, com IDH=0,710, enquanto em 2019, com IDH =0,765, baseado em dados de
2018, ocupava a 79ª posição. No mundo o IDH mais alto é o da Noruega com IDH=0,957. No
entanto esta medição está sendo revisada para incluir a pressão sobre o planeta. Quando a
pressão sobre o planeta entra nessa equação - com emissões do CO2 e o rastro deixado por seu
consumo - a Noruega cai 15 posições na lista, a Islândia baixa 26 degraus, a Austrália, 72, e os
Estados Unidos, 45. O Brasil sobe 10 posições e as maiores quedas são as de Singapura com
menos 92 posições e Luxemburgo com menos 131 posições. Na parte baixa da tabela,
entretanto, os países mais pobres praticamente não mudam sua qualificação de
desenvolvimento quando se leva em conta seu impacto ambiental, que é quase nulo, embora
sejam os que mais sofram com as catástrofes climáticas.
A classificação do IDH tradicional comparada com a nova, ajustada à pressão sobre o
planeta, sustenta uma ideia: o bem-estar das pessoas é indivisível da habitabilidade da Terra.
Por isso, o desenvolvimento humano não pode mais ser definido como até agora, ignorando o
meio ambiente. Por enquanto, o organismo da ONU expôs esta proposta como experimental
para a medição do progresso.
3 METODOLOGIA – MATERIAIS, TÉCNICAS, MÉTODOS
Nesta seção serão demonstrados os cálculos para medir a desigualdade da distribuição
de renda nas escalas geográficas do Estado da Bahia, da área urbana de Salvador e de Setores
Censitários selecionados da cidade de Salvador e os cálculos para expor a desigualdade de
distribuição da renda intraurbana.
A cidade de Salvador é capital do Estado da Bahia e de acordo com as estimativas do
IBGE possuía, em 2020, uma população de 2.886.698 pessoas. Tem a característica de ser uma
das cidades com maior densidade populacional do planeta. Somente 20,8% das cidades
mundiais possuem tão alta densidade populacional.

A capital baiana tem uma concentração populacional maior que a de São Paulo, a maior
cidade brasileira, com 11.869.660 habitantes, mas, cuja área perfaz 1.501 quilômetros
quadrados, mais de quatro vezes a área do município de Salvador. O município de Salvador é
integralmente urbano desde 1991. Salvador é a quarta capital brasileira em população e é
também a cabeça macrocéfala da 6ª região metropolitana do Brasil, em característica já
apontada por Milton Santos e outros pesquisadores. (SANTOS 1959; SILVA, SILVA, SILVA,
2013). Apresenta-se a seguir alguns dados gerais de Salvador e da sua Região Metropolitana.
Tabela 1 – Região Metropolitana de Salvador

Município

Área Total (km2) População (2019) IDH (2010) PIB (em mil reais) (2017)

Salvador

706,799

2.872.347

0,759

62.717.483

Camaçari

759,802

299.132

0,694

23.103.227

São Francisco do Conde

266,631

39.802

0,674

10.211.680

Lauro de Freitas

59,905

198.440

0,754

6.286.763

Simões Filho

192,163

134.377

0,675

5.322.068

Candeias

264,487

87.076

0,691

3.869.589

Dias d'Ávila

207,504

81.089

0,676

3.056.589

Mata de São João

670,380

46.583

0,668

1.053.089

Pojuca

318,205

39.519

0,666

867.205

São Sebastião do Passé

538,320

44.300

0,657

548.334

Vera Cruz

252,759

43.223

0,645

512.864

11,141

21.093

0,708

444.180

115,922

22.228

0,670

224.654

4.375,123

3.929.209

0,687

118.217.726

Madre de Deus
Itaparica
Total

Fonte: IBGE, 2019, 2010, 2017.
As etapas do trabalho foram: i) coleta de dados; ii) pré-processamento de dados; iii)
cálculo da desigualdade de renda pela curva de Lorenz e iv) cálculo da desigualdade de renda
pelo Coeficiente de Gini. A seguir, e na escala intraurbana, calculou-se a v) dissimilaridade da
distribuição de renda externa – entre setores censitários e vi) a desigualdade de renda interna
(dentro dos setores censitários) por correlação linear; vii) a função de desigualdade de renda
por regressão com o apoio dos softwares Geoda, Gretl, Microsoft Excel. Após o tratamento
econométrico e estatístico dos dados foi realizada a espacialização dos dados através da
representação cartográfica com o uso do software QGIS e Geoda com a produção de mapas
coropléticos e de clusters, e por fim, a análise dos resultados onde se procurou evidenciar a
comprovação ou negação da hipótese inicial de que os resultados da distribuição de renda
intraurbana em setores censitários apresentam um grau de maior homogeneidade e portanto
menor índice de Gini do que comparativamente entre setores e com o conjunto de setores para
a cidade e para o Estado. As políticas públicas, em especial, as de habitação de interesse social,
contribuem para esta segregação urbana, na medida em que, promovem a concentração de
tipologias, de pessoas e de rendas. O aproveitamento de vazios urbanos, a reabilitação de
imóveis deteriorados, políticas de aluguel social e de habitação compartilhada são
contratendências cada vez mais evidenciadas em estudos especializados.

Para a coleta dos dados secundários foi utilizada a base de microdados agregados, por
setor censitário, do Estado da Bahia do censo de 2010 (IBGE, 2010). Foram utilizadas as
Tabelas 6.1 (Básico) e 6.21 (Arquivo renda da pessoa).
No Quadro 1 são identificadas as variáveis selecionadas da tabela 6.21, consistindo no
número total e no rendimento total das pessoas de 10 anos ou mais de idade, por faixa de
rendimento.
Quadro 1 – Variáveis selecionadas – Tabela 6.21 Setores Censitários BA - 2010
Classes
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Faixa de Rendimento (SalárioMínimo)
Até ½
Mais de 1/2 a 1
Mais de 1 a 2
Mais de 2 a 3
Mais de 3 a 5
Mais de 5 a 10
Mais de 10 a 15
Mais de 15 a 20
Mais de 20

Variável Total de
Pessoas
V001
V002
V003
V004
V005
V006
V007
V008
V009

Variável Total de
Rendimento
V011
V012
V013
V014
V015
V016
V017
V018
V019

Fonte: IBGE – Censo 2010 - Resultados do Universo - Setores Censitários – Bahia
A etapa subsequente de preparação dos dados envolveu a seleção das variáveis,
tratamento e separação dos dados. Na seleção, apenas os dados que fazem parte da análise são
mantidos. No quadro 2 a seguir são identificados os dados que foram mantidos ou excluídos da
tabela 6.1.
Quadro 2 – Variáveis selecionadas – Tabela 1 – Básico – Setores Censitários BA - 2010
Campo

Código de situação do
setor

Dados Mantidos

1- Área urbanizada de cidade ou
vila

Dados Excluídos
2- Área não urbanizada de cidade ou vila
3 - Área urbana isolada
4- Aglomerado rural de extensão urbana
5- Aglomerado rural isolado - povoado
6 - Aglomerado rural isolado - núcleo
7 - Aglomerado rural isolado - outros aglomerados
8 - Zona Rural, inclusive aglomerado rural
2 - Setor especial quartéis, bases militares etc.

0- Setor comum ou não especial

3- Setor especial de alojamento, acampamentos etc.

1 - Setor especial de aglomerado
subnormal

4- Setor especial de embarcações, barcos, navios etc.
5- Setor especial de aldeia indígena
6 - Setor especial de penitenciárias, colônias penais,
presídios, cadeias etc.
7 - Setor especial de asilos, orfanatos, conventos, hospitais
etc.
8 - Setor especial de projetos de assentamentos rurais

Código tipo do setor

Fonte: IBGE - Censo 2010 – Resultados do Universo- Setores Censitários - Bahia

Na ação de tratamento de dados foi feita a associação das tabelas (junção) com os dados
selecionados, criando uma tabela que contém apenas as informações e os setores censitários
foco da análise. Neste caso, os dados dos setores censitários do estado da Bahia. Para finalização
da ação de estruturação da tabela de dados, em alguns casos foi preciso excluir os setores
censitários com dados faltantes, representados por “X”. Por fim, na ação de separação dos
dados, a tabela assim obtida é duplicada e filtrada pelo campo “nome do município”, que neste
caso foi Salvador. Como resultado disso, os dados dos setores censitários urbanos da cidade de
Salvador, envolvendo os setores de número 292740805060001 a 292740805270272 (3.532
setores censitários), ficaram separados e prontos para os cálculos de desigualdade de renda.
4 DESENVOLVIMENTO: CÁLCULOS DA DESIGUALDADE DE RENDA (LORENZ;
GINI; DISSIMILARIDADE; CORRELAÇÃO; E REGRESSÃO)
Para encontrar a curva de Lorenz e o Coeficiente de Gini do Estado da Bahia, da cidade
de Salvador e de setores censitários selecionados foram realizados os seguintes cálculos iniciais:
renda total por setor censitário da Bahia, de Salvador e dos setores selecionados; população por
setor censitário; população total por faixa de rendimento; rendimento total por faixa de
rendimento; proporção da população total por faixa de rendimento; proporção da renda total
por faixa de rendimento; proporções acumuladas da renda R e da população P.
Gráfico 2 - Curva de Lorenz – Desigualdade de Renda - Bahia, Salvador, Setor Censitário- 2010.

Fonte: IBGE - Censo 2010 – Resultados do Universo - Setores Censitários - Bahia.
Elaboração própria
A curva de Lorenz é elaborada a partir dos pares de valores de P e de R, que são a
proporção acumulada da renda total e a proporção acumulada da população, onde o primeiro
par de valores representa a faixa de menor renda e o último a faixa de maior renda. Assim, o

gráfico é representado no eixo x pelos valores de P e no eixo Y pelos valores de R. No Gráfico
1 verifica-se a relação das desigualdades de renda em diferentes escalas de observação. O
alargamento da curva em direção ao eixo X retrata concentração de renda. A área entre a curva
e a reta de 45 graus mostra a magnitude da desigualdade de renda, tendo como base a
distribuição da população do Estado da Bahia e dos setores censitários considerados.
A distribuição de renda em setores censitários urbanos selecionados de Salvador é a
curva mais próxima da igualdade com o menor índice de Gini. Esta distribuição de renda
camufla as desigualdades externas entre setores censitários já que a desigualdade de renda entre
setores censitários é heterogênea, e é mais homogênea no interior de cada setor. Esta
contradição causa a redução no índice de desigualdade de renda e compromete a comparação
deste índice em diferentes escalas. A intensidade da distorção representa o grau da desigualdade
de renda intraurbana. Em outras palavras, quanto maior for a distorção entre as curvas de
desigualdade de renda nas escalas urbana e intraurbana, maior será a desigualdade de renda na
escala interna. Cabe destacar que a curva de Lorenz para o Estado e para Salvador é baseada
em dados de renda agrupados.
O conceito de desigualdade de renda está associado às diferenças e a intensidade destas
diferenças, enquanto o conceito de desigualdade social está associado à pobreza e ao nível de
renda e as oportunidades e direitos igualitários. Uma menor desigualdade de renda entre setores
censitários, ou seja, um setor mais homogêneo em renda pode significar, ou não, menores níveis
de desigualdade social, já que a desigualdade social envolve outras variáveis além da variável
de distribuição da renda. A medida de desigualdade de renda calculada pelo coeficiente de Gini
retrata a dinâmica das diferenças dos níveis de renda dentro dos setores censitários urbanos de
Salvador. Em Salvador, com dados da PNAD Contínua do ano de 2018, pelo IBGE, foi feita
uma pesquisa que demonstrou que a diferença de renda entre os domicílios mais ricos e os mais
pobres é de 61 vezes. (IBGE, 2019)
Apresenta-se a seguir o Mapa com os Coeficientes de Gini para os setores censitários
de Salvador. Verifica-se que os setores mais desiguais são os setores mais ricos da cidade,
enquanto os setores menos desiguais, ou seja, os setores mais iguais são os setores mais
igualmente pobres. O mapa demonstra a localização dos setores classificados como mais
desiguais em termos de renda, indicando uma composição de renda mais heterogênea
internamente, nos locais mais tradicionais, o que corresponderia aos setores mais antigos e
também em setores novos construídos pelo mercado imobiliários como é o caso de Patamares.
Para efeito de comparação apresenta-se o Mapa 1 de Tipologia Intraurbana do IBGE (2020) e
a seguir o Mapa 2 com os Coeficientes de Gini dos setores censitários de Salvador.
Mapa 1 – Tipologia Intraurbana– Salvador, 2020

Fonte: IBGE-Tipologias Intraurbanas - 2020
A base considerada tem 3.532 observações (setores censitários válidos) o que permite
ter uma ideia mais precisa sobre a desigualdade de renda intraurbana e entre setores censitários.
Verifica-se que apresentam o maior coeficiente de Gini, são, portanto, mais desiguais, os setores
de melhor tipologia intraurbana. Os setores de pior qualidade urbana apresentam o menor
coeficiente de Gini configurando a situação de mais igualmente pobres.
Mapa 2 – Coeficiente de Gini por Setores Censitários em Salvador – 2010

Fonte: IBGE - Censo 2010 – Resultados do Universo - Setores Censitários - Bahia.
Elaboração própria
Os Mapas 3 e 4 abaixo indicam os setores censitários que concentram as mais altas
rendas, acima de 10 salários-mínimos, e as mais baixas rendas, abaixo de 2 salários-mínimos,
e verifica-se que estes não correspondem integralmente aos setores com os maiores coeficientes
de desigualdades de renda internas. Evidencia-se que a desigualdade de renda não é
desigualdade social, podendo coincidir com ela. Para Salvador, uma cidade partida entre duas
costas marítimas, os setores mais ricos são os mais heterogêneos (com maior desigualdade de
renda), enquanto os setores mais homogêneos (com menor desigualdade de renda)
correspondem àqueles que concentram a população com os menores rendimentos, ou seja,
apresentam-se mais igualmente pobres.
Verifica-se também o papel do mercado imobiliário e do Estado na promoção do espaço
urbano da segregação. A partir da liberação do gabarito de altura em áreas da costa Atlântica
verifica-se a implantação pelo mercado imobiliário de grandes empreendimentos em bairros
como Patamares e Jardim Armação voltados para as famílias de maiores rendimentos. Bairros
tradicionais centrais como Graça e Barra continuam concentrando empreendimentos voltados
para estes segmentos.
Em contraposição, o Estado, e o mercado de construção habitacional, vem concentrando
nas áreas de fronteira, nos limites municipais, no subúrbio ferroviário e em áreas mais distantes
dos centros tradicionais a implantação de residenciais dos programas Minha Casa Minha Vida.
Desta forma a cidade apresenta-se dividida entre uma costa Atlântica de rendas mais altas e que
se expande conurbando municípios vizinhos numa longa faixa em direção ao litoral norte. A
outra costa, a da Bahia de Todos os Santos, apresenta hoje uma concentração de setores
censitários de mais baixa renda o que ensejou que a Prefeitura Municipal de Salvador, no Plano
Diretor de Desenvolvimento Urbano de 2016, a definisse como Macroárea de Reestruturação
da Borda da Baía de Todos os Santos que “compreende o chamado Subúrbio Ferroviário, desde

o Lobato até São Tomé de Paripe, e bairros ao sul, localizados na parte alta da Falha Geológica,
na região de São Caetano e Pirajá para promover uma ampla reestruturação em transportes e
centralidades”.
Mapa 3 e 4 – Setores Censitários com Renda acima de 10 Salários-Mínimos – Percentuais –
Salvador – 2010 e Setores Censitários com Renda abaixo de 2 Salários-Mínimos –
Percentuais – Salvador – 2010

Fonte: IBGE - Censo 2010 – Resultados do Universo - Setores Censitários - Bahia. Elaboração própria

5 RESULTADOS: DESIGUALDADE DE RENDA EM SETORES CENSITÁRIOS,
BAIRROS E AGREGADOS DE SETORES CENSITÁRIOS EM SALVADOR
Viu-se que para analisar a desigualdade de renda e a desigualdade social em suas
multiplas dimensões é preciso organizar, descrever e relacionar variáveis, e com a ajuda da
estatística, obter índices e mapear os resultados obtidos.
Além disso, alterações na escala geográfica, ao condicionar a maneira de apreender e
lidar com o objeto da análise, podem mudar dinamicamente os índices de desigualdade social,
pois alteram as próprias condições de produção e circulação.
Para o estudo da cidade de Salvador tem-se hoje a menor unidade de coleta das
informações do censo – o setor censitário - e a partir dela deveriam ser feitas as agregações
necessárias. Ocorre que somente a partir de 2017 a Prefeitura Municipal de Salvador promulgou
a lei nº 9.278 dispondo sobre a delimitação dos bairros.
Através da Lei nº 9.278 de 2017, a Prefeitura Municipal de Salvador dispôs sobre a
delimitação e denominação dos bairros do Município de Salvador, definindo um total de 163
bairros e as condições necessárias para que novos bairros sejam criados. Em 2020 a prefeitura
Municipal de Salvador determinou a criação de mais sete bairros: Chame-Chame, Colinas de
Periperi, Dois de Julho, Horto Florestal, Ilha Amarela, Mirantes de Periperi e Vista Alegre. No
entanto a base de dados disponíveis ainda é a de 163 bairros.
Além destas unidades destacam-se ainda as seguintes bases de dados; aglomerados
subnormais do IBGE, e ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social do PDDU 2016 Municipal
de Salvador. É necessária a convergência destas bases de dados tomando-se como unidade o
setor censitário do IBGE ou o bairro.
Neste trabalho está sendo usada a base de setores censitários de 2010 do IBGE em
conformidade com a seção de metodologia.
Para observar a semelhança no comportamento das variáveis adotou-se o coeficiente de
correlação linear com a ajuda do software Gretl. Um coeficiente R próximo de mais 1 ou menos
1 (+/-1) retratará uma forte associação entre duas variáveis (faixa de renda), tendo como base o
comportamento desse mesmo par de variáveis no conjunto dos setores censitários em estudo.
De modo contrário, quando R for próximo de 0 (zero), poderemos afirmar que o comportamento
do par de variáveis é fracamente associado, ou que não há semelhança no comportamento das
variáveis. Para essa análise, consideraremos que valores de R entre 70% a 90% (positivo ou
negativo) indicam uma correlação forte entre variáveis (LIBORIO,2018). Onde valores de R
forem próximos de +/-1 retrata-se uma associação forte entre duas faixas de renda,
possibilitando identificar se a presença de uma variável de renda implica na presença de outra
variável (+1) ou na ausência de uma terceira variável (-1). Por outro lado, valores de R próximos
de 0 retratam a inexistência de associação entre duas variáveis, permitindo afirmar que a
presença da variável x não está associada à presença de y ou à ausência de z. Assim, analisando
cada uma das variáveis sob o contexto das hipóteses de correlação acima descritas, conseguese avaliar as relações entre cada uma das variáveis nos setores censitários. Por exemplo, se há
forte correlação entre x e y, sendo esta positiva, podemos afirmar que a presença de x em um
setor censitário implica na presença de y; e caso a correlação entre x e z seja forte e negativa,
quanto maior for a presença de x no setor censitário, menor será a presença de z. Em última
análise, se a correlação ente variáveis for fraca (R≅0), então pode-se afirmar que a presença da

variável no setor censitário não está relacionada com a presença ou ausência das demais
variáveis.
Para comprovar a dimensão de desigualdade de renda, foram analisados os coeficientes
R através da correlação linear e matriz de correlação. Estes coeficientes representam a
associação das faixas de renda e sua distribuição geográfica (setor censitário). Altos índices de
coeficientes R podem ser interpretados como a existência de um padrão da distribuição de renda
dentro dos setores censitários. Analisando-se os quadros 3 e 3A tem-se como exemplo que o
valor de R da associação entre V018 (rendimento de mais de 15SM a 20SM) e
V019(rendimento acima de 20SM) é de 89%, se aproximando de 1, significando que a presença
de pessoas com renda acima de 20 salários está associada geograficamente (setores censitários)
à presença de pessoas com rendimento ente 15 e 20 salários. Por outro lado, como o valor de R
da associação de V011 com V019 (-0,23%) se aproxima de 0 (zero), significa que, considerando
o conjunto de setores censitários de Salvador, a presença de pessoas com renda acima de 20
salários não está associada geograficamente (setores censitários) a pessoas com renda de até
1/2 salários. Analisando o padrão da distribuição de renda entre os estratos de renda mais baixos
(V11 com V12 e V13), observamos altos valores de R 72%, 64%, e (V12 com V13) 64%
sugerindo que alguns setores censitários são formados majoritariamente por estas três faixas de
renda. Comparados à faixa de renda V014, por sua vez, os coeficientes R caem
significativamente, se aproximando de zero.
Para analisar os setores censitários de Salvador sob a perspectiva da desigualdade de
renda, verifica-se que vemos que o padrão da distribuição de renda é positivo, mas restrito às
faixas de renda muito próximas. Tem-se o espaço intraurbano formado por setores censitários
que são constituídos, majoritariamente, por pessoas de faixas de renda próximas e pela presença
aleatória de pessoas de faixas de renda distantes. Onde existe uma presença aleatória entre
pessoas de rendas distantes, tal associação é sempre negativa. Assim, mesmo que a relação entre
faixas de renda distantes não tenha um padrão, quanto maior o número de pessoas de uma faixa
de renda, menor será o número de pessoas da outra faixa de renda.
Quadro 3 - Coeficientes de Correlação

Fonte: IBGE- Censo 2010 – Resultados do Universo- Setores Censitários- Bahia. Elaboração
própria com uso de software Gretl/Geoda.

Quadro 3 A - Mapa de Calor/Matriz de Correlação – Desigualdade de Renda intrasetorial por
correlação linear em Salvador - 2010

Fonte: IBGE- Censo 2010 – Resultados do Universo- Setores Censitários- Bahia. Elaboração
própria com uso de software Gretl/Geoda

Analisando-se por sua vez os mapas de cluster verificam-se os agrupamentos de setores
censitários nas faixas de renda superior e inferior dos setores censitários.
Mapas Cluster 1 e 2 – Agrupamento de Setores com Renda de até ½ salário Mínimo em
Salvador – 2010 e Agrupamento de Setores com Renda acima de 20 salários-mínimos em
Salvador - 2010

Fonte: Dados do IBGE. Elaboração própria usando GRETL, 2010.
Com base nos dados dos setores censitários de 2010 verifica-se que o tecido urbano de
Salvador se apresenta profundamente marcado pela segregação, especialmente entre a orla
Atlântica e a orla da Bahia de Todos os Santos. Grandes investimentos foram, e estão sendo
realizados na área do Subúrbio Ferroviário de Salvador, na borda da Bahia de todos os Santos
no período entre 2000 e 2020, promovendo significativas transformações urbanas,
representadas pela incorporação de novas áreas no tecido urbano, pela densificação das áreas
existentes e pela ampliação da rede de mobilidade urbana e metropolitana. Destacam-se os
investimentos para a erradicação das palafitas na Enseada dos Tainheiros e da Enseada do
Cabrito que lograram uma ampla modificação do tecido urbano. Investimentos privados em
Outlet Centers e grandes centros de varejo e atacado que promoveram significativas
transformações nos bairros. Investimentos em infraestrutura e mobilidade interligando a costa
Atlântica com a costa da Baía de Todos os Santos através de ligações viárias transversais ao
território da cidade que ampliam a mobilidade e a visibilidade desta área. Outros investimentos,
através de empréstimos internacionais para a requalificação de áreas degradadas, requalificação
de parque urbano, prevenção ao risco de desastres naturais como drenagem pluvial e
deslizamento de encostas qualificam a área do Subúrbio como uma nova fronteira de
valorização. Através de programas governamentais (PMCMV) muitos conjuntos habitacionais
foram implantados, com uma oferta de mais de 10.000 novas unidades habitacionais. Na orla
Atlântica, lócus privilegiado do capital imobiliário, empreendimentos verticalizados e de alto
padrão seguem em implantação conformando um novo skyline marcado pela verticalização.
Para Harvey ao longo da produção capitalista, a urbanização foi sempre entendida como
um negócio que era capaz de absorver o capital excedente no circuito produtivo e de manter
contínuo o processo de acumulação. No entanto, com a crescente articulação entre os capitais
produtivos, financeiros, e imobiliários, o espaço urbano passa a se destacar como opção de
investimentos de capitais financeiros com a finalidade de realizar ganhos especulativos
(HARVEY, 2006).
As dinâmicas próprias da produção do espaço urbano, e os agentes que disputam a
cidade de modo permanente, produzem uma morfologia urbana caracterizada pela separação
das classes sociais que tem reflexo direto na composição das rendas nos setores censitários. A
ação do Estado, como um dos agentes no processo de transformação do espaço urbano, através
da implementação de políticas habitacionais, contribui para produzir maior homogeneidade das
rendas no interior dos setores censitários, pelo agrupamento de famílias com rendas
semelhantes. A presença da homogeneidade interna e da heterogeneidade externa é confirmada
tanto pela análise de clusters quanto pela medida de similaridade /correlação. É necessário,
porém que se verifique em que medida a associação entre as variáveis se deu ocasionalmente,
com coeficientes de correlação com baixa significância estatística já que o coeficiente de
correlação mostra força de associação entre as variáveis, mas não mostra qual é esta associação.
Desta forma, buscou-se analisar a consistência dos cálculos e inferências sobre a
desigualdade de renda calculada pelo Coeficiente de Gini e pela correlação linear,
anteriormente apresentadas, pela aplicação da técnica de regressão linear através do modelo dos
mínimos quadrados com o apoio do software Gretl. Os resultados, contendo as variáveis
dependentes e independentes, seus respectivos coeficientes de correlação R, significação

estatística da associação (F de significação) e a significância entre as variáveis (Valor-p), são
apresentados no Quadro 4 a seguir:
Quadro 4 - Resultados das Regressões lineares

Variável
Dependente

Variável
Independente

Coeficiente de
correlação R

F de
significação

P Valor <5%

V019
V018
V017
V016

V011
V012
V013
V014

16,00
63,00
50,54
23,60

0,000
0,000
0,000
0,000

Sim ***
Sim ***
Sim ***
Sim ***

V013

V011, V012, V014,
V015

99,00

0,000

Sim*** para V012, V014,
V015

V018

V015, V016, V017,
V019

99,00

0,000

Sim ***

Fonte: IBGE- Censo 2010 – Resultados do Universo- Setores Censitários- Bahia. Elaboração
própria com uso do software Gretl/Geoda.
Os valores encontrados F de significação e P-valores significam que a regressão e a
significância das variáveis são expressivas. Verificou-se que os cálculos são estatisticamente
válidos. A partir de variáveis independentes selecionadas, é possível estimar o valor da variável
dependente. A regressão comprovou, a partir do F de significação, que a associação entre faixas
de renda distantes nos setores censitários, realmente, não acontece. Ou seja, quando as faixas
de renda são distantes, quanto pior for o resultado da associação entre rendas, maior será a
desigualdade de renda externa. Por outro lado, as duas últimas tentativas de associação
(regressões) têm coeficientes de correlação muito significativos, acima de 90%. Logo, é
possível, por exemplo, estimar V018 (faixa de renda com rendimento de 15 a 20 salários), com
uma grande probabilidade de acerto. Neste caso, a quantidade de pessoas V018 do setor
censitário selecionado é uma função formada pelos valores das variáveis (V015, V016, V017 e
V019) e seus respectivos coeficientes apresentados no Quadro 4 dos modelos acima e nos
coeficientes do quadro 5 a seguir:
Quadro 5 – Coeficiente de associação das variáveis
V018 Coeficientes V013 Coeficientes
Constante
1,55518
Constante 0,525994
V015
-0,221422
V011
-0,105516
V016
0,199855
V012
0,567074
V017
0,536084
V014
1,03321
V019
0,242704
V015
-129763
Fonte: IBGE- Censo 2010 – Resultados do Universo- Setores Censitários- Bahia.
Elaboração própria com uso do software Gretl/Geoda

Para se estimar o rendimento total da faixa de renda V018 de um setor censitário n
selecionado tem-se a função:
1. V018n = 1,55518 - 0,221422V015 n + 0,199855V016 n + 0,536084V017 n +0,24704V019 n

Os coeficientes da equação representam o peso de cada faixa de renda e V018 n é o
valor da variável independente no setor censitário investigado n.
Vale destacar que, as variáveis V017 e V014 têm maior peso nas estimativas de V018 e
V013, respectivamente. Em outras palavras, o número de pessoas da faixa de renda com
rendimento de 15 a 20 salários (V018) e de mais de 1 até 2 salários (V013) de um setor
censitário investigado n, será obtido, principalmente, pelo número de pessoas das faixas de
renda com rendimento de mais de 10 até 15 salários (V017) e de mais de 2 até 3 salário (V014)
deste setor censitário, conforme seus respectivos coeficientes 0,54 e 1,035. Se por um lado, a
aplicação da regressão comprova que as faixas de renda distantes estão fracamente associadas
dentro dos setores censitários, comprova também que esta associação pode ser inversa, ou,
negativa, como no caso da variável V015 e V011. E, que existe uma associação forte entre
faixas de renda próximas.
No contexto, estes resultados sugerem uma forte homogeneidade nos setores censitários
ou, alta igualdade de renda interna. Esta igualdade resulta na separação do espaço urbano,
representado pelos setores, das pessoas conforme sua faixa de renda. Conforma-se então uma
segregação por proximidade de rendas semelhantes, que se concentra no interior de cada área
do espaço urbano, e se diferencia à medida que se distancia do setor analisado. Viu-se que a
correlação entre faixas de renda no entorno da variável V013 é alta e estatisticamente
significativa, exceto para a faixa de renda V011 de até ½ salário-mínimo. As variáveis do
entorno de V013 têm como característica pessoas de faixa de rendimento baixo demonstrando
a concentração deste espectro da renda.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base na metodologia desenvolvida por Libório, Matheus et. al (2018) no trabalho
“Medidas e escalas de desigualdade de renda em perspectiva” foi desenvolvido este artigo
sobre as desigualdades de renda em diferentes escalas nos setores censitários de Salvador, na
Bahia permitindo a análise do papel do Estado e do mercado imobiliário na segregação e
especialização do espaço urbano.
Diferentes métodos de medição da desigualdade de renda são aplicados para capturar a
natureza das desigualdades de renda intraurbanas que promovem simultaneamente a segregação
e a concentração, que são relacionadas e complementares. A homogeneidade dos setores
censitários, ou agrupamento de populações semelhantes em áreas comuns, tende a reduzir os
índices de desigualdade de renda interna. Essa característica demonstra que as escalas
influenciam na aferição da medida de desigualdade de renda. As evidências empíricas mostram
que altos níveis de desigualdade de renda podem ser escamoteados na medida em que a escala

espacial se altera. Para uma mesma cidade, o nível de desigualdade de renda pode ser reduzido
em 19% quando a escala de análise é alterada de região urbana agregada para setores censitários
urbanos desagregados. Enquanto escalas de análise maiores para estado ou município trazem
medidas de desigualdade de renda mais precisas, escalas menores como os setores censitários
proporcionam uma melhor visão da distribuição da desigualdade de renda.
A crise expôs as fragilidades coletivas e a incapacidade da economia, profundamente
desigual, de trabalhar para todos, de forma equitativa, justa e sustentável. Mostrou também a
grande importância da ação governamental para proteger a saúde, os meios de subsistência, a
vida e a economia. Políticas transformadoras que pareciam impensáveis antes da crise, se
mostram hoje possíveis. Não é possível o retorno para o ponto antes da pandemia. A capacidade
dos bilionários do mundo em se recuperar das perdas tem que ser revertida em benefício
daqueles cuja recuperação pode levar décadas.
Este artigo é um exercício inicial com vistas a fundamentar a realização de um
levantamento e análise mais amplos para avaliar as escalas das desigualdades de renda enquanto
marcadores fundamentais das transformações urbanas, interurbanas e intraurbanas nas cidades
brasileiras com foco na cidade de Salvador e suas transformações sob a égide do capital
imobiliário financeirizado.
As análises empreendidas permitiram visualizar a importância da associação entre a
posição das diversas faixas de renda no espaço e a segregação entre faixas de renda em setores
censitários como consequência espacial de determinações de políticas públicas e movimentos
do mercado imobiliário. Se por um lado, a aplicação de técnicas estatísticas comprova que as
faixas de renda distantes estão fracamente associadas dentro dos setores censitários, comprova
também que esta associação pode ser inversa, ou, negativa. Comprova ainda a associação forte
entre faixas de renda próximas. No contexto, os resultados sugerem uma forte homogeneidade
nos setores censitários ou aglomerados – “clusters” de alta igualdade de renda interna. Esta
igualdade resulta na separação do espaço urbano, representado pelos setores censitários e das
pessoas, conforme sua faixa de renda. Conforma-se então uma segregação por proximidade de
rendas semelhantes, que se concentra no interior de cada área do espaço urbano, e se diferencia
à medida que se distancia do setor analisado.
Agradecimentos aos ensinamentos e ao esforço e dedicação dos professores Renato Reis
e Thiago Rios sem os quais esta pesquisa e sua continuidade não seriam possíveis.
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Resumo
O artigo objetiva analisar o processo de urbanização das cidades de Catolândia e Barreiras, no
estado da Bahia, sob a perspectiva dos conceitos trazidos pelo historiador Lewis Mumford, o
sociólogo Ernest W. Burgess, o pré-urbanista Ebenezer Howard e o urbanista brasileiro Anhaia
Mello. A metodologia consiste na coleta de dados publicados em relatórios de entidades
nacionais e em referências bibliográficas principalmente sobre o tema da formação e
crescimento das cidades. Analisaremos neste artigo a existência dos municípios de Catolândia
e Barreiras, ambos pertenciam a uma única comarca e que distam poucos quilômetros um do
outro e trazem números totalmente díspares entre si. O trabalho foi dividido em capítulos que
analisam a formação das duas cidades utilizando-se dos conceitos trazidos pelo historiador
Lewis Mumford, o sociólogo Ernest W. Burgess, o pré-urbanista Ebenezer Howard e o
urbanista brasileiro Anhaia Mello. Concluiu-se que os poucos atrativos da cidade de Catolândia,
sendo uma cidade ruralista com baixos índices é incapaz de atrair novos moradores e novos
recursos para a cidade, sendo que a sua existência autônoma como cidade deve ser questionada.
Palavras-chave: Catolândia. Barreiras. Urbanização. Lewis Mumford. Ernest W.
Burgess. Ebenezer Howard. Anhaia Mello.
Abstract
The article aims at analyzing the urbanization process of the cities of Catolândia and Barreiras,
in the state of Bahia, under the perspective of the concepts brought by historian Lewis Mumford,
sociologist Ernest W. Burgess, pre-urbanist Ebenezer Howard and Brazilian urbanist Anhaia
Mello. The methodology consists in collecting data published in reports of national entities and
in bibliographical references mainly on the theme of the formation and growth of cities. In this
paper we will analyze the existence of the municipalities of Catolândia and Barreiras, both of
them belonging to a single county and only a few kilometers away from each other, with totally
different numbers. The work was divided in chapters which will analyze the formation of both
cities using concepts brought by historian Lewis Mumford, sociologist Ernest W. Burgess, preurbanist Ebenezer Howard and Brazilian urbanist Anhaia Mello. It was concluded that the few
attractions of the city of Catolândia, being a rural town with low rates is unable to attract new

residents and new resources to the city, and that its autonomous existence as a city should be
questioned.
Keywords: Catolândia. Barreiras. Urbanization. Lewis Mumford. Ernest W. Burgess.
Ebenezer Howard. Anhaia Mello.
1 INTRODUÇÃO
O estado da Bahia é composto por 417 municípios, destes, segundo fontes do censo de
2010 (IBGE, 2010), 69 municípios possuem população abaixo de 10 mil habitantes, o que nos
leva a indagar: como essas pequenas cidades nasceram? Desde o descobrimento até o início do
século XX, a ocupação do solo foi basicamente rural, marcada por grandes latifúndios. A
apropriação das terras brasileiras tem seu início fundamentado na Lei Sesmarial de D. Fernando
I, de 1375.
Foi nas primeiras décadas do século XX que se iniciou o processo de urbanização
brasileiro, embora, segundo Maricato (2003), não tenha superado algumas características dos
períodos colonial e imperial, marcados pela concentração de terra, renda e poder, pelo exercício
do coronelismo ou política do favor e pela aplicação arbitrária da lei. No início do século XXI,
houve uma inversão devido a um crescente aumento da população urbana, ultrapassando os
80%. Segundo o relatório brasileiro para o Habitat III, em 50 anos, de 1960 a 2010, o Brasil
urbano cresceu 402%, passando de 32 milhões para 160 milhões de pessoas. Entretanto, esse
processo de urbanização não representou uma quebra de dominação do coronelismo.
Analisaremos neste artigo a existência dos municípios de Catolândia e Barreiras, ambos
pertenciam a uma única comarca, distam a poucos quilômetros um do outro e trazem números
totalmente díspares entre si. Ao final analisar a formação das duas cidades utilizando-se dos
conceitos trazidos pelo historiador Lewis Mumford, o sociólogo Ernest W. Burgess, o pré
urbanista Ebenezer Howard e o urbanista brasileiro Anhaia Mello. vejamos.
O município de Catolândia pertenceu a uma região que foi primitivamente habitada
pelos índios Acroás: a comarca do Rio São Francisco, que pertenceu a Pernambuco até o ano
de 1824. Em meados do século XIX o território de Catolândia foi colonizado por viajantes
(IBGE, 2017a) que se utilizavam do grande rio para o comércio, que nos remete às aldeias
citadas por Mulford. Depois pela extração do látex, criação de gado, surgem as primeiras
atividades econômicas e agropecuárias, surgindo assim o povoado de Santana, pertencente ao
município de Barreiras. Em 1938 tem seu nome alterado para Catão e em 1962 é emancipado a
município com o nome de Catolândia.
O município menos populoso do estado da Bahia, com apenas 2.612 habitantes pelo
censo de 2010, tem uma taxa de escolarização de 6 a 14 anos de 98,4%, uma renda per capita
de R$ 23.988,63, ocupando desta forma, a 32ª posição na economia do estado, com IDH baixo
de 0,582, distribuída em uma área de 702 km² e densidade demográfica de 4,06 hab./km².
O esgotamento sanitário adequado é inferior a 10%, sem índices para a urbanização nas
vias públicas. A frota de veículos, no ano de 2020, é de 533 unidades. Já o índice de
desenvolvimento de educação básica, no ensino público apresenta os seguintes parâmetros,
anos iniciais: 4.9, anos finais: 4.1 e ensino médio: 3,1. Em relação aos estabelecimentos de
saúde, as informações são do ano de 2009, apontando para apenas 02 unidades em Catolândia
e sem nenhum leito de internação. O censo agropecuário de 2017 aponta para uma área de
33.920 hectares de estabelecimentos agropecuários.
Seguindo ainda na coleta de dados no IBGE, verificamos que a população de Catolândia
é essencialmente rural, com 1645 habitantes vivendo no campo e 967 pessoas vivendo na área

urbana. Nos parece, numa análise perfunctória, que o município de Catolândia ainda guarda
ligações com as antigas aldeias que deram origem a muitas cidades.
Voltemos o olhar agora ao município vizinho, do qual Catolândia (antiga Santana) foi
desmembrada: Barreiras. No último censo Barreiras tinha uma população de 137.427
habitantes, com taxa de escolaridade de 97,5%, renda per capita de R$ 30.842,20, ocupando a
20ª economia do estado; o IDH é de 0,721; a área territorial é de 8.051 km² e a densidade
demográfica de 17,49 hab./ km².
O esgotamento sanitário adequado é de 34,9%, o maior índice da região, mas mediano
comparado com todo o país. O índice de urbanização nas vias públicas é de 6,8%. A frota de
veículos, no ano de 2020, é de 86.605 unidades e o índice de desenvolvimento de educação
básica, no ensino público, são: anos iniciais – 5.1, anos finais – 4.3 e ensino médio 3.4.
Em relação aos estabelecimentos de saúde, as informações do ano de 2009, apontam a
existência de 72 unidades, 08 delas com atendimento de emergência e 533 leitos de internação.
O censo agropecuário de 2017 aponta para uma área de 453.357 hectares de estabelecimentos
agropecuários.
A população de 137.427 habitantes, em 2010, é predominantemente urbana, com
123.741 pessoas e a população rural com apenas 13.686 habitantes.
Sobre o surgimento da cidade de Barreiras, sua área era uma imensa sesmaria:
Fazia parte da imensa sesmaria de Antônio Guedes de Brito - o conde
fundador do Morgado da Casa da Ponte. As terras que se prestavam à
lavoura e criação foram vendidas no século XVII por seus descendentes a
José Alves Martins, Domingos Afonso Serra e outros, ficando devolutas as
chapadas das serras. Domingos Afonso Serra fez a Fazenda Tapera, onde
criou gado. Após sua morte, a fazenda foi inventariada e vendida a diversos,
quando, presume-se, surgiram as primeiras moradias. Em 1850, o barqueiro
Plácido Barbosa habitava uma casinha junto ao porto, em terreno da Fazenda
Malhada, e, juntamente com seu patrão, Francisco José das Chagas, se
ocupava de receber e descarregar as barcas que chegavam, cujas mercadorias
fazia seguir em tropas de animais para localidades vizinhas do estado de
Goiás ou para fadas da Ribeira. Vem a seguir uma fase de progresso, a
princípio, e até o ano de 1880, bastante lenta. Nessa época era a povoação
um lugarejo com apenas 20 casebres de taipa ou adobe. A grande
abundância nas matas locais da mangabeira, de cuja seiva se faz a borracha,
foi fator definitivo de crescimento e de uma nova atividade econômica, pela
qual o acanhado povoado pôde progredir mais rapidamente e obter, logo no
ano seguinte, em 1881, a criação de sua freguesia. A freguesia passou a ser
distrito de paz do município de Angical em 1891. Adquiriu foros de cidade
em 1902, quando já possuía para mais de seiscentos e trinta casas e dois mil
e quinhentos habitantes. (IBGE, 2017a).

2 A ORIGEM DAS CIDADES SEGUNDO LEWIS MUMFORD
Não é de hoje que se busca a origem das cidades. Para Mumford as origens da cidade
são obscuras e estão, em grande parte, irrecuperavelmente apagadas. Para romper com
contradições interiores e lançar novos alicerces para a vida urbana cumpre compreender a
natureza histórica da cidade, caminhando pelos obscuros traços de estruturas primitivas,
passando pelos “cinco mil anos de História escrita”.

Para não nos situarmos em bases falsas, Mumford alerta que devemos seguir a trilha
para trás, por mais remotos que se apresentem no tempo, no espaço e na cultura: “antes da
cidade, houve a pequena povoação, o santuário e a aldeia; antes da aldeia, o acampamento, o
esconderijo, a caverna, o montão de pedras; e antes de tudo isso, houve certa predisposição para
a vida social que o homem compartilha, evidentemente, com diversas outras espécies de
animais.”
Segue afirmando que a vida humana se agita entre dois pólos: movimento e repouso,
citando Carl O. Sauer: a propensão para armazenar e fixar-se pode ela mesma ter sido
originalmente uma característica humana.
Contudo, ressalta que as contribuições mais significativas para a estabilidade e
continuidade decorrem do nosso passado animal, destacando que viveiros de reprodução e
nutrição constituem protótipos do tipo mais primitivo de aglomeração humana permanente.
Nem mesmo à complexidade tecnológica da cidade humana falta o precedente animal,
prossegue o autor, cita a colônia dos castores, as colmeias dos termitários e formigueiros: a
divisão do trabalho, diferenciação de castas, prática de guerra, instituição da realeza,
domesticação de outras espécies e o emprego da escravidão. Conclui que não se trata de
continuidade biológica, ao contrário, é um exemplo de paralelismo e de convergência.
Indícios humanos mais primitivos revelam um interesse e preocupação com os mortos
que não têm correspondente animal. Os mortos, do período paleolítico, foram os primeiros a
terem uma morada permanente. A cidade dos mortos antecede a cidade dos vivos, aliás,
segundo o autor a cidade dos mortos é a precursora, quase o núcleo, de todas as cidades vivas.
O homem paleolítico também regressava às cavernas, seja para finalidades domésticas,
para artes ou ritual. Para o autor há grandes razões para encontrar nos ritos da caverna os
impulsos sociais e religiosos que conspiraram para atrair os homens às cidades.
O autor alerta que antes das aldeias rurais do período neolítico, grupos e tribos já
haviam, provavelmente, experimentado as facilidades dos sítios: fonte de água, a terra, rio farto
em peixes, já servia como fator de ocupação na era mesolítica. Entretanto há indícios de que a
colonização tenha precedido essas aldeolas, por exemplo em restos de construções paleolíticas
encontradas no sul da Rússia.
Ressalta que dois dos três aspectos originais da colonização temporária se ligam a coisas
sagradas e não simplesmente à sobrevivência. O primeiro germe da cidade é o ponto de encontro
cerimonial.
Mumford destaca que ainda que haja “sementes” da vida urbana presentes na cultura
paleolítica, faltava o solo para nutri-las. O homem vivia da caça e da coleta de alimentos, vivia
o dia a dia, em pequenos grupos móveis e sem se prender a uma habitação fixa.
A primeira condição para a existência de um suprimento alimentar amplo e seguro
surgiu no período mesolítico, há quinze mil anos. Com as aldeolas surgem as primeiras
finalidades agrícolas, animais de estimação e a reprodução de vegetais comestíveis.
Uma segunda fase, há dez ou doze mil anos, iniciou no processo de colonização em
razão da domesticação e regularidade alimentar. Essa grande revolução agrícola exigiu do
homem a ocupação permanente de determinada área, por um período suficiente para todo o
ciclo do desenvolvimento. O autor arremata: em todos esses acontecimentos, o mais importante
talvez tenha sido a domesticação do próprio homem. A domesticação geral foi o produto final
de um crescente interesse pela sexualidade e pela reprodução.
A domesticação, em todos os seus aspectos, implica duas mudanças: a permanência e
continuidade de residência e o exercício do controle e previsão dos processos. Para afirmar que
sem esse longo período de desenvolvimento agrícola e doméstico, a vida urbana não teria
existido.

A presença da mulher se fez sentir em todas as partes da aldeia. A casa e a aldeia, e a
própria cidade, são obras da mulher. A ordem e a estabilidade da aldeia, juntamente com seu
muro maternal, foram transmitidas à cidade. Sem esse cuidado maternal de toda a comunidade,
os filhos se tornam desprovidos de moral; O que chamamos de moralidade começa nos
costumes, nos hábitos conservadores da cidade que se encontram na aldeia. Com a grande
expansão das cidades, esses modos da aldeia vão rapidamente desaparecendo do mundo.
Já no período neolítico a rotina da agricultura tornava mais fixa e conservadora, e,
também, mais bem sucedida, ocorrendo em torno da aldeia, um pequeno grupamento de
famílias, nascendo assim, a estrutura embrionária da cidade: casa, oratório, poço, via pública e
ágora.
Para Mumford, embora as provas atuais datem a cidade física a partir das últimas fases
da cultura neolítica, o aparecimento real da cidade ocorreu como resultado de uma união mais
remota entre os componentes paleolíticos e neolíticos.
O autor discorre sobre “casamento de duas culturas”, na medida em que caçadores
paleolíticos e novos colonizadores neolíticos tenham ocupado o mesmo território, juntos. A
cidade foi o principal fruto da união entre a cultura neolítica e uma cultura paleolítica mais
arcaica. O macho tornou-se figura dominante e a mulher passou ao segundo lugar.
Como resultado dessa união das duas culturas, provavelmente, segundo Mumford, terá
ocorrido, justamente ao mesmo tempo, a mais ampla espécie de cruzamento e entremisturas,
dando às cidades potencialidades e capacidades que nem o caçador, nem o mineiro, nem o
criador de gado, o camponês, jamais teriam sido capazes de explorar.
3 O CRESCIMENTO DA CIDADE SEGUNDO ERNEST W. BURGESS
Ernest Burgess nasceu no Canadá e em 1916 foi contratado pela universidade de
Chicago para lecionar. Permaneceu ligado ao departamento de sociologia até 1952, quando se
aposentou.
Burgess faz parte de um grupo de sociólogos que compõem a Escola de Chicago. No
período entre 1950 e 1890 Chicago de cidade insignificante passou a ser a segunda maior cidade
americana. Em 1890 a atual universidade foi criada e durante muito tempo recebeu generosas
contribuições filantrópicas de John Rockfeller.
Por volta de 1910 inaugura-se uma nova pesquisa sociológica voltada para os
fenômenos urbanos, com estudos especializados sobre a expansão de Chicago, criando-se assim
a Ecologia humana, com grande relevância para os estudos da expansão e organização urbana.
Para Burgess o fato mais notável da sociedade moderna é o crescimento das grandes
cidades e enumera características distintivas das populações urbanas em comparação com a
rural:
1. Maior proporção de mulheres;
2. Maior porcentagem de jovens e de pessoas de meia idade;
3. Maior proporção de nascidos no estrangeiro;
4. Heterogeneidade ocupacional acentuada;
Entretanto considerava que a expansão das cidades era quase que exclusivamente
considerada em termos de seu crescimento físico, e apresenta um processo quase tão aberto, o
de expansão, cuja investigação traz um ponto de vista diferente, mais prático, analisando
determinados grupos dentro do espaço urbano, zoneamento e levantamentos regionais.
Para explicar o processo de expansão da cidade, Burgess ilustra por uma série de
círculos concêntricos, enumerados para designar as sucessivas zonas e tipos de áreas, assim
descrevendo:

Este gráfico representa uma construção ideal das tendências de qualquer
cidade ou metrópole para expandir-se radialmente a partir de seu distrito de
negócios central - no mapa "The Loop" (I). Em torno do centro da cidade
normalmente situa-se uma área em transição, em processo de invasão por
casas de negócios e de fabricação de luz (II). Uma terceira área (III) é habitada
pelos trabalhadores das indústrias que escaparam da área de deterioração (II),
mas que priorizam a acessibilidade ao local de trabalho. Para além desta zona
é a "área residencial" (IV) de edifícios de apartamentos de classe alta ou de
distritos "restritos" exclusivos de habitação unifamiliar. Ainda mais longe,
ultrapassando os limites da cidade, encontra-se a zona de moradores
passageiros - áreas suburbanas, ou cidades satélites, - a uma distância de um
passeio de trinta a sessenta minutos do distrito empresarial central
(BURGESS, 2017, p. 63).

Figura 1 – Círculos concêntricos de Burgess

Fonte: BURGESS, 2017.
Fazendo um paralelo com a ecologia vegetal, Burgess afirma que cada uma das zonas
mais internas tenderia a se expandir sobre a subsequente, chamando este processo de expansão
de sucessão. Os círculos internos tenderiam a crescer sobre os externos e a cidade, como um
todo, cresceria em extensão horizontal. Os círculos concêntricos realçaram a tendência
centrípeta do desenvolvimento urbano (ROCHA, p.17).
Entretanto o autor segue afirmando que os processos de expansão urbana e
especialmente a taxa desta expansão não deve ser estudada apenas pelo crescimento físico e
desenvolvimento do comércio de bens e de serviços, mas também nas consequentes
transformações no contexto da organização social e nos tipos de personalidade humana que
caracterizam o urbanismo.

Até que ponto o crescimento da cidade, em seus aspectos físicos e técnicos,
corresponde a um reajuste natural, porém adequado, na organização social? O
que, para uma cidade, é uma taxa de expansão normal, uma taxa de expansão
com a qual as transformações controladas na organização social podem manter
o ritmo com sucesso? (BURGESS, 2017, p. 65)

Burgess afirma que na expansão da cidade ocorre um processo de distribuição que
desloca, classifica e realoca indivíduos e grupos por residência e ocupação, seguindo um mesmo
padrão, com pequenas modificações, conforme figura.
Figura 2 – Padrões de ocupação da cidade

Fonte: BURGESS, 2017.

Afirma, ainda, que a diferenciação em agrupamentos econômicos e culturais naturais
conforma e caracteriza a cidade, e segue:
A segregação oferece ao grupo e, portanto, aos indivíduos que compõem o
grupo, um lugar e um papel na organização total da vida da cidade. A
segregação limita o desenvolvimento em certas direções, mas o libera em
outros. Estas áreas tendem a acentuar certos traços, de modo a poder atrair e
desenvolver o seu tipo de indivíduos, e assim tornarem-se mais diferenciados.
(BURGESS, 2017, p. 68)

4 AS CIDADES-JARDINS DE HOWARD
Ebenezer Howard foi um pré urbanista inglês que, incomodado com as péssimas
condições de vida da cidade liberal, publicou em 1898 uma proposta como alternativa para os
problemas urbanos e rurais. Aqui no Brasil a obra foi intitulada Cidades-Jardins de Amanhã.
Nas notas introdutórias o autor destaca que “talvez possa parecer difícil encontrar uma
única questão de importância essencial para a vida e o bem-estar da nação sobre a qual estejam
todos completa e inteiramente de acordo”, cita alguns exemplos de divergência para destacar
que há uma questão que é quase universalmente aceito por todos, “ser profundamente
deplorável que pessoas continuem afluindo a cidades já superpovoadas, esvaziando ainda mais
os distritos rurais.
Howard propõe como solução para restituir as pessoas ao campo a criação de atrativos,
uma fabricação de ímãs com poder de atração maior que o das cidades será eficiente para
redistribuir a população de uma forma espontânea e salutar. Ao discorrer sobre o ímã da cidade
e o ímã do campo, o autor acrescenta que não há apenas essas duas opções, vida urbana ou vida
rural, apresentando uma terceira: a cidade-campo. Os dois ímãs devem fundir-se em um só.
Howard faz uma síntese das vantagens e desvantagens da vida na cidade e no campo,
apontando os benefícios da Cidade-campo, o que chamou dos Três Ímãs:
Figura 3 – Vantagens e desvantagens da cidade e do campo

Fonte: HOWARD, 2002.

Em apertada síntese, a cidade atraía as oportunidades e empregos, mas, lado outro, a
vida era mais difícil e custosa do que no campo sob vários aspectos, muito embora o campo,
também padecia de carências que eram ofertadas pelas cidades.
A chave para a solução era oferecer ao homem atrativos, imãs, para reconduzir o homem
ao campo e, havia a terceira alternativa, a Cidade-Campo, onde os dois imãs se fundiriam em
um único, aproveitando o que há de melhor na cidade e no campo.
5 A VISÃO DO BRASILEIRO ANHAIA MELLO
Luís Inácio Romeiro de Anhaia Mello (1891-1974) foi professor universitário e político
brasileiro. Formado em Engenharia e Arquitetura pela Escola Politécnica de São Paulo, foi um
dos fundadores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – USP.
Anhaia Mello foi influenciado pela prática urbanista americana, especialmente pelos
autores acima mencionados. Como forma de nacionalizar os conceitos trazidos por Mumford,
Burgess e Howard, passaremos a discorrer sobre uma palestra ministrada por Mello, em 08 de
novembro de 1954 na FAUUSP, sob o olhar de Tadeu Rocha, no artigo publicado nos anais
XVIII Enanpur 2019.
Anhaia fez menção aos círculos concêntricos de Burgess em diversos materiais da
década de 1950 para explicar o crescimento da cidade e, na mesma época apresentou uma série
de propostas para o planejamento da cidade de São Paulo. Os dois pontos mais polêmicos eram
o de limitar o crescimento da capital paulista e proibir a instalação de novas indústrias.
Sobre o pensamento de Mello, dois registros merecem nossa atenção:

1. a da estruturação de um sistema de planejamento que abarcasse desde a
totalidade do território nacional até as particularidades e a forma
intraurbana de cada município, por meio de um conjunto de planos em
diferentes escalas e comissões e (2) a do conteúdo e preceitos de
organização do espaço que deveriam guiar a elaboração dos planos locais.
(ROCHA, p.5)

Três conceitos básicos deveriam guiar o planejamento na escala municipal, segundo
Anhaia Mello:

a.
a ideia de cidades jardins (e de cintas verdes que limitassem o
crescimento e fornecessem alimentos), (b) as superquadras de Radburn (que
permitissem o convívio entre os ritmos humano e do automóvel) e (c) as
unidades de vizinhanças (Mello, 1954b, p. 38, apud ROCHA, 2019, p. 5).

Para o urbanista brasileiro uma das principais questões a serem observadas era a
distribuição das populações no território, devendo o engenheiro, o arquiteto e o urbanista,
preocuparem-se com o indivíduo, necessitando de uma cultura sociológica, nos dizeres de
Anhaia Mello, esta é a base de tudo em urbanismo – o homem é de novo o centro e a medida
de todas as coisas (Mello, 1957, p. 1, apud ROCHA, 2019, p. 9). Ainda que se houvesse
interesse em razão da receita o crescimento desmedido deveria ser controlado em razão do
interesse dos milhares de munícipes:
Os problemas de São Paulo não interessam apenas à riqueza (wealth), mas à
riqueza comum (commonwealth). E há relações precisas, nos organismos,

entre cabeça e corpo. A tese da limitação do crescimento é incontestável.
Desagrada a muita gente, porque põe termo a muita exploração imobiliária”
(ibidem, p. 6).

Assim como os demais autores, Mello assentiu que o crescimento da cidade era positivo,
mas somente até determinado ponto. Entre a passagem da metrópole para a megalópoles, tratarse-ia de uma curva descendente, por isso a defesa da limitação do crescimento desmedido. E
nesse sentido, Anhaia Mello utilizando do argumento de Mumford, insinua que os “problemas
da cidade” seriam inerentes à própria (exacerbação da) forma humana. Defendia-se, com isso,
a necessidade “lutar contra o aumento de população” e “Lutar contra tudo que é apenas maior
em vez de melhor. (Mello, 1954b, apud, Rocha, p. 7).
Rocha apresenta três passagens em que Anhaia Mello se aproxima dos autores de
Chicago:

1. ao defender a necessidade de conhecer a lógica e as forças sociais que
moldam as cidades; (2) ao ressaltar os aspectos genéricos e
pretensiosamente comuns entre todas as cidades e; (3) ao buscar explicar
os mecanismos “reais” que estariam por trás do “ciclo metropolitano”.
(ROCHA, 2019, p. 7).

Em outro trecho podemos aproximar o pensamento de Anhaia Mello as Cidades-Jardins
de Howard:
Uma unidade regional é um todo harmônico, que engloba os quatros
ambientes básicos da vida humana – o primevo, o rural, o urbano e o
metropolitano. O primevo – a natureza bruta, a mata, o céu, o sol, o mar, o rio
– é o ambiente das fontes de vida, da comunhão do homem com a natureza. O
rural – o campo, o povoado, a vila – é o ambiente dos interesses locais, da
agricultura, do contato de homem a homem, nos círculos primários de
parentesco
e
vizinhança.
O Urbano e o metropolitano, a diferenciação; homogêneo ainda o primeiro,
heterogêneo o segundo; ambiente de contatos secundários, de interesses de
grupos, da manufatura, do comércio e da cultura (...) O fenômeno “urbano”,
distinto e separado do “rural” – deverá ser “rurbano” – mostra o que perde o
homem na superespecialização de função desses ambientes exclusivos.
Confinado neste ou naquele, aqui ou ali, perde o homem sempre algo do que
necessita para o seu equilíbrio biológico – e que o urbanita procura recobrar
passando as férias no campo, e o rurícula na cidade. [...] Si o urbanismo é arte
social, si existe para o maior bem do maior número, é preciso entendê-lo nesse
sentido largo e arejado, e não como pretexto para valorização imobiliária, ou
lucro e proveito de alguns em detrimento dos interesses da maioria” (MELLO,
1954b, p. 6, apud ibidem).

O trecho em que Anhaia cunha a noção de “rurbano” nos revela a influência de Howard
e que a solução estaria no terceiro ímã: As Cidades-Jardins ou no conceito de rurbano,
agregando tudo que há de bom nas cidades e no campo.
Uma vez que a cidade estaria propensa a crescer por sua própria natureza, por fatores
“ecológicos”, inevitável seria a intervenção externa para romper com o ciclo metropolitano.

O urbanista argumenta que a forma concêntrica e mononuclear do desenvolvimento
urbano apresentada no modelo de Burgess, citando novamente Lewis Mumford, era fruto da
tecnologia paleotécnica, da época da revolução industrial baseada no carvão.
O modo de romper o ciclo metropolitano seria o de combater, com planejamento urbano,
as tendências naturais do crescimento da cidade. Com as tecnologias então disponíveis, da
eletricidade e das telecomunicações, isso seria possível. Agora, as redes de cidades-jardim,
baseadas na polinucleação, na ideia de unidade de vizinhança e na limitação da extensão por
“cintas verdes”. As fábricas modernas, por exemplo, ele apontou, já não demandavam a ordem
e a poluição da cidade paleotécnica (ROCHA, p. 21).
A seguir, veja-se a comparação entre os municípios de Barreiras e Catolândia:
Tabela 1 – Comparação entre os municípios de Barreiras e Catolândia
Parâmetros
Habitantes
Hab. Área Rural
Hab. Área Urbana
Tx. escolarização
Renda per capita
IDH
Território
Densidade demográfica
Índice de esgotamento sanitário
Frota de veículos
Índice de urbanização nas vias públicas

Catolândia
Barreiras
2612
137427
1645
13.686
967
123.471
98,40%
97,50%
23988,63
30842,2
0,582
0,721
702 km²
8.051 km²
4,06 hab./km². 17,49 hab./ km²
inferior a 10%
34,90%
533
0%

86.605
6,80%

Estabelecimentos de saúde

2

72

Leitos

0

533

Fonte: Elaboração própria, 2021.
6 CONCLUSÃO
É evidente que o município de Barreiras se apresenta como uma cidade
predominantemente urbana, enquanto o município de Catolândia predomina o campo. Com os
conceitos discorridos até aqui podemos ver nos índices pinçados do site do IBGE, os quais
foram escolhidos pelos autores deste artigo de forma a comprovar as diferenças entre as cidades,
que Barreiras enquanto metrópole individualmente considerada possui ímãs atrativos ao
indivíduo.
Não há como negar que índices como o de esgotamento sanitário, número de
estabelecimentos de saúde, renda per capita, leitos de hospital e o próprio IDH de Barreiras
oferecem oportunidades e confortos que não são encontrados na cidade vizinha de Catolândia.

A mesorregião do Extremo Oeste Baiano é dividida em 03 microrregiões, sendo
Barreiras a primeira delas. A cidade de Barreiras é a mais populosa da Mesorregião, sendo a
12ª no ranking do Estado (IBGE, 2010). Com densidade demográfica ainda baixa,
principalmente se comparada a Salvador ou a Feira de Santana, 1ª e 2ª cidades no ranking do
estado, podemos concluir que a cidade ainda não chegou ao topo da metrópole de modo a trilhar
na curva descendente da megalópole conforme alerta Anhaia Mello.
Nesse contexto, a reflexão que se faz é se estaríamos no exato momento para ainda
planejar a expansão urbana de Barreiras, de modo a não permitir seu crescimento desenfreado
a qualquer custo.
Sobre a cidade de Catolândia conjectura-se seus inúmeros problemas e dificuldades da
população, em razão dos baixos índices de esgotamento sanitário, de estabelecimentos de saúde,
a falta de leitos hospitalares, o baixíssimo índice de desenvolvimento humano. Pode-se
presumir que muitos habitantes de Catolândia recorrem inúmeras vezes das estruturas
oferecidas na cidade de Barreiras.
Até mesmo a renda per capita nos leva, ao analisar os demais índices, concluir que os
poucos atrativos da cidade de Catolândia, sendo uma cidade ruralista com baixos índices é
incapaz de atrair novos moradores e novos recursos para a cidade, sendo que a sua existência
autônoma como cidade deva ser questionada.
A utópica Cidade-Jardim de Howard não seria a solução para esses dois municípios?
Não poderiam os indivíduos de ambas as cidades usufruírem do melhor, da conjunção do que
as duas cidades poderiam oferecer? Uma cidade tão pequena como Catolândia pode sobreviver
com seu vizinho oferecendo todos os atrativos que o homem moderno deseja?
Não se pretende aqui uma resposta, mas interrogações que proporcionem a reflexão para
o futuro.
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Resumo
A cidade do Salvador da Bahia, fundada em 1549, foi a primeira Capital do Brasil. Por esse
motivo possui um Centro Histórico, com destaque para o Pelourinho, tombado pela
Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura como Patrimônio Mundial.
Porém, a cidade do Salvador moderna e contemporânea cresceu sem a necessária conexão dos
meios de transportes com o seu Centro Histórico. Esse isolamento imposto ao Centro Histórico
de Salvador pela cidade moderna de 2,9 milhões de habitantes prejudica economicamente o
Centro Histórico e culturalmente os moradores da cidade contemporânea. O Centro Histórico
da cidade do Salvador, segundo dados oficiais, possui mais de 1,5 mil imóveis vazios, ociosos
ou em estado de ruína. Isolado, o Centro Histórico tem um comércio precário e não atende às
necessidades de mobilidade para atrair o cidadão soteropolitano para a sua ocupação como
moradia, e o turista também o acessa com dificuldade. Sabe-se que os poderes públicos têm
direcionado recursos para o Transporte de Massa de Salvador e Região Metropolitana, porém
o Pelourinho não foi contemplado nesses investimentos. Pretende-se neste Artigo ampliar o
debate sobre a revitalização do Pelourinho, propõe-se um modelo de sucesso utilizado na
revitalização de diversos centros históricos das capitais europeias, apresenta-se uma proposta
de alto impacto econômico: a implantação de estação subterrânea de metrô no Pelourinho da
cidade do Salvador da Bahia.
Palavras-chave: Pelourinho. Metrô. Salvador. Centro Histórico. Mobilidade.

Abstract
The city of Salvador da Bahia, founded in 1549, was the first capital of Brazil. For this reason,
it has a Historic Center, especially Pelourinho, declared a World Heritage Site by the United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. However, the modern and
contemporary city of Salvador advanced without the connection of means of transport with its
Historic Center. This isolation imposed on the Historic Center of Salvador by the modern city
of 2.9 million inhabitants harms the Historic Center economically and culturally harms the
residents of the contemporary city. The Historic Center of the city of Salvador, according to
official data, has more than 1,500 properties that are empty, idle or in a state of disrepair.
Isolated, the Historic Center has a precarious trade and does not meet the mobility needs to
attract the Soteropolitano citizen to an occupation such as housing, and the tourist also has
more difficult access. It is known that the public authorities have directed resources to Mass
Transport in Salvador and the Metropolitan Region, but Pelourinho was not included in these
investments. This article intends to broaden the debate on the revitalization of Pelourinho,
proposes a successful model used in the revitalization of several historic centers of European
capitals, presents a proposal of a high economic impact: an implementation of an underground
subway station in the Pelourinho of the city of Salvador da Bahia.
Keywords: Pelourinho. Metro. Salvador. Historic Center. Mobility.

1 INTRODUÇÃO
Primeira Capital do Brasil, de 1549 a 1763, Salvador está situada na Região Nordeste
do Brasil e é a capital do Estado da Bahia. Segundo o geógrafo Milton Santos (1926-2001), a
cidade do Salvador “foi, durante três séculos, a aglomeração urbana mais importante e mais
populosa do Brasil” (SANTOS, 2008, p.35) e, para deleite nosso, vamos começar lendo uma
sucinta descrição da cidade do Salvador, nos deixada pelo ilustre baiano:
É uma cidade cuja paisagem é rica de contrastes, devidos não só à
multiplicidade dos estilos e de idade das casas, à variedade das concepções
urbanísticas presentes, ao pitoresco de sua população, constituída de gente de
todas as cores misturadas nas ruas, mas, também, ao seu sítio ou, ainda melhor,
ao conjunto de sítios que ocupa: é uma cidade de colinas, uma cidade
peninsular, uma cidade de praia, (...) cidade de dois andares, como é frequente
dizer-se, pois o centro se divide em uma Cidade Alta e uma Cidade Baixa
(SANTOS, 2008, p.35-36).

Por conta dessa rica história, a cidade do Salvador conta com um patrimônio histórico e
cultural de importância mundial, fazendo com que a Organização das Nações Unidas para
Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) tenha tombado, em 1985, o Pelourinho, como
Patrimônio Mundial. A UNESCO descreve a cidade do Salvador e o Pelourinho com as
seguintes palavras:
Seu papel fundador e histórico como capital colonial a associam ao tema da
exploração do mundo. (...) Esta cidade colonial densamente construída por

excelência do Nordeste brasileiro se destaca pela arquitetura colonial
religiosa, civil e militar que data dos séculos XVII a XIX. (...) O Pelourinho
caracteriza-se pela fidelidade à planta setecentista, pela densidade dos seus
monumentos e pela homogeneidade da sua construção. Além de grandes
construções (...) como a Catedral Basílica de Salvador e as igrejas e
conventos de São Francisco, São Domingos, Carmo e Santo Antônio, o
Centro Histórico de Salvador da Bahia conserva diversos espaços públicos do
século XVI, como a Praça Municipal, o Largo Terreiro de Jesus e o Largo de
São Francisco , além de palácios barrocos, entre eles o Palácio do
Arcebispado , Palácio Saldanha e Palácio Ferrão (UNESCO, 2021).

Ao longo desses séculos a cidade do Salvador se expandiu e, atualmente, possui
aproximadamente 2,9 milhões de habitantes (IBGE, 2020), se situando entre as capitais mais
populosas do Brasil. Esse fato requer um planejamento urbano eficiente e contemporâneo, face
às exigência cada vez maiores – e é justo que seja assim – da sua população e, ressalta-se, no
caso de Salvador da Bahia ainda mais, tem-se que planejar o futuro com uma visão permanente
de preservação do Centro Histórico, com a integração entre o passado e o presente.
Para atender a população da cidade do Salvador e Região Metropolitana, no que diz
respeito à mobilidade urbana, os poderes públicos, Governo do Estado e Prefeitura Municipal
do Salvador, investiram e investem em uma malha de Transporte de Massa (Metrô, Monotrilho
e BRT).
O Transporte de Massa de Salvador e Região Metropolitana facilita a mobilidade entre
dezenas de bairros predominantemente residenciais com áreas centrais, a exemplo da região da
Avenida Tancredo Neves, e também equipamentos importantes: o aeroporto, a rodoviária, a
Arena Fonte Nova, os principais shoppings, o Centro Administrativo da Bahia (CAB), dentre
outros (GOVERNO DO ESTADO, 2021), fato que também colabora com o desenvolvimento
econômico dessas regiões (RODRIGUES, 2018).
Voltando-se para Milton Santos, estudioso dos espaços urbanos e especificamente dos
centros das cidades, dizia o professor que “as formas atuais da vida da região e da cidade e o
passado, seja pela evolução histórica da cidade e da região, seja pelo sítio escolhido inicialmente
para instalar o organismo urbano”, seria uma soma entre o que foi construído no passado com
“as necessidades e condições próprias a cada etapa da evolução urbana” (SANTOS, 2008, p.28).
Claramente, o baiano Milton Santos defendia a integração entre o centro antigo e a parte
da cidade que cresce, como forma de se ampliar o espaço urbano, face ao crescimento da
população, com a preservação dos espaços originais. A cidade do Salvador urbanisticamente
não seguiu os ensinamentos do ilustre geógrafo: O Centro Histórico, com todo o seu rico acervo
patrimonial e cultural encontra-se isolado do conjunto da cidade moderna.
Um dos maiores registros da completa falta de prioridade dada ao Centro Histórico de
Salvador, foi quando da definição da malha metroviária da cidade, que atenderia à demanda da
Federação Internacional de Futebol (FIFA) para a Copa do Mundo do Brasil em 2014. O poder
público decidiu por implantar uma estação que permitisse o acesso a Arena Fonte Nova, e
mesmo estando o Pelourinho na sua proximidade, e sendo um Patrimônio da Humanidade, na
execução desse projeto, o mesmo não foi servido com uma estação subterrânea do metrô.
Face ao exposto, este Artigo tem como objetivo estudar os efeitos da implantação de
uma estação subterrânea do metrô metropolitano no Pelourinho, com a intenção de colaborar
com a sua revitalização.
Buscando alcançar o resultado proposto, o estudo estrutura-se da seguinte forma: traçase o perfil da urbanização moderna da cidade construída a partir do século 20; apresenta-se o
cenário atual do Centro Histórico de Salvador com relação à sua preservação; descreve-se o

Transporte de Massa de Salvador e Região Metropolitana, com os seus benefícios sociais e
econômicos; apresenta-se uma proposta de revitalização econômica e do patrimônio histórico
do Pelourinho; e, conclui-se o Artigo, nas Considerações Finais, com o cenário provável para
o Pelourinho, caso ocorra a implantação de uma estação subterrânea de metrô.

2 A CIDADE DO SALVADOR: DO SÉCULO 20 À ATUALIDADE
Mesmo tendo sido fundada pelos portugueses no século XVI, nas últimas décadas a
cidade do Salvador, de modo semelhante as principais capitais brasileiras, em seu processo de
urbanização seguiu o modelo norte-americano de crescimento urbano. O sociólogo Ernest
Burgess (1886-1966), estudioso das cidades, definiu a proposta de crescimento urbano norteamericana como sendo a cidade feita para os “arranha-céus” e para as “lojas de departamentos”
(BURGESS, 2017, p.64-65). Antonio Risério (2012) afirma que as capitais brasileiras, na sua
maioria, são “uma criação norte-americana” (RISÉRIO, 2012, p.304).
Ernest Burgess defendia que a “construção ideal das tendências de qualquer cidade ou
metrópole para expandir-se” é de forma radial, “a partir de seu distrito de negócios central”,
centro circular (BURGESS, 2017, p.64). Porém, registra-se que, em várias cidades brasileiras,
os centros originais foram abandonados, fazendo com que a atividade econômica nessas áreas
fossem, ao longo dos anos, perdendo força e vitalidade, levando à degradação urbana da maioria
dos centros das grandes cidades brasileiras. Em Salvador não foi diferente. Tendo a sua origem
no Centro Histórico, a primeira e mais rica ocupação brasileira, implantou-se a cidade do século
XX, isolando o seu passado que teve origem no século XVI.
Sabe-se que na questão urbana, no Brasil, temos o Estado como a mola propulsora. Na
quase totalidade das vezes é o poder público quem define o traçado dos investimentos em
Transporte de Massa (Metrô, Monotrilho, VLT, BRT), a abertura de novas avenidas, túneis,
viadutos, pontes; decisões que definem como e para que local a cidade vai crescer, as áreas que
serão economicamente beneficiadas, e qual a parcela da população da cidade que será a
privilegiada.
Desta forma, caso a sociedade intencione implementar uma nova visão para o espaço
urbano da cidade do Salvador, alterando um modelo de urbanismo que se aplica há décadas,
precisa-se, como condição “sine qua non”, do convencimento dos atores públicos. As áreas
centrais originais e o patrimônio histórico, necessita ser vistos e tratados com o mesmo
atendimento dispensado a cidade moderna e contemporânea. Busquemos saber o que os
especialistas em urbanismo e preservação histórica, que estão atuando no poder público,
pensam sobre o Centro Histórico de Salvador.

3 O PELOURINHO E A REVITALIZAÇÃO
Apresenta-se a seguir o relato de diversas autoridades públicas, especialistas no tema
em questão, que retratam a realidade e os objetivos das ações do poder público municipal e
estadual para o enfrentamento dos problemas econômicos e sociais desse importante espaço
urbano. As exposições ocorreram por conta de dois eventos recentemente realizados, com temas
que versaram sobre o Centro Histórico de Salvador.
Em 08 de julho de 2021, no Instituto ACM, com o tema “Centro Histórico em Ação –
Diálogos”, ocorreu o debate apresentado pela Patrimônio Bahia. No evento, o diretor-geral do
Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), João Carlos Cruz de Oliveira,
disse que “(...) o soteropolitano enxerga o Centro Histórico como um lugar de espetáculo e

recreação, não de moradia. Precisamos realizar um processo para transformar essa mentalidade
da população” (CORREIO, 2021). Por sua vez, Jealva Fonseca, gerente de projetos e
licenciamento da Prefeitura de Salvador, relatou que “hoje temos uma visão muito mais clara
da importância de ter uma convivência nos centros antigos de todo o Brasil, e em Salvador não
é diferente. O município tem dois desafios: não deixar que o centro se esvazie ainda mais. Ou
seja, consolidar quem já está lá. E o outro é transformar esses imóveis vazios e arruinados, em
objeto de desejo para moradia de pessoas” (CORREIO, 2021).
Outro evento, anterior, mas ainda recente, realizado em 08 de outubro de 2020,
especialistas em urbanismo, representando a Prefeitura através da Fundação Mário Leal
Ferreira (FMLF), e do Governo do Estado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional na Bahia (IPHAN-BA), debateram o tema: “Centro Histórico – fortalecimento de
vínculos como forma de prevenção” (A TARDE, 2020).
A presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield, ressaltou que
no Centro Histórico de Salvador “temos música, dança e grande movimentação de grupos
sociais. [E] entendemos que a preservação está diretamente ligada à movimentação de pessoas,
mas não apenas no aspecto cultural. O grande desafio é fazer acontecer o programa de
habitação, que vai viabilizar a conservação das edificações e a recuperação dos imóveis
abandonados. Precisamos ofertar condições para que as pessoas trabalhem, morem e vivam no
Centro Histórico” (A TARDE, 2020). Acrescentou ainda a presidente: “não basta apenas ter o
espaço físico para morar. Tem que ter a padaria, a farmácia, o açougue, o bar que a pessoa
frequenta. São desafios que precisam ser trabalhados com ações” (A TARDE, 2020). No mesmo
evento, o superintendente do IPHAN-BA, Bruno Tavares, resumiu o caso dizendo que “se as
pessoas passam a morar, têm sentimento de pertencimento, cuidam, preservam. Aquela
localidade [o Centro Histórico de Salvador] precisa estar habitada” (A TARDE, 2020).
Os números comprovam a dura realidade, segundo a Fundação Mário Leal Ferreira
(FMLF), existem “mais de 1,5 mil imóveis vazios, ociosos ou em estado de ruína na região [do
Centro Histórico de Salvador]” (CORREIO, 2021). Na tentativa de minimizar o problema, a
Prefeitura Municipal de Salvador implantou um projeto de incentivos fiscais para o Centro
Histórico de Salvador, denominado Revitalizar. O programa, sancionado através da Lei nº
9.215/2017 (PMS/SEDUR, 2017), “traz uma série de benefícios para quem investir ou se mudar
para [o Centro Histórico de Salvador]. A compra de um imóvel na região tem a isenção do
Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos (ITIV). Bem como, a remissão de débitos passados
de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e, realizando a sua recuperação, terá 50% de
desconto por 10 anos”, declarou a gestora municipal Jealva Fonseca (CORREIO, 2021).
Portanto, pode-se resumir o relato das autoridades citadas nos dois eventos, nos seguintes
termos:

i.Que, para colaborar com a revitalização do Centro Histórico de Salvador, é necessária a
ampliação da ocupação residencial dos imóveis;
ii.Que o poder público precisa criar motivos para que os imóveis vazios passem a ser “objeto de
desejo” das pessoas, no que diz respeito a ocupação residencial;
iii.Que o poder público deve evitar o esvaziamento do Centro Histórico, consolidando as
atividades existentes nos imóveis ocupados;
iv.Que, para a revitalização do Centro Histórico de Salvador, é necessária a “movimentação das
pessoas” no dia a dia, na condição de moradores, e não somente o fluxo de turistas, que é
sazonal;

v.Que o cidadão morando no Centro Histórico manteria o seu imóvel em bom estado de
conservação;
vi.Que, para o cidadão residir no Centro Histórico de Salvador, faz-se necessário existir no local
um comércio que atenda no consumo diário do morador, que difere do consumo do turista;
vii.Que os poderes públicos estão atentos às questões da revitalização do Centro Histórico de
Salvador, a exemplo da implantação do programa Revitalizar.
Registra-se que os autores deste Artigo concordam com o cenário e as soluções
apresentadas pelos especialistas do setor público. No entanto, consideram insuficientes as ações
propostas para uma revitalização do Centro Histórico do Salvador.
Propõe-se, a seguir, sair do Centro Histórico e circular por Salvador, na cidade moderna
e contemporânea, utilizando-se do seu Transporte de Massa.
4 A CIDADE DO SALVADOR: O TRANSPORTE DE MASSA
Em apertada síntese, apresenta-se um rápido retrato do sistema de Transporte de Massa
implementado e em ampliação, nos últimos anos, em Salvador e Região Metropolitana. O Metrô
e o Monotrilho, de responsabilidade do Governo do Estado, e o BRT, da Prefeitura Municipal
do Salvador.
O “Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas [está] em operação plena com,
aproximadamente, 33 km de extensão, transportando em média 370 mil usuários por dia”
(GOVERNO DO ESTADO, 2021). A operação do sistema teve início em dezembro de 2015,
com a Linha 1, que possui extensão de 12 km, e as estações: Estação da Lapa, Campo da
Pólvora, Brotas, Bonocô, Acesso Norte, Retiro, Bom Juá e Estação Pirajá. A Linha 2 entrou em
funcionamento em dezembro de 2016, e é formada pelas estações: Estação Acesso Norte,
Detran, Rodoviária, Pernambués, Imbuí, Centro Administrativo da Bahia (CAB), Pituaçu,
Flamboyant, Tamburugy, Bairro da Paz, Mussurunga e Estação Aeroporto. A Linha 1, está
sendo ampliada com o acréscimo de mais 5,5 Km e compreenderá o trecho: Pirajá - Campinas
- Águas Claras/Cajazeiras. A Linha 2, de modo semelhante passa por ampliação, com a
construção de uma estação em Lauro de Freitas. Com as ampliações, o Metrô de Salvador,
contará com 42 Km de extensão e passa a atender o público também do município
metropolitano de Lauro de Freitas. (GOVERNO DO ESTADO, 2021).
Figura 01 – Trajeto Metrô de Salvador e Lauro de Freitas.

Fonte: CCR, 2021.

No momento Salvador recebe investimentos para Transporte de Massa na região do
Subúrbio Ferroviário. O sistema de trens que fazia a antiga linha Estação da Calçada ao bairro
de Paripe, foi desativada para a execução de um projeto denominado Monotrilho. O Monotrilho
vai ligar o bairro do Comércio, em Salvador, à ilha de São João, no município de Simões Filho,
Região Metropolitana. O projeto atenderá a demanda de aproximadamente 600 mil pessoas que
residem na região, terá 20 Km de extensão e capacidade de transportar 150 mil usuários por
dia. O Monotrilho em construção contará com as seguintes estações: (Linha Verde) – Estação
Comércio, Estação Porto, Estação São Joaquim; (Linha Laranja) - Estação Acesso Norte, Heitor
Dias, Baixa de Quintas, Soledade, Estação São Joaquim (ligação com a Linha Verde), Calçada,
Baixa do Fiscal, Santa Luiza, Suburbana, Lobato, União, São João, Plataforma, São Bráz,
Itacaranha, Escada, Praia Grande, Periperi, Setúbal, Coutos, Paripe, São Luiz e Estação Ilha de
São João (GOVERNO DO ESTADO, 2021).
Figura 02 – Trajeto Monotrilho de Salvador e Simões Filho.

Fonte: MOBILIZE, 2021.
A Prefeitura Municipal do Salvador está implementando o BRT (Bus Rapid Transit),
projeto que se integra ao sistema do Metrô, desenvolvido pelo Governo do Estado da Bahia. O
projeto do BRT possui três etapas, a Etapa 1 encontra-se executada, a Etapa 2 em fase de
licitação e a Etapa 3 em projeto. Na Etapa 1, o BRT tem as seguintes estações: Estação Iguatemi
(ligação com o metrô), Estação Hiper, Cidadela e Estação Cidade Jardim (estação central do
BRT, onde ligam-se as três etapas); Na Etapa 2, segue-se da Estação Cidade Jardim para a
Estação Pedrinhas, Rio Vermelho, Hospital Geral do Estado (HGE), Ogunjá, Vasco da Gama e
Estação da Lapa (segunda conexão com o Metrô). A Etapa 3 parte da Estação Cidade Jardim
para a Estação Parque da Cidade, Itaigara e Estação Pituba. As obras contemplam a construção
de três viadutos, dois pares de elevados e vias exclusivas. As três etapas em conjunto perfazem
10,2 Km de extensão, e atenderá uma região que possui população estimada de 340 mil pessoas
(PMS/BRT, 2020).
Figura 03 – Trajeto BRT de Salvador.

Fonte: PMS/BRT, 2020.
Os três sistemas: Metrô, Monotrilho e BRT; que comporão o Transporte de Massa de
Salvador e Região Metropolitana, serão interligados através de estações compartilhadas ou
ônibus que circularão entre as mesmas, na totalidade, considerando os dados anteriormente
apresentados, terão 72,2 Km de extensão. Observa-se que o sistema de Transporte de Massa,
corretamente, está ocupando, desde seu início em 2015, os principais eixos de circulação da
região. Desse modo, facilitando a ligação de diversos bairros com a região da Avenida Tancredo
Neves/Iguatemi, área central e comercial moderna da cidade do Salvador.
Sabe-se que o metrô é um forte gerador de desenvolvimento para a região em que se
implanta. Dissertação de Mestrado realizada no ano de 2018 por Thiago de Jesus Rodrigues,
pela Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), com o tema “Impactos
econômicos e espaciais do metrô na área urbana de Salvador”, na qual, após os estudos
científicos, o especialista concluiu que:
Em relação aos resultados econométricos, foi possível identificar que as
estimações referentes aos efeitos da criação de novas estações apresentaram
resultados positivos sobre a abertura de estabelecimentos. Logo, pode-se
considerar que para a cidade de Salvador ocorreu um aumento no número de
estabelecimentos após a abertura das estações de metrô da Linha 1, em relação
às 3 faixas de distâncias para as seis estações analisadas. Essa análise mostrou
que apesar de Salvador vir numa tendência de aumento do desemprego,
ocorreu o aumento no número de abertura de estabelecimentos nas regiões que
circunscrevem a Linha 1 do metrô. Propõe-se com esse trabalho que esse
aumento é devido a abertura das estações de metrô da Linha 1 (RODRIGUES,
2018, p.78).

Portanto, sabe-se que “os sistemas de transporte de média e alta capacidade (...) passam
a ser vetores de desenvolvimento das cidades e contribuem, desta forma para definir a estrutura
urbana” (ORNÉLAS, 2020, p.34), viabilizando o incremento econômico na região em que sem
implantam.
Considerando-se a implantação do sistema de Transporte de Massa de Salvador, que
cruza os principais eixos de tráfego da cidade, e o cidadão comum, que tem a possibilidade de
morar no Centro Histórico ou em outras áreas, onde possa se instalar próximo a uma das
estações do metrô, monotrilho ou BRT, e circular em um transporte rápido, confortável e de
baixo custo, pergunta-se: como o Centro Histórico de Salvador poderá concorrer na atração de

moradores residenciais com essas regiões que recebem os investimentos em Transporte de
Massa?
Patrick Geddes (1854-1932) foi um biólogo, filósofo e urbanista escocês, um dos
criadores dos estudos em planejamento regional. No seu livro Cidades em Evolução (1915) ele
defende que o sangue correndo nas veias das pessoas deveriam ser estudados e comparados
com a circulação das pessoas nas vias urbanas (GEDDES, 1994).
O arquiteto e urbanista Valério Medeiros segue o mesmo pensamento, no seu livro Urbis
Brasiliae: o labirinto das cidades brasileiras, nos faz perceber claramente o funcionamento das
cidades através do corpo humano, deixando transparente que para o seu bom funcionamento é
necessário um sistema de comunicação – “conexões entre veias e artérias” – para que o
ambiente esteja “vivo” e em “ação” (MEDEIROS, 2013, p.550).
Se enxergarmos a cidade como um organismo, estaremos inserindo a ideia
metabólica, subsidiada pela visão, ainda mais complexa, de interdependência
entre partes do ser vivo. Precisamos investigar, portanto, a vitalidade dos
órgãos – que são edifícios, quarteirões, zonas, bairros –, a interdependência
de funções – habitar, trabalhar, recrear, circular, para usar gradação clássica
do modernismo –, e os acessos entre os elementos como se conexões entre
veias e artérias que permitem um ser, vivo, em ação (MEDEIROS, 2013,
p.550).

O Pelourinho é um local de difícil acesso. Trata-se de um espaço urbano onde as
conexões estão bloqueadas em relação a outra cidade do Salvador, a moderna e contemporânea.
E sabe-se que, nos momentos especiais de lazer e turismo, essa dificuldade de acesso é
compensada pela riqueza do Patrimônio Histórico do Pelourinho, porém na vida
contemporânea, não ter acesso fácil ao local onde reside pode lhe ser custoso, e as pessoas
cobram e têm o direito à mobilidade urbana.
Neste Artigo defende-se a necessidade de que o acesso rápido, fácil e de baixo custo ao
Pelourinho seja tratado como prioridade. Não se pode pensar em revitalização definitiva do
Centro Histórico, sem inclui-lo no trajeto da mobilidade urbana da cidade. Medidas podem ser
adotadas, espelhando-se nos casos de sucesso das cidades que possuem seus centros históricos
preservados com recursos do mercado, da iniciativa privada, da atividade comercial e do
cidadão morador da região. Segundo o especialista em planejamento urbano, Waldeck Ornélas:
Quando transporte passa a ser tratado como mobilidade – primeiro na
academia e no meio técnico, depois na própria lei – isso tem o significado de
que obras viárias passam a ser prioritariamente orientadas para o transporte
coletivo urbano e que o automóvel deve ceder lugar aos múltiplos sistemas de
transporte terrestre – ônibus, metrô, BRT, VLT etc. (...) (ORNÉLAS, 2020,
p.33).

Dessa forma, analisa-se a vida contemporânea, as transformações sociais que vivemos
neste início do século 21, e os reflexos na revitalização do Centro Histórico de Salvador,
especificamente no Pelourinho.
5 O PELOURINHO: PROPOSTA DE REVITALIZAÇÃO

Sabe-se que as cidades brasileiras foram projetadas para o automóvel. Esse cenário,
porém, está mudando em função dos novos hábitos. A rede mundial de internet deu
conhecimento ao cidadão comum, com os seus smartphones conectados, (CASTELLS, 1999)
ao conceito de Economia Compartilhada. Segundo pesquisa realizada em todo o Brasil com
2.357 pessoas, no ano de 2018, os resultados indicaram que 33,52% dos entrevistados preferem
usar um automóvel compartilhado a ter um carro próprio, a exemplo da empresa Uber
(BARRETO JÚNIOR, 2020, p.75-76). Outro dado da mesma pesquisa, que pode ser de útil
para o estudo de ocupação residencial no Centro Histórico de Salvador, foi que 42,92% das
pessoas responderam que compartilhariam um quarto de sua casa/apartamento para um turista,
a exemplo da empresa Airbnb (BARRETO JÚNIOR, 2020, p.92-95).
Ou seja, esses dois achados da Pesquisa sobre a Economia Compartilhada – uma das
tendências do século 21 – especificamente o compartilhamento de automóvel e habitação,
colaboram para um programa de revitalização do Pelourinho. A dificuldade de estacionamento
na região deixa de ser um problema para parcela representativa das pessoas, aquelas que
trocaram o automóvel próprio para o uso compartilhado; por outro lado, um dos locais que pode
gerar renda de aluguel com diária de quarto compartilhado está nos imóveis do Pelourinho, pela
sua grande capacidade de atrair o interesse dos turistas.
Registra-se, porém, que o turista prefere se hospedar em locais de fácil acesso e grande
mobilidade urbana através de transportes de massa. Bem como, o morador, quando da decisão
de escolher um local para habitar, também mostra o mesmo desejo de acessar com facilidade e
rapidez a uma rede de transporte confortável, segura e de baixo custo.
Como dito anteriormente, a maioria das cidades brasileiras foram projetadas para o uso
do automóvel e investimentos em transportes de massa não eram prioridade nas políticas
públicas. Nesse aspecto, também se oportuna para a revitalização do Pelourinho que é o fato do
poder público estar direcionando recursos para a implantação de uma malha de Transporte de
Massa.
Qual seria uma das soluções mais eficiente para viabilizar a revitalização permanente
do Pelourinho? A conexão da região ao Transporte de Massa de Salvador e Região
Metropolitana, através da implantação de uma estação de metrô subterrânea no Pelourinho.
A proposta apresentada neste estudo é a realidade dos centros históricos de várias cidades
no mundo – Londres, Madri, Barcelona, Paris, Lisboa, Roma, dentre outras – que têm os seus
centros históricos conectados à parte moderna e contemporânea da cidade através de malhas de
metrô, com estações subterrâneas, viabilizando assim o surgimento de uma demanda para
habitação, o que gera vitalidade econômica para o comércio, e faz com que os imóveis
obtenham valor de mercado e sejam preservados com os recursos da iniciativa privada.
Pergunta-se: o que os centros históricos dessas cidades europeias, citadas, possuem que
o Centro Histórico de Salvador não tem?

i.estão em uma macro região mais rica economicamente;
ii.possuem transporte eficiente: o metrô com estações subterrâneas.

A primeira questão é um tema que ultrapassa o debate urbanístico e depende de variáveis
econômicas não estudas neste Artigo. Sabe-se, porém, que o cenário macroeconômico da cidade
do Salvador e Região Metropolitana não inviabiliza a ocupação econômica do Centro Histórico
da cidade. A degradação do patrimônio que acontece no Centro Histórico notadamente é
superior em relação as regiões da cidade moderna e contemporânea.

Quanto aos centros históricos das cidades europeias citadas possuírem estação
subterrânea de metrô é uma questão que o Pelourinho pode vir a ter, depende apenas de vontade
política para que ocorra. Caso essas cidades não tivessem mobilidade urbana nos centros
históricos, provavelmente muitos de seus moradores não estariam residindo nessas regiões,
prefeririam locais onde a mobilidade fosse eficiente, fato que ocorre na cidade do Salvador.
A proposta para o Pelourinho, segue o modelo urbano implementado nos centros
históricos das cidades dos países europeus, que consiste na ligação do centro antigo com a
cidade moderna e contemporânea, através do transporte de massa, com estação de metrô
subterrâneo.
A solução proposta baseia-se nos relatos do professor Milton Santos, que registrava ser
importante as ações urbanas estarem inseridas no processo de globalização, com uma visão de
planejamento de longo prazo, e que os estudos metropolitanos brasileiros deveriam retomar
“em diversos níveis, a busca de interpretações globais”, e o urbanista pautar as propostas “nas
realidades do presente, o que supõe o conhecimento do período histórico atual” e, mais ainda,
que as soluções para as áreas urbanas teriam que se aproveitar do conhecimento “técnicocientífico existente” (SANTOS, 2013, p.88-89).
Desnecessário dizer, mas, convém registrar, para que não reste dúvidas, que qualquer
intervenção urbana no Pelourinho e em todo o Centro Histórico de Salvador tem por prioridade
o respeito ao patrimônio histórico. Pois é exatamente da importância da preservação do
patrimônio artístico, cultural e arquitetônico do Centro Histórico que parte conceitualmente este
Artigo. As questões relativas aos projetos, aprovações legais, execução e operação, devem fazer
parte de estudos a serem realizados por técnicos especialistas nos respectivos temas. Porém,
registra-se que a existência de metrô subterrâneo em centros históricos tombados pela UNESCO
é uma realidade comum que pode ser comprovada visitando-se as principais capitais da Europa,
motivo pelo qual depreende-se que a questão está vinculada a definição de ‘como’ executar.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Transformar o Centro Histórico de Salvador, em especial o Pelourinho, declarado
Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura
(UNESCO), em um espaço gerador de riqueza e oportunidades, viabilizaria a sua revitalização
e permanente preservação do Patrimônio Histórico.
Dessa forma, e com base nas experiências e nos estudos citados no decorrer do Artigo,
conclui-se que o cenário mais provável de resultados, caso ocorra a implantação de uma estação
subterrânea de metrô no Pelourinho seriam:

i.O morador de Salvador e Região Metropolitana, por conta da possibilidade de acessar o
Pelourinho de forma mais rápida, segura e com um custo baixo, passaria a visitar o Pelourinho
com mais regularidade;
ii.A convivência do soteropolitano no Centro Histórico geraria maior conhecimento sobre a
história e a cultura da cidade do Salvador, impactando de modo positivo as novas gerações e,
assim, criando um ciclo virtuoso de conscientização sobre a importância da preservação do
patrimônio histórico, base deste estudo;
iii.Os turistas contando com acesso mais fácil ao Pelourinho, ampliarão os que poderão se
hospedar no Centro Histórico de Salvador, seja nos hotéis e pousadas existentes, como também
em residências de particulares na modalidade do compartilhamento de habitação (conforme

dados apresentados da Pesquisa sobre Economia Compartilhada), resultando em um maior
afluxo turístico;
iv.A possibilidade de pessoas que moram em Salvador decidirem residir no Pelourinho aumentará
substancialmente. Essa questão, da utilização dos imóveis para a residência, segundo os
especialistas que atuam nos órgãos públicos municipais e estaduais responsáveis pelo tema, e
citados neste Artigo, é um dos pilares para a revitalização do Centro Histórico do Salvador;
v.Na atual situação, de isolamento do Transporte de Massa de Salvador e Região Metropolitana,
e considerando as necessidades da vida contemporânea no que se refere a mobilidade urbana
por parte das pessoas, acredita-se que, sem a implantação de uma estação subterrânea de metrô
no Pelourinho, poucas são as possibilidades de sucesso na atração do morador que hoje habita
a cidade do Salvador moderna e contemporânea;
vi.A estação subterrânea de metrô no Pelourinho, com consequente atração do cidadão para fixar
a sua residência, e a maior frequência de turistas e visitantes, implicaria em maior volume de
recursos circulando na região, o que geraria riqueza para os comerciantes, empresários,
profissionais liberais e proprietários de imóveis do Pelourinho e entorno.
Considerando uma perspectiva de implantação da estação subterrânea de metrô no
Pelourinho, utilizando-se dos dados apresentados neste Artigo, tendo como base teórica os
estudos econômicos de ocupação dos espaços urbanos centrais, e mais o cenário que prospera
nos centros históricos revitalizados das principais cidades da Europa, pode-se concluir que a
ocupação imobiliária apresentada a seguir será a de maior probabilidade de ocorrer no
Pelourinho e entorno:

i.Na ‘área central’ do Pelourinho: no térreo dos imóveis ter-se-ia atividades comercias, as lojas
de produtos de maior valor, que atenderiam os turistas e a população de Salvador e Região
Metropolitana em visita ao Centro Histórico. Nos pavimentos superiores desses ‘imóveis
centrais’, estariam os escritórios com empresas prestadoras de serviços: de arquitetura e design,
publicitários, galerias de artes, startups de diversos ramos de atividades, o que atrairá empresas
de tecnologia da informação, espaços para coworking etc;
ii.Afastando-se da ‘área central’ do Pelourinho, e também da futura estação subterrânea de metrô,
provavelmente teremos, no térreo desses imóveis, lojas que atendendo aos moradores locais,
onde venderão produtos de consumo diário e com preços mais acessíveis. Os pavimentos
superiores deverão ser ocupados por residências, onde cidadãos soteropolitanos que, tendo o
Pelourinho ganho um acesso rápido, confortável e de baixo custo, optarão por morar na região
declarada pela UNESCO Patrimônio da Humanidade.

O Artigo não tem a pretensão de encera o debate, mas ampliar as discussões de propostas
de alto impacto econômico, que gerem soluções definitivas para a revitalização do Centro
Histórico de Salvador, a exemplo desta: a implantação de estação subterrânea do metrô no
Pelourinho. Esse propósito deve envolver a academia, as autoridades públicas, as associações
de classes patronais e dos trabalhadores, profissionais do turismo nacionais e internacionais e,
principalmente, o povo soteropolitano, para saber se gostariam de acessar o Pelourinho através
do Transporte de Massa Metropolitano, e se isso viria a interferir positivamente na sua forma
de viver a cidade do Salvador.

Le Corbusier (1887-1965), arquiteto, urbanista, escultor e pintor, suíço naturalizado
francês, o idealizador da arquitetura modernista, tratou de pensar de forma macro, como
percebe-se pelas suas escritas: “como evitar que nossas cidades se estendam e se diluam,
percam a forma e a alma? É o conjunto de problemas a que nos propomos responder” (LE
CORBUSIER. 2017, p.12). Idealizava e, ao mesmo tempo, indicava os caminhos: o urbanista
deve ligar “todas as coisas no tempo e no espaço por meio de uma rede de circulações”, e é o
arquiteto que está interessado “numa simples habitação, numa mera cozinha” (LE
CORBUSIER. 2017, p.14).
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Resumo
O desenvolvimento regional está atrelado a magnitude territorial, cultural, social. A abordagem
interdisciplinar é indispensável para êxito no desenvolvimento. A interdisciplinaridade em
saúde se faz fundamental, porém ainda enfrenta a desmistificação de pré-conceitos. A partir do
exposto, o objetivo deste estudo foi compreender, por meio de uma revisão sistemática, a
importância da interdisciplinaridade na saúde para o desenvolvimento regional.
Especificamente, pretende-se observar os pontos facilitadores para interdisciplinaridade no
âmbito regional e verificar como a interdisciplinaridade contribui para o desenvolvimento
regional. Trabalhar interdisciplinaridade em saúde, possibilita a visão global da necessidade da
abordagem na área da saúde. Essa visão auxilia na implantação mais assertiva de planos e
adequações regionais em saúde. Por isso, abordar a interdisciplinaridade já na formação
acadêmica pode permitir uma mudança de pensamento profissional em sua trajetória.
Compreender que a soma de saberes contribui no resultado de um objetivo comum e não
diminui o conhecimento disciplinar, observando que a interdisciplinaridade traz melhores
resultados.

Palavras-chave: Ciências da Saúde. Desenvolvimento. Interdisciplinaridade. Políticas
públicas.
Abstract
Regional development is linked to territorial, cultural and social magnitude. The
interdisciplinary approach is essential for successful development. Interdisciplinarity in health
is fundamental, but it still faces the demystification of prejudices. Based on the above, the aim
of this study was to understand, through a systematic review, the importance of
interdisciplinarity in health for regional development. Specifically, it is intended to observe the
facilitating points for interdisciplinarity at the regional level and verify how interdisciplinarity
contributes to regional development. Working interdisciplinarity in health, enables the global
vision of the need for an approach in the health area. This vision helps to implement more
assertive plans and regional adjustments in health. Therefore, approaching interdisciplinarity
already in academic training can allow a change in professional thinking in your professional
trajectory. Understand that the sum of knowledge contributes to the result of a common
objective and does not reduce disciplinary knowledge, noting that interdisciplinarity brings
better results.
Keywords: Health Sciences. Development. Interdisciplinarity. Public policy.
1 INTRODUÇÃO
A área da saúde vive em constante mudança e adequação de condutas profissionais,
manejos clínicos, conceitos de atendimento, aperfeiçoamento de equipamentos e materiais.
Nesse sentido, novos estudos permitem melhoria na prevenção, promoção e recuperação da
saúde (VELLOSO et al., 2016).
É possível observar que nos últimos trinta anos, os profissionais da saúde estão
testemunhando a mudança em relação ao conceito de saúde, de uma linha exclusivamente
biológica da saúde para uma compreensão de saúde comprometida com a concepção de
qualidade de vida (VELLOSO et al., 2016).
A propósito, um dos aspectos que vem mudando, mas com certa resistência por préconceitos estruturados, é a necessidade de trabalhar com a interdisciplinaridade para maior
efetividade do atendimento em saúde, agregando ações consistentes que promovam, a partir do
acesso a serviços públicos de saúde qualificados, o desenvolvimento regional. Cabe mencionar
que a interdisciplinaridade na saúde, enfrenta a barreira na qual tudo está centrado na figura
médica. Porém, o trabalho interdisciplinar propõe o atendimento integral ao paciente, levando
em conta a atuação multiprofissional (HORST; ORZECHOWSKI, 2017).
A inserção e enfoque em torno da importância da interdisciplinaridade, advindo da
formação acadêmica tem sido orientada para a mudança de cultura sobre o trabalho em equipe
como possibilidade de alcance de melhores resultados no âmbito dos serviços de saúde. Reunir
os saberes em prol de um objetivo comum tende a apresentar resultados mais efetivos nas
questões de saúde populacional. A interdisciplinaridade, na formação profissional, não se
restringe a troca de opiniões, na medida em que em um contexto multiprofissional, o diálogo
entre diversas áreas do conhecimento pode resultar em novos conhecimentos (TOASSI;
LEWGOY, 2016).

Vale ressaltar que pensar e atuar na área da saúde implica em significativas exigências
conceituais e técnicas apuradas. Compreender as questões e necessidades dos indivíduos, requer
diálogo e compreensão da importância dos saberes. Nesse contexto, são apresentadas duas
linhas de pensamento, a linha tradicional, formada por uma disciplina, com seus conhecimentos
específicos das complexas realidades em análise. E a segunda, a interdisciplinar, com a
composição do conhecimento de vários especialistas, estabelecendo o intercâmbio de saberes e
um diálogo efetivo (VELLOSO et al., 2016).
Sob tais pressupostos, constata-se que tratar da interdisciplinaridade é abordar a
importância da troca de experiência por profissionais da saúde e, consequentemente essa ação
apresentar resultado associado à saúde da população de uma determinada região, contribuindo
com as perspectivas públicas e privadas em torno do desenvolvimento regional. Nas palavras
de Velloso et al. (2016), ao falarmos de interdisciplinaridade, verifica-se que ela pode ser
caracterizada pela troca de saberes entre os especialistas e pela integração das disciplinas em
um projeto comum, que posteriormente abre uma porta para a transdisciplinaridade.
O avanço na concepção de interdisciplinaridade, sobretudo no âmbito da prestação dos
serviços de saúde, pode contribuir com a dinâmica do desenvolvimento regional, o que permite
utilizar essa referência para o alcance de resultados significativos nos fatores socioeconômicos
e culturais de determinado local. A partir desta perspectiva, Oliveira e Piffer (2016), demostram
que o desenvolvimento regional é caracterizado por um amplo número de fatores: econômico,
social, ambiental, cultural e institucional, e, quando analisados e compreendidos a partir de
perspectivas interdisciplinares, podem contribuir para reduzir as desigualdades sociais, entre
outras situações limitantes do desenvolvimento.
A partir do exposto até o momento, o objetivo deste estudo foi compreender, por meio
de uma revisão sistemática, a importância da interdisciplinaridade na saúde para o
desenvolvimento regional. Especificamente, pretende-se observar os pontos facilitadores para
a interdisciplinaridade e verificar as contribuições para o desenvolvimento regional.
2 METODOLOGIA
Neste estudo foram utilizados artigos publicados entre os anos de 2015 a 2021 para
analisar aspectos e experiências interdisciplinares no âmbito da saúde. Os bancos de dados
foram levantados através das plataformas, Scielo, Business Source Complete (EBSCO) e
Pubmed. Os referidos canais de consulta são os mais utilizados na área da saúde. Também
foram consultados e analisados artigos, capítulos de livros e livros relacionados aos temas de
desenvolvimento regional, interdisciplinaridade e saúde.
A pesquisa foi realizada entre os meses de março e abril de 2021, e, foram incluídos
ensaios clínicos randomizados, estudos transversais, crossover e revisões sistemáticas, que
deveriam atender os seguintes critérios: estudos de 2015 a 2021 e com o Qualis igual ou superior
a B2 nas áreas de ciência da saúde, ou interdisciplinar, ou planejamento urbano e
desenvolvimento regional.
“Em cada plataforma consultada, foram utilizadas três palavras-chaves, são elas:
“Assistência”, Ciências da saúde” e “interdisciplinar” e, seus respectivos termos em língua
inglesa. Após a escolha dos artigos, os que estavam duplicados foram removidos. Foram
analisados 5 artigos, para discussão dos resultados, que apresentavam informações mais
próximas ao objetivo proposto nesse artigo, possibilitando uma revisão sistemática e
comunicação entre eles. A metodologia do artigo é descritiva, com revisão de literatura e análise
sistemática.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A Figura 1, a seguir, apresenta o diagrama da seleção de estudos, a partir das três
palavras-chave elencadas para a busca dos artigos da área sobre interdisciplinaridade. Observase que na plataforma EBSCO foram encontrados o maior número de artigos sobre as três
temáticas da área, conforme demonstra a Figura 1, abaixo.
Figura 1 – Diagrama da seleção de estudos

Fonte: Elaborada pelos autores (2021) a partir da metodologia utilizada pela UnC com base na
ABNT.
A partir dos artigos encontrados na Figura 1, na sequência, será apresentada uma
discussão dos principais resultados relacionados à saúde, interdisciplinaridade e
desenvolvimento regional, baseado em cinco artigos da (Quadro 1).
Quadro 1 – Descrição dos artigos selecionados na revisão sistemática

AUTOR/ANO

1 VELLOSO et
al., (2016)

2 TANG et al.,
(2020)

TIPO DE
ESTUDO

Metodologia
de pesquisaação

Estudo
transversal

AMOSTRA

Professores
Estagiários
Alunos

Pesquisa de
base
populacional
em adultos de
30 a 79 anos
de 10 áreas
geograficame
nte definidas
na China de
2004 a 2008

METODOLOGI
A
A metodologia de
pesquisa-ação,
utilizada no
estudo, supõe
uma ação
coletiva orientada
em função da
resolução de
problemas ou de
objetivos de
transformação. A
primeira etapa de
construção do
diagnóstico foi
realizada por
meio de um
questionário
dirigido aos
professores e
estagiários de
licenciatura, e de
uma redação
direcionada aos
alunos.
Este estudo
utilizou dados do
China Kadoorie
Biobank (CKB),
um estudo de
base
populacional em
meio milhão de
adultos chineses
de 10 regiões
geograficamente
distintas. A
hipertensão foi
identificada por
uma pressão
arterial sistólica /

PRINCIPAIS
RESULTADOS

Os resultados obtidos
dos professores revelam
que a saúde pública é
compreendida como
dever do Estado na
prestação de serviços de
prevenção e assistência à
saúde. Já a saúde
coletiva é associada ao
bem-estar físico, mental
e social da população.

A prevalência de
hipertensão foi a mais
baixa nas áreas do PIB
per capita médio em
homens (31,62, IC 95%:
31,26-31,98%) e
mulheres (22,85, IC
95%: 22,50-23,19%) em
comparação com aquela
em as regiões de baixo
PIB per capita
(masculino: 32,75, IC
95% 32,41-33,08%;
feminino: 32,12, IC
95%: 31,78-32,47%) e
áreas de PIB per capita

pressão arterial
diastólica medida
≥ 140/90 mmHg
ou recebendo
tratamento. O
desenvolvimento
econômico
regional foi
inferido do PIB
per capita na
época do estudo.
Um método
baseado em
regressão
logística foi
usado no cálculo
da prevalência de
hipertensão em
diferentes rendas
familiares,
desenvolvimento
econômico
regional e grupos
de gênero,
ajustando para
fatores
demográficos,
socioeconômicos
e de estilo de
vida.

3 HORSTH;
ORZECHOWS
KI, (2017)

Estudo
transversal

Pesquisa nas
clinicas
escola de
saúde da
Faculdade
Campo Real
GuarapuavaPR

4 OLIVEIRA;
PIFFER, (2016)

Corte
qualitativo e

A escolha das
disciplinas

A presente
pesquisa analisou
os atendimentos
interdisciplinares
em saúde
realizada pela
clínica escola da
Faculdade
Campo Real,
Reaclin, na
cidade de
Guarapuava, PR.
Desvelamento
possíveis
encaminhamento
s para mais
ampla discussão
da temática.
A análise
incorporou todas

alto (masculino: 39,74,
IC 95%: 39,33-40,16 %;
feminino: 35,19, IC
95%: 34,74-35,65%).
Havia uma relação
inversa entre hipertensão
e renda familiar nas áreas
de PIB baixo e alto.

A construção de modelo
de atendimento e de
instituição centrado no
indivíduo como um ser
integral, que deverá
dessa maneira receber
um atendimento integral.
Assim, os profissionais
de saúde que atendem na
perspectiva
interdisciplinar, buscam
atuar resgatando a
atenção integral de seus
pacientes, olhando para
além da queixa objetiva,
buscando desvelar suas
necessidades também
subjetivas, integral
procurando desenvolver
uma prática humanizada
e seus pacientes.
A potencialidade da
MAP está relacionada a

de natureza
exploratória

5 MENDES et.
al., (2020)

Desenvolvime
nto humano e
desigualdades
regionais
nos municípios
brasileiros

deu-se por
conveniência

Foi realizada
uma análise
fatorial a fim
de identificar
como as
variáveis se
agrupavam
em fatores.

as contribuições
pontuais
anteriores e
valeu- se de uma
representação
gráfica, para a
construção do
Modelo de
avaliação da
Interdisciplinarid
ade em
Instituições de
Ensino Superior.
Especificamente,
quanto as etapas
de construção do
modelo teórico,
em um primeiro
momento foram
identificadas as
variáveis
intervenientes,
para que na etapa
seguinte do
processo fosse
criada a Matriz
de Avaliação
Ponderada,
chamada de
(MAP).

O presente estudo
objetivou analisar
os fatores que
influenciam o
desenvolvimento
humano nos
municípios
brasileiros,
considerando,
para tanto, as
diferenças
socioeconômicas
entre
as regiões do
Brasil.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da revisão sistemática (2021).

sua capacidade de
transformar informações
e dados subjetivos e
dispersos em uma
informação consolidada
e objetiva. Com isto,
pode ser usado por
gestores de instituições
de ensino superior com o
objetivo de atingir a
interdisciplinaridade. M
ostra também, como
gestores podem
direcionar as suas
estratégias para pontos
específicos.

Entre os fatores
encontrados, destaca-se a
maior relevância do fator
emprego e
vulnerabilidade social.
Esse
fator apresenta tal
influência devido às
características
econômicas e sociais que
envolvem sua
construção.
Essa relevância é
explicada pelas diversas
oportunidades sociais
que a obtenção de uma
renda familiar,
oriunda do trabalho,
proporciona às famílias
brasileiras.

A interdisciplinaridade atrelada ao desenvolvimento regional remete a importância de
trabalhar as diferentes experiências vivenciadas por profissionais multidisciplinares da área da
saúde em prol de um objetivo comum. Dentro desta perspectiva, o enfoque da
interdisciplinaridade consiste na tentativa de ultrapassar os sobrepostos das contribuições
disciplinares, estabelecendo uma relação entre especialistas de diversas áreas do conhecimento
(VELLOSO et al., 2016).
Refletir sobre desenvolvimento regional, é debater sobre as condições e o meio em que
os seres humanos e usuários da saúde estão inseridos e no que essas condições podem
influenciar. Contudo, ao abordar o desenvolvimento regional, percebe-se que as condições
socioeconômicas, diferenças de renda da população e a prevalência de doenças tem relação
direta, visto que, melhores condições econômicas remetem a uma condição de saúde da
população local melhor e, por decorrência, propiciando o desenvolvimento regional (TANG et
al., 2020).
Como atenuante da condição social brasileira, observa-se grandes diferenças culturais,
de renda, de acesso a saneamento básico, à saúde, e outros serviços públicos. Os referidos
fatores podem ser dificultadores para as estratégias do desenvolvimento regional. Como
agravante, a magnitude territorial brasileira, presente nos aspectos ambiental, cultural e,
principalmente, econômico e social, resulta em diferentes necessidades por parte da população
de cada região (MENDES, 2020, p. 43).
O desenvolvimento regional tem como conceito central o melhor desempenho,
adequações, crescimento de determinada localidade, objetivando não causar danos a história e
origens de determinada população, porém, com algumas transformações locais. Contudo o
desenvolvimento regional pode estabelecer um processo de transformação social, econômica,
cultural e política. Estas questões apresentam-se como essenciais para compreender a dinâmica
dos setores produtivos de uma região (OLIVEIRA; PIFFER, 2016). Por isso, devem ser
exploradas as potencialidades regionais, trazendo agregação de valor, reconhecimento,
visibilidade e benefícios para a localidade em questão.
Ao analisar a temática do desenvolvimento regional, entende-se que os estudos
relacionados a interdisciplinaridade na área da saúde podem ser trabalhados de maneira
conjunta, visto que, ao compor equipes com especialistas de várias áreas pensando em um
problema comum, pode-se estruturar de uma maneira mais adequada o processo de
desenvolvimento e torná-lo mais assertivo. Sobre a interdisciplinaridade pode-se afirmar que:
[...] se caracteriza pela intensidade das trocas entre especialistas e pela
integração das disciplinas num projeto comum, em que se estabelece uma
relação de reciprocidade, que irá possibilitar o diálogo entre os participantes.
(VELLOSO et al., 2016 p. 259).

A interdisciplinaridade também pode ser utilizada na área da saúde, na medida em que
permite a visão ampliada das necessidades na perspectiva de diversos profissionais para a
construção de novas estratégias. Nem sempre a dimensão de necessidades da saúde percebida
por determinada especialidade é realmente a realidade do todo, para isso a interdisciplinaridade
no âmbito dos serviços da saúde pode trazer melhores resultados. Reafirmando esses
pressupostos, Toassi e Lewgov (2016) corroboram com a ideia de que a interdisciplinaridade
possibilita o trabalho conjunto, respeitando as bases disciplinares, e, todavia, busca soluções
compartilhadas dos problemas das pessoas e instituições, com efetivação da integralidade das
ações em saúde.

Trabalhar a interdisciplinaridade em saúde permite um trabalho de várias bases
disciplinares e profissionais, em prol de um propósito comum. Em determinado momento, fazse necessário de conhecimentos de outra área para agregar valor ao resultado final do objeto
proposto. Porém, para uma interpretação melhor da interdisciplinaridade na saúde, é
importante, segundo Horsth e Orzechowski (2017) que ocorra um esforço não somente pela
inserção curricular da interdisciplinaridade nos cursos de saúde, mas pela transversalização do
diálogo entre áreas da ciência, com o foco na saúde do indivíduo em sua complexidade.
Diferentemente do que se acredita, essa troca de saberes não remete a perda dos
pressupostos profissionais específicos, mas sim, permite ampliar perspectivas visões através do
ponto de vista de outra área da ciência. É válido ressaltar que para a interdisciplinaridade
acontecer, é necessário o envolvimento de profissionais de vários saberes na área da saúde,
onde o objetivo final é um atendimento de qualidade por meio da percepção multiprofissional
e interdisciplinar (HORST; ORZECHOWSKI, 2017).
Observar os benefícios que a interdisciplinaridade trás, em muitos casos, parece ser
um processo fácil, na teoria. Porém, na prática, introduzir a cultura da interdisciplinaridade
como instrumento para melhora nos resultados nem sempre é uma tarefa fácil. Muitos
profissionais da saúde ainda correlacionam graus de importância profissional, sem uma visão
clara de que cada um tem seu papel fundamental no processo de saúde, tanto para melhor prática
de gestão, quanto assistência prestada.
De acordo com Horsth e Orzechowski (2017), devido a diferentes olhares de
conhecimento sobre o paciente, há uma resistência na aceitação interdisciplinar, como forma
de desenvolver um trabalho em equipe, mesmo sabendo que interdisciplinaridade não é assunto
recente no meio acadêmico.
Para Toassi e Lewgov (2016), em conformidade com os achados desta pesquisa,
também ratificam com a ideia de que a interdisciplinaridade, não permite só um diálogo de
conceitos, em um contexto multiprofissional, mas sim a junção dos diferentes saberes, que
produzirá um novo conhecimento. A troca de informações entre especialistas, dentro deste
contexto permite a recuperação da unidade humana pela passagem de uma subjetividade para a
intersubjetividade.
A interdisciplinaridade, ainda é um tema a ser explorado, pois, apresenta barreiras a
serem rompidas por profissionais da saúde. Ainda está presente um pré-conceito relacionado a
perda de espaço ou visibilidade. “Para que consigamos lidar com essa problemática, há
necessidade de nos despirmos de nossos conceitos, preconceitos, para que possamos
compreender cada sujeito, o paciente, bem como cada profissional e colega de trabalho”
(HORSTH E ORZECHWSKI, 2017, p. 197).
Compreender o valor da interdisciplinaridade para obtenção de um propósito maior, é
entender que os profissionais precisam das diversas especialidades para um trabalho de
qualidade na área da saúde e consequentemente, perceber as necessidades comuns para melhora
do desenvolvimento regional.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
É possível afirmar, entre outras perspectivas analíticas, que o desenvolvimento regional
se apresenta como uma soma de fatores sociais, econômicos e culturais. Por isso, equilibrar as
ações interdisciplinares pode se apresentar como estratégia exitosa para promover o
desenvolvimento. Constatar que cada região apresenta suas particularidades, contexto territorial

e cultural auxilia no pensamento acerca do desenvolvimento regional e na viabilidade das ações
e na real necessidade de determinada população.
A interdisciplinaridade pode certamente ser uma aliada para isso, visto que, utilizar
diversos saberes para um propósito comum, permite um olhar mais abrangente das necessidades
dos indivíduos e das coletividades locais e regionais.
Na área da saúde, ainda são enfrentados desafios e há necessidade de compreensão dos
profissionais da área de que, trabalhar com diversos saberes poderá apresentar avanços na
qualidade dos serviços prestados para a população local e regional, bem como melhor eficácia
em saúde. Por isso, a interdisciplinaridade instituída na formação profissional pode ser
apresentada como um processo indispensável na trajetória profissional, desmistificando o
conhecimento disciplinar como o mais apropriado para um trabalho com objetivo comum.
O presente artigo demonstra que utilizar do conhecimento específico, disciplinar para
contribuição na interdisciplinaridade, é perceber que a soma de saberes resultará num objetivo
maior. Além disso, trabalhar a interdisciplinaridade é deixar pré-conceitos de lado, reestruturar
a forma de pensar e reformular os saberes.
Por fim, entende-se, a partir dos artigos analisados, que a interdisciplinaridade pode
agregar conhecimento, por permite a troca de experiência e vivências profissionais,
acrescentando valor ao trabalho com um objetivo comum, além de ser entendida como uma
aliada na definição das necessidades populacionais e territoriais na saúde.
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Resumo
O estudo da pobreza evoluiu de um ponto de vista focado na sobrevivência humana até alcançar
uma abordagem multidimensional e complexa. Nesse contexto, as medidas da pobreza têm
papel fundamental tanto para a compreensão do fenômeno, como para a elaboração de políticas
que possibilitem sua superação. No entanto, percebe-se ainda uma escassez de trabalhos que
analisem a manifestação da pobreza multidimensional no território intramunicipal. Assim
sendo, este trabalho analisou a distribuição espacial da pobreza multidimensional em Camaçari,
município mais industrializado da Região Nordeste brasileira, no ano de 2010. Para dar conta
dessa tarefa utilizou-se o Índice de Pobreza Multidimensional Intramunicipal (IPMI),
aplicando-se os dados do último Censo Demográfico, disponibilizados pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE). Os resultados demonstraram evidências de um padrão de
associação espacial do fenômeno, com concentração em determinadas regiões pela existência
de clusters de pobreza no município. Comprovou-se também que o uso de medidas embasadas
apenas na renda pode mascarar a existência de privações que compõem outras dimensões da
pobreza. Além disso, os resultados confirmaram a importância da utilização de uma abordagem
multidimensional para a correta aferição da pobreza e, principalmente, para a elaboração e
acompanhamento de políticas públicas mais adequadas para sua mitigação ou mesmo sua
superação.
Palavras-chave: Pobreza Multidimensional. Análise Espacial. Intramunicipal. Camaçari.
Abstract

The study of poverty evolved from a point of view focused on human survival to a
multidimensional and complex approach. In this context, poverty measures play a fundamental
role both in understanding the phenomenon and in designing policies that make it possible to
overcome it. However, there is still a lack of works that analyze the manifestation of
multidimensional poverty in the intra-municipal territory. Therefore, this work analyzed the
spatial distribution of multidimensional poverty in Camaçari, the most industrialized
municipality in the Northeast region of Brazil, in 2010. To handle this task, the Intramunicipal
Multidimensional Poverty Index (IPMI) was used, applying the data from the last Demographic
Census, made available by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). The
results showed evidence of a pattern of spatial association of the phenomenon, with
concentration in certain regions due to the existence of poverty clusters in the municipality. It
was also proven that the use of measures based only on income can mask the existence of
deprivations that make up other dimensions of poverty. In addition, the results confirmed the
importance of using a multidimensional approach for the correct measurement of poverty and,
mainly, for the elaboration and monitoring of public policies more suitable for its mitigation or
even its overcoming.
Keywords: Multidimensional Poverty. Spatial Analysis. Intramunicipal. Camaçari.
1 INTRODUÇÃO
A pobreza afeta pessoas de diferentes partes do mundo e, mesmo sendo um fenômeno
que já deveria ter sido minimizado ou mesmo vencido no presente estágio da civilização, ainda
se apresenta como uma das mais importantes questões a serem enfrentadas pela humanidade.
Prova disso é que a sua superação vem sendo colocada como compromisso prioritário de nações
em pactos internacionais, a exemplo do que se vê na Agenda 2030 da Organização das Nações
Unidas (ONU), que é composta pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Com
efeito, na referida agenda, a ONU define, nos dias que correm, a erradicação da pobreza em
todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, como o maior desafio global e
um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável.
Nesse contexto, a tendência atual é considerar a pobreza um fenômeno
multidimensional, avançando-se da concepção de sobrevivência medida pela renda para um
aparato teórico mais consistente, que tem como principal embasamento a abordagem da
privação de capacitações Sen (1992).
Outro ponto a se ressaltar é que as fases de superação da pobreza em que as diversas
nações se encontram são diferentes, pois enquanto países ricos buscam eliminar a pobreza
residual, nações pobres ou em desenvolvimento alcançaram o terceiro milênio somando bilhões
de pessoas com suas vidas limitadas por carências e privações. Esta era, por exemplo, em 2019,
a realidade de quase 52 milhões de brasileiros que viviam em situação de pobreza, sendo que
mais de 13 milhões destes se encontravam, de acordo com os critérios do Banco Mundial, em
condição de extrema pobreza (IBGE, 2020).
Contudo, sabe-se que no Brasil, país reconhecidamente desigual, a pobreza se apresenta
heterogeneamente distribuída em seu território. Portanto, sua superação passa pela necessidade
de entendimento de como se dá a segmentação local das privações que a caracterizam. Desse
modo, a espacialização da pobreza é uma questão central para a compreensão desse fenômeno
nas várias regiões do país.

Por esse ponto de vista, a escassez de estudos sobre a pobreza multidimensional em
espacialidades intramunicipais chama a atenção, visto que a apresentação de grande parte dos
resultados de trabalhos sobre as privações das pessoas privilegia informações agregadas
nacionalmente ou em âmbito estadual ou municipal.
Um caso em que as disparidades acima mencionadas podem ser encontradas é o de
Camaçari, município localizado na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e considerado um
dos mais ricos do Brasil. Em 2010, Camaçari abrigava um dos mais importantes polos
industriais brasileiros, porém a avaliação de alguns dos seus indicadores socioeconômicos
revela que parte de sua população vivenciava diferentes privações das dimensões da pobreza,
não se apropriando dos benefícios gerados pelo crescimento econômico observado no
município nas últimas décadas.
Em função desse panorama, este estudo foi proposto como um esforço para responder à
seguinte interrogação: como a pobreza multidimensional distribuía-se no espaço intramunicipal
de Camaçari em 2010? Assim, o seu objetivo geral é analisar a distribuição da pobreza
multidimensional no espaço intramunicipal de Camaçari no período em tela.
Dito isto, cabe mencionar que várias razões podem ser apontadas para justificar a
realização deste empreendimento investigativo. Uma primeira é a escassez de instrumentos
úteis para a medição da pobreza multidimensional que possam ser utilizados no planejamento
e acompanhamento de políticas anti-pobreza mais consistentes. Outro motivo é a conhecida
carência de estudos na escala intramunicipal sobre a pobreza. Além disso, existe também a
necessidade de investigação de como as múltiplas dimensões da pobreza se manifestam no
território camaçariense.
Registre-se aqui que o presente estudo pode ser qualificado como uma pesquisa
quantitativa, aplicada, com levantamento bibliográfico para embasamento teórico,
caracterizado pela análise descritiva e exploratória e pela coleta de informações da base de
dados “Resultados do Universo Agregados por Setores Censitários”, produto do Censo
Demográfico 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
exercício esse que permitiu o cálculo e análise espacial do Índice de Pobreza Multidimensional
Intramunicipal (IPMI), especificamente para o município de Camaçari.
Feitas essas ponderações, cabe agora informar que se optou por estruturar este trabalho
em quatro seções, além desta Introdução e das Considerações Finais. Na primeira se investe na
explicitação, em termos sintéticos, de algumas abordagens teóricas que são fundamentais para
se ter compreensão acerca do fenômeno da pobreza. Na segunda, por seu turno, se envereda por
discutir alguns acontecimentos que fizeram o município de Camaçari se metamorfosear de lugar
paradisíaco em centro industrial, bem como se explora algumas contradições que marcam a sua
dinâmica socioeconômica. Já na terceira se busca explicitar quais foram os passos
metodológicos que foram perseguidos neste estudo com vistas a permitir a formulação do IPMI.
Na quarta, por sua vez, o esforço analítico passa a ser a realização de um exercício de análise
espacial que permita localizar onde estavam, em 2010, os pobres de Camaçari, privilegiando,
obviamente, um olhar que valoriza as diferentes dimensões que o fenômeno da pobreza encerra.
2 UMA SÍNTESE DOS DIFERENTES OLHARES SOBRE A POBREZA
A primeira coisa que deve ser dita na abertura desta seção é que não existe uma definição
única e universalmente aceita sobre a pobreza (BARROS, HENRIQUES, MENDONÇA, 2000;
CRESPO, GUROVITZ, 2002). Inicialmente, ela era, enquanto fenômeno, vista apenas pela
ótica da subsistência dos indivíduos, mas deixou de sê-lo, nas décadas mais recentes, passando,

progressivamente, a ser discutida a partir de uma abordagem que costuma ser mais ampla,
subjetiva e complexa (MESTRUM, 2002; CODES, 2005), situação essa que envolve, por óbvio,
um olhar multidimensional.
De fato, estudar o mencionado fenômeno não se constitui em uma tarefa das mais
triviais, haja vista que ele tanto pode ser entendido levando-se em conta uma visão absoluta da
renda, quando se referir à menor renda suficiente para que o indivíduo alcance o mínimo
necessário para sobreviver, quanto pela perspectiva relativa, na qual se considera pobre o sujeito
que tem menos posses quando comparado aos demais membros da sociedade em que ele vive.
E complementarmente, não se pode deixar de registrar, há ainda a possibilidade de se analisálo tomando-se por base uma percepção subjetiva, na qual cada indivíduo pode se autodenominar
“pobre” caso sinta que não tem o suficiente para atender as suas necessidades (SILVA, 2000;
MARIN, GLASENAPP, OTTONELLI, 2013).
Em termos concretos, vale assinalar, a abordagem da subsistência define como pobre o
indivíduo cuja renda não seja suficiente para obter o mínimo necessário apenas para sua
manutenção física e se vincula, assim, ao conceito de fome crônica ou permanente que, segundo
Monteiro (1995), ocorre quando a alimentação diária, habitual, não lhe propicia energia
suficiente para a manutenção do seu organismo e para o desempenho de suas atividades
cotidianas, resultando em uma das modalidades da desnutrição: a deficiência energética
crônica.
Registre-se aqui que o enfoque da pobreza pela subsistência delimita o menor padrão de
sobrevivência utilizado no conceito de linhas de pobreza e define, por via de consequência, o
limite da assim denominada “linha de pobreza extrema”. Enquanto isso, o mínimo necessário
para essa manutenção física, adicionado ao atendimento de fatores como educação, saúde e
vestuário, caracterizam outro patamar de sobrevivência chamado “linha de pobreza”.
Ao fazer esses esclarecimentos, cumpre chamar a atenção para o fato de que a
compreensão da pobreza pela abordagem subsistência sofreu críticas variadas. De maneira
correta, quem não comungava com a dita abordagem argumentava que as privações humanas
não devem ser interpretadas apenas como predominantemente físicas, pois as pessoas, como se
sabe, não são apenas organismos individuais que demandam a reposição de suas energias
corporais, mas sim seres sociais. De igual modo, os aludidos críticos também pontuavam que o
principal entrave de uma abordagem focada na subsistência, era que sua limitação para abarcar
as diferentes nuances do fenômeno em tela acabava por implicar na formulação também restrita
de reformas sócio estruturais e de políticas que visassem mitigá-lo e/ou superá-lo (CRESPO,
GUROVITZ 2002; ROCHA, 2006).
É, pois, em função da identificação dessas fragilidades que começaram a ganhar espaço
as perspectivas conceituais que tratam a pobreza como fenômeno multidimensional, passandose, portanto, cada vez mais, a reconhecer que “concepções mais abrangentes levam a
diagnósticos também mais amplos do fenômeno, o que pode contribuir para a elaboração de
políticas públicas e estratégias de intervenção de combate à pobreza mais efetivas” (COSTA,
COSTA, 2014, p. 77). Cronologicamente, essa movimentação ganha corpo na segunda parte do
século XX, momento em que a abordagem da pobreza lastreada na Teoria das Necessidades
Humanas (TNB) passa a ter mais visibilidade.
A bem da verdade, outro acontecimento que concorre para que esse último corpo teórico
ganhe espaço no debate sobre a pobreza foi precisamente o fato do PIB per capita, indicador
comumente utilizado como proxy de nível de desenvolvimento econômico dos países, se
mostrar cada vez menos apropriado como medida representativa de bem-estar social
(JANNUZZI, 2003). Com isso, chega-se à compreensão de que a condição social em que vivem
as pessoas poderia ser mais bem avaliada a partir do enfoque da pobreza nas necessidades
humanas e não apenas no aumento da produção e consumo de bens e serviços.

Procurando avançar um pouco mais na compreensão dos termos que embasam e dão
sentido a tal abordagem, convém ponderar que ela foi sistematizada em três estágios de
desenvolvimento, conforme esclarecem Bagolin e Ávila (2006), além de Silva (2009). No
primeiro, o conceito por trás das necessidades humanas se relacionava com necessidades tão
naturais e espontâneas como pré-requisitos para as exigências morais, culturais e de
sobrevivência. Já no segundo, as necessidades humanas foram apresentadas no plano do
arcabouço teórico da já mencionada TNB, no qual a ideia que prevalecia era fazer uso das
necessidades humanas como estratégia para o desenvolvimento de políticas para a redução da
pobreza. Nessa fase, observada até o final da década de 1970, a TNB atingiu o auge no que
tange ao seu impacto sobre políticas. Porém, na década seguinte passou por um período de
marginalização, em função das críticas que lhe foram dirigidas, relacionadas, notadamente, à
redução do conceito de pobreza aos seus aspectos operacionais e à formulação de políticas que
promoviam apenas a melhoria da posse de comodities.
Contudo, para Salama e Valier (1997) as necessidades básicas não satisfeitas definem o
conceito de pobreza estrutural, e se aproxima mais da noção de pobreza absoluta.
Enquanto isso, na terceira fase das necessidades humanas se deu tanto um
aprimoramento ou evolução da TNB quanto um fortalecimento de críticas às limitações da
Teoria até então observadas. Esse debate, que abrangia questões de ética e desenvolvimento,
marca o surgimento de duas novas abordagens: Teoria das Novas Necessidades Humanas e a
Abordagem das Capacitações.
O foco nas necessidades humanas, mais especificamente nas necessidades básicas tem
o mérito de ter sido o primeiro passo para a ampliação do conceito de pobreza na perspectiva
multidimensional. No geral, embora essa abordagem tenha promovido a ampliação do
entendimento da pobreza relacionada a serviços institucionais e conceitos mais subjetivos, por
enfatizar recursos mínimos requeridos pelas comunidades locais, ainda era considerada apenas
como uma extensão ampliada da abordagem de subsistência.
Assim, a concepção das necessidades humanas apresenta algumas limitações como a
discussão insuficiente sobre sua escala, escopo ou interrelações. Além disso, tal concepção
possui baixo potencial para descobrir e avaliar condições e situações de grupos específicos de
cidadãos como as severas situações de privações vivenciadas por minorias étnicas, mulheres,
idosos, crianças e pessoas com incapacidades, por exemplo, inadequadamente incorporadas
neste enfoque (CODES, 2005). Além disso, ainda que se considerem apenas algumas
necessidades como essenciais, que deveriam ser satisfeitas por qualquer pessoa e em qualquer
lugar, a variação da distribuição e da estrutura dos recursos, assim como a satisfação das
necessidades se diferenciam quando se compara as diversas nações e realidades.
3 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A POBREZA NO BRASIL
A pobreza no Brasil é parte de uma herança histórica marcada por injustiça social, que
exclui parte significativa da população e impossibilita seu acesso as condições mínimas de
dignidade humana, impondo ao país o desafio de enfrentar e superar esse fenômeno. Observase, nesse sentido, que mesmo registrando um longo período de fracasso no enfrentamento do
problema, é animadora a constatação de que nas últimas décadas, as políticas nacionais de
combate à pobreza proporcionaram uma redução sustentada do fenômeno, levando à conquista
dos menores índices já registrados de pobreza.
Os governos brasileiros, de uma forma geral, que foram se sucedendo ao longo das
últimas décadas, apresentaram inclinação para dimensionar a população em situação de pobreza
pela insuficiência de renda. Perspectiva metodológica em que um indivíduo é considerado

pobre se sua renda disponível ou seu dispêndio total for menor que um dado valor monetário
normativamente estabelecido, o valor da linha de pobreza, que representaria o custo de todos
os produtos e serviços considerados básicos para satisfazer suas necessidades de sobrevivência
e de consumo.
Uma medida de como evoluiu a pobreza extrema e a pobreza sob a ótica monetária no
Brasil, entre 1976 e 2014 (Figura 1), pode ser reconstruída a partir da análise das Pesquisas
Nacionais por Amostra de Domicílios (PNAD), já que elas permitem a elaboração de um
conjunto de indicadores sociais que retratam, entre outros pontos, a evolução da estrutura da
distribuição dos padrões de vida e da apropriação de renda dos indivíduos e das famílias
brasileiras no decorrer do período em tela.
Figura 1 - Proporção de pessoas extremamente pobres e pobres na população, Brasil, 19762014

Fonte: Elaboração própria, baseado nos dados do IPEA, 2021.
Ao se escrutinar as informações contidas na Figura 1, percebe-se que na segunda metade
da década de 1970 a proporção de pessoas pobres, no conjunto da população, oscilou entre 39%
e 44%. Quando a década seguinte se instala e com ela a economia nacional passa a viver as
agruras decorrentes do estrangulamento do Modelo de Substituição de Importações (MSI), que
lhe serviu de esteio para transformar suas feições, fazendo com que ela deixasse de ser uma
economia agrário-exportadora e passasse a ser uma economia urbana-industrial, o fenômeno da
pobreza se agudiza, posto que alcança praticamente metade da população brasileira.
Esse problema só se arrefece, e mesmo assim de forma momentânea em 1986, por
ocasião da implantação do Plano Cruzado, o qual inaugura a era dos planos de estabilização na
economia nacional. Na sequência, ele volta a ganhar força, já que o mencionado plano fracassou
no seu propósito, atingindo proporções de pessoas semelhantes àquelas que foram
contabilizadas na segunda parte da década imediatamente anterior.
Com o lançamento do Plano Real, que culminou com a introdução de uma nova moeda,
no caso o real, em 1994, a economia nacional passou a conviver novamente de menor
compressão no tocante à pobreza, já que a proporção de pessoas pobres no conjunto da
população passou a se situar no patamar de 35%, situação essa que permaneceu praticamente

inalterada até a virada do século. Um alívio mais consistente no aludido fenômeno só é
verificado nos governos encabeçados pelos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma
Rousseff, mais precisamente no intervalo que cobre os anos de 2004 a 2014, período em que a
proporção de pessoas pobres foi reduzida de 33,7% para 13,2%, não em função da implantação
de mais um plano de estabilização da economia brasileira, mas em virtude fundamentalmente
da adoção de uma política econômica, por assim dizer, mais comprometida socialmente já que
teve como esteio e/ou foi alicerçada em uma política de transferência de renda e de valorização
do salário mínimo, até então inusitada para o padrão nacional.
4 DE LUGAR PARADISÍACO A CENTRO INDUSTRIAL: EXPLORANDO AS
CONTRADIÇÕES DA DINÂMICA SOCIOECONÔMICA DE CAMAÇARI
Depois de se ter investido brevemente em uma discussão conceitual acerca do fenômeno
da pobreza e de enveredar por algumas considerações que procuravam expressar o modo como
ele evoluiu nas últimas cinco décadas no contexto nacional, é chegado o momento de
descortinar como o município de Camaçari se transmutou, por assim dizer, de lugar paradisíaco
a centro industrial, de modo que se tenha elementos para compreender certas contradições que
marcam a sua dinâmica socioeconômica.
Para avançar nesse propósito, convém assinalar, de saída, que tal município possui uma
rica história, com quase cinco séculos a partir da ocupação de seu território pelo colonizador
português poucos anos após a construção de Salvador. Como destaca Fonseca (2011), por mais
de quatro séculos que sucederam sua origem, a economia camaçariense tinha base na agricultura
de subsistência. Com efeito, durante anos a fio, ele se notabilizou por ser refúgio de veranistas,
por comportar um conjunto de sítios, roças, chácaras e arruados, bem como por abrigar alguns
aglomerados populacionais remanescentes de quilombos.
Por certo, essa realidade começa a ser alterada de modo bastante substantivo nos idos
da década de 1970, por ocasião da implantação do Complexo Petroquímico de Camaçari
(COPEC), que o fez palco de abundantes investimentos, os quais o alçaram à condição de
engrenagem fundamental para dinamizar a economia baiana.
Vale ressaltar que tal complexo chegou ao fim do milênio, predominantemente
petroquímico. Entretanto, com a implantação da montadora Ford, em 2001, surge sua vertente
automobilística, e ele passou então a ser denominado Polo Industrial de Camaçari (PIC),
passando a ser composto por empresas químicas, petroquímicas, automotiva, de pneus, celulose
solúvel, metalurgia do cobre, têxtil, fertilizantes, energia eólica, fármacos, bebidas e serviços.
Pontuadas essas questões, recorre-se agora à Figura 2 com vistas a conferir a localização
geográfica do munícipio em tela no âmbito do estado da Bahia. Com efeito, ele se situa acerca
de 41 km da capital baiana, apresenta uma extensão territorial da ordem de 785,421 km², e se
destaca por possuir uma faixa litorânea bastante extensa (42 Km), que comporta
praias paradisíacas, condição essa que o coloca em posição privilegiada quando se pensa no
desenvolvimento da atividade turística, notadamente aquela relacionada ao segmento “Sol e
Praia”.
Figura 2 – Mapa de localização do município de Camaçari/BA

Fonte: Elaboração própria, baseado nos dados do IBGE, 2021.
Registre-se, neste ponto, que embora seja detentor desse predicado natural digno de
nota, é o setor industrial que se constitui na força motriz da economia camaçariense, posto que
ela abriga, como se acabou de pontuar, o PIC, um dos mais importantes complexos industriais
da América Latina, fato esse que lhe conferia a prerrogativa de contabilizar o maior PIB
industrial entre todos os municípios da Região Nordeste e o 12º mais elevado quando a base de
comparação passa a ser o conjunto dos munícipios que integram o Brasil.
Não à toa, em 2010, a conjuntura econômica nacional revelava um protagonismo de
Camaçari quando comparada às demais municipalidades brasileiras. Prova disso podia ser
encontrada ao se contrapor os valores relativos ao Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios
nordestinos. Ao realizar esse exercício, era possível se deparar com um quadro em que
Camaçari só ficava atrás, nesse particular, dos valores que eram aferidos para as seguintes
capitais nordestinas: Salvador, Fortaleza, Recife e São Luís (IBGE, 2011).
Uma vez explicitada essa realidade de pujança econômica, convém indagar se os
indicadores sociais do munícipio em foco eram também tão alvissareiros. Para tanto, procedeuse ao escrutínio das informações presentes na Tabela 1. Ao se enveredar nessa direção foi
possível perceber que, de uma forma geral, Camaçari apresenta indicadores sociais melhores
do que aqueles que são registrados para o estado da Bahia como um todo. Não obstante, quando
a base de comparação passa a ser o país, essa situação de superioridade deixa de prevalecer.
De modo mais preciso, a configuração desse quadro é válida quando são levados em
consideração, notadamente, os indicadores sociais que seguem: renda per capita, percentual de
domicílios com renda domiciliar per capita de até ½ salário-mínimo, percentual de população
pobre, expectativa de anos de estudo, índice de desenvolvimento da educação básica para os
anos iniciais e finais, mortalidade infantil, expectativa de vida ao nascer e percentual de
domicílios sem esgotamento sanitário.
Ao se investir um pouco mais nesse detalhamento, cumpre assinar que esse exercício de
comparação também evidenciou situações em que os indicadores sociais de Camaçari se

mostraram, a um só tempo, mais frágeis do que os apurados para a Bahia e mais vigorosos do
que os que foram medidos para o Brasil. Essa foi, pois, a realidade que saltou aos olhos quando
a atenção se voltou, por exemplo, para o percentual de domicílios sem banheiro ou sanitário.
O pior cenário, no entanto, nesse particular, para Camaçari veio à tona quando se
procurou balizar as taxas de frequência líquida no Ensino Fundamental, no Ensino Médio e no
Ensino Superior que lá prevaleciam com aquelas que eram aferidas nos planos da Bahia e do
Brasil.
O contexto de maior conforto nesse exercício comparativo para Camaçari só veio à baila
quando foram confrontados os valores relativos ao PIB per capita, ao percentual de população
extremamente pobre, ao Índice de Gini, à taxa de pessoas com 15 anos ou mais não
alfabetizadas, ao percentual de domicílios sem abastecimento de água por rede geral, poço ou
nascente na propriedade, ao percentual de domicílios sem coleta de lixo, ao percentual de
domicílios sem energia elétrica e ao percentual de domicílios com 5 moradores ou mais, haja
vista que para todos eles a municipalidade em questão se encontrava, em 2010, melhor
posicionada.
Em face do exposto, e em termos sintéticos, pode-se asseverar que a população do
município de Camaçari experimentava, no ano em tela, geralmente, mais privações
comparativamente à população do país como um todo, porém vivenciava menos carências que
a população baiana de uma forma geral.
Foi, portanto, a verificação desse quadro que motivou a proposição desta investigação
que tem o intento de identificar como e onde se manifestavam, no ano de 2010, as aludidas
privações no plano do território camaçariense, investindo-se para tanto, como já explicitado, no
cômputo e análise espacial do IPMI.
Tabela 1 - Indicadores Socioeconômicos: Brasil, Bahia e Camaçari - 2010
Indicadores socioeconômicos
Brasil
Bahia
Camaçari
Economia
PIB per capita (R$)
19.854,75 11.007,00 55.064,00
Renda
Renda per capita (R$)
793,87
496,73
553,18
Percentual de domicílios com renda domiciliar per
capita de até ½ salário-mínimo (%)
27,6
45,0
34,6
Percentual de população pobre (%)
15,2
28,72
16,39
Percentual de população extremamente pobre (%)
6,62
13,79
6,01
Índice de Gini
0,6
0,62
0,53
Educação
Taxa de pessoas com 15 anos ou mais não alfabetizadas
9,61
16,58
7,78
(%)
Expectativa de anos de estudo
9,5
8,6
9,2
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)
4,7
3,9
4,5
– anos iniciais
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)
3,9
3,1
3,3
– anos finais
Taxa de frequência líquida no Ensino Fundamental (%)
92,1
93,0
91,6
Taxa de frequência líquida no Ensinos Médio (%)
43,4
32,6
32,1
Taxa de frequência líquida no Ensino Superior (%)
14,0
7,9
6,0
Saúde
Mortalidade infantil
16,7
21,7
17,4

Expectativa de vida ao nascer
73,9
Saneamento
Percentual de domicílios sem abastecimento de água
7,1
por rede geral, poço ou nascente na propriedade (%)
Percentual de domicílios sem esgotamento sanitário
32,9
(%)
Percentual de domicílios sem banheiro ou sanitário (%)
2,6
Percentual de domicílios sem coleta de lixo (%)
12,59
Indicadores socioeconômicos
Brasil
Condições de moradia
Percentual de domicílios sem energia elétrica (%)
1,27
Percentual de domicílios não próprios (alugados,
26,7
cedidos ou com outra condição de ocupação) (%)
Percentual de domicílios com 5 moradores ou mais (%)
19,5
Fonte: Elaboração própria, 2021.
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5 NOTAS METODOLÓGICAS SOBRE O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO IPMI
A primeira coisa a ser dita nesta seção é que o IPMI foi, especialmente, formulado para
esta pesquisa utilizando-se como referência o Índice de Pobreza Humana (IPH), proposto por
Anand e Sen (1997), indicador esse que é, por assim dizer, consagrado na análise espacial da
pobreza, uma vez que foi usado em diversos Relatórios de Desenvolvimento Humano (RDH)
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), bem como por ter servido
de norte para a confecção de alguns estudos que exploram a temática da pobreza, a exemplo
dos de Ávila (2013) e de Barreto, Santos e Carvalho (2018).
Uma vez feito esse esclarecimento inicial, cabe que sejam tecidas algumas outras linhas
de modo a explicitar certas questões de natureza conceitual, posto que elas se constituem no
alicerce que permitiu que se investisse, de modo assertivo, na formulação do IPMI. Dando
vazão a esse intento, merece ser enfatizado que uma característica buscada para o IPMI, mesmo
se levando em conta a limitação imposta pelos dados que o embasam, é que ele pudesse
permitir, por motivos óbvios, a realização de medidas que fossem em direção ao cálculo da
pobreza em espacialidades intraurbanas, a exemplo da aferição das manifestações da pobreza
no interior do território do município.
Dito isso, convém lembrar, nesse ponto, que na composição de índices de pobreza
multidimensional se utiliza dimensões para facilitar a comunicação e a interpretação dos
resultados de estudos e estas se referem a categorias conceituais compostas por um conjunto de
indicadores. Já os indicadores, por seu turno, são utilizados como variáveis empregadas para se
apontar privações que refletem a pobreza. Deste modo, as dimensões podem ser comparadas
com cores primárias, a partir das quais se pode gerar uma gama infinita de tons (BRITES;
MARIN; ROHENKOHL, 2016).
Assim sendo, para os cortes nos indicadores de privações do IPMI aqui apresentados,
utilizou-se como referências iniciais as linhas usadas nos índices de pobreza multidimensional
IPH e IPM, divulgados no RDH do PNUD. No IPM, por exemplo, as linhas de cortes fixadas
para os indicadores são metas presentes nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
da ONU. Entretanto, para o IPMI as referências se apoiam, principalmente, na legislação e
planejamento nacionais, visto que as normas brasileiras se mostram mais adequadas à realidade

do país que as metas postas pela referida instituição multilateral, colocadas para um grupo de
nações que inclui os países mais pobres do mundo.
Outra questão importante, e que, portanto, merece ser realçada nesta seção, é que tendo
em vista que nos estudos sobre pobreza se deve dar uma atenção especial ao emprego correto
dos termos “pobre” e “privado”, já que o uso adequado deles depende do contexto em questão.
A este respeito, nas medidas unidimensionais, a exemplo da linha de pobreza monetária, os
termos “privado” e “pobre” são usados como sinônimos, dado que ser “privado”, de
determinada forma, é o mesmo que ser “pobre”. Já nas medidas multidimensionais, a pobreza
é caracterizada por um conjunto de privações, ou seja, neste caso, ser “pobre” é uma condição
mais ampla e mais complexa do que ser “privado” em determinada dimensão ou indicador. Isso
é o que ocorre, utilizando-se um exemplo hipotético, com uma família que possui elevada renda,
tem acesso a bons serviços de educação e saúde, entre outros, mas resolve morar em um sítio
localizado em uma área fora da cidade e sem a oferta de coleta de lixo e, portanto, experimenta
essa carência. Desse modo, ela é privada de ter acesso à coleta adequada de lixo, todavia não
pode, em absoluto, ser considerada pobre.
Outra questão crucial, de ordem conceitual, que norteou profundamente algumas das
opções metodológicas que foram encaminhadas nesta investigação se concentrou no
reconhecimento que a definição de dimensões, seus indicadores de privações e respectivos
cortes podem oferecer inúmeras alternativas, resultando em um certo grau de arbitrariedade
intrínseco às medidas da pobreza. Contudo, percebeu-se que ainda que exista ampla variedade
de dimensões possíveis para a construção de um índice de pobreza multidimensional, algumas
delas como educação, saúde, moradia, serviços básicos e padrão de vida estão presentes em
quase todos os índices oficiais formulados (CEPAL, 2013).
Assim sendo, o IPMI é formado pelas seguintes dimensões e seus respectivos
indicadores de privações: Educação (E) - taxa de não alfabetizados com 7 anos de idade ou
mais; Saneamento (S) - percentual de domicílios sem água potável, percentual de domicílios
sem esgotamento sanitário, percentual de domicílios sem coleta lixo e percentual de domicílios
sem banheiro/sanitário; Habitação (H) - percentual de domicílios sem eletricidade, percentual
de domicílios alugado/cedido/ com outra forma de ocupação e percentual de domicílios com
cinco ou mais moradores; e Renda (R) - percentual de domicílios com renda per capita inferior
a ½ salário mínimo.
Destaque-se que em sua formulação foram utilizados três índices representados pelas
equações a seguir:

1. IPMI ou IPMI - 1 = {(1/4)[E4 + S4 + H4 + R4 ]} 1/4;
2. IPMI - 2 = {(1/3)[E3 + S3 + H3]} 1/3; e IPI = R, em que o IPI é o Índice de Pobreza

Intramunicipal, o qual é composto apenas pela renda.
Fundamental pontuar que após a determinação do IPMI, procedeu-se à Análise
Exploratória de Dados Espaciais (AEDE), iniciando-se pela distribuição da pobreza no
território do município, seguida da análise por autocorrelação espacial por meio do Índice de
Moran. Para tanto, as regiões espaciais adotadas para as análises foram os 518 setores
censitários do município de Camaçari, e as unidades de análise utilizadas foram a quantidade
de domicílios e o número de habitantes de cada uma das localidades para a construção das
dimensões. Para as dimensões Habitação/Saneamento e Renda, a unidade foi o domicílio e, para
a dimensão Educação, foram os habitantes.

Os cálculos para alcançar o IPMI foram efetuados no Excel 16.0, enquanto a
espacialização dos seus valores foi obtida com a utilização do software QGis 3.14.15 e as
operações referentes à autocorrelação espacial com o software GeoDa 1.14.
6 ONDE ESTÃO OS POBRES DE CAMAÇARI: UM OLHAR A PARTIR DE DIFERENTES
DIMENSÕES
A partir da análise da distribuição espacial da pobreza em Camaçari, tem-se que, entre
as quatro dimensões estudadas, os maiores impactos na composição do Índice de Pobreza
Multidimensional Intramunicipal (IPMI ou IPMI - 1) de Camaçari foram resultantes da renda,
com 49,8% de contribuição para o índice, seguida da habitação, com 21,6%, depois pelo
saneamento, com 16,8% e, por fim, pela educação com 11,8%. Já a contribuição média relativa
de cada indicador de privação usado na composição das dimensões do IPMI de Camaçari no
ano de 2010 a desagregação das dimensões possibilitou verificar a contribuição relativa média
de cada uma das privações sobre IPMI, em que se destacavam com maiores contribuições a
privação de renda que tinha maior contribuição na composição do IPMI, seguida da privação
por esgotamento sanitário com 12,5% de contribuição, condição de habitação com 12,4% e
educação com 11,8%, e com menores contribuições a carência por eletricidade (0,2%), e
ausência de banheiro ou sanitário (0,6%).

Análise exploratória de dados espaciais sobre a pobreza de Camaçari
A análise exploratória de dados espaciais sobre pobreza multidimensional pelos índices
IPMI ou IPMI – 1, IPMI – 2 e da pobreza pela ótica da renda através do IPI deu-se pela
distribuição dos índices no espaço intramunicipal, seguida de representações de medidas de
autocorrelação no território de Camaçari.

Distribuição espacial da pobreza de Camaçari
A distribuição dos índices de pobreza utilizados para os setores censitários de Camaçari,
conforme se observa nas representações do município (Figura 3), revela que as carências se
mostraram mais acentuadas em setores censitários localizados na Zona Rural do município e
naqueles setores mais afastados das regiões centrais dos distritos quando comparadas com os
setores urbanos e aqueles localizados nas áreas dos centros dos distritos.
Figura 3 - Distribuição espacial do IPMI-1, IPMI -2 e IPI por setores censitários: Camaçari 2010

Fonte: Elaboração própria, 2021.
Em 2010, o IPMI ou IPMI - 1 apresentava o percentual de 25,9% para o município,
porém nos setores rurais, a pobreza multidimensional era mais acentuada exibindo um
percentual de 39,5%, enquanto nas espacialidades urbanas a taxa era de 24,9%. Além disso,
diferentemente do que ocorria quando se usava a medida monetária da pobreza, em todos os
setores censitários do município foi observado algum grau de pobreza ao se utilizar esta medida
multidimensional.
Enquanto isso, no mesmo ano, o IPMI-2 para Camaçari alcançou o percentual de 15,6%.
E, como era de se esperar, nos setores rurais, a pobreza multidimensional era mais acentuada
com percentual de 29,3% enquanto nas espacialidades urbanas a taxa média era de 14,7%. Para
este índice, também foi observado algum grau de pobreza multidimensional em todos os setores
censitários de Camaçari.
E, finalmente, se a pobreza fosse medida apenas pela dimensão Renda, a proporção de
domicílios pobres seria de 33,4%. No entanto, em setores censitários rurais a privação de renda
mostrou-se mais acentuada que a média geral, visto que os residentes de 49,6% das moradias
eram hipossuficientes em relação a esta privação, enquanto isso nas espacialidades urbanas o
percentual de habitações com renda per capita domiciliar menor que meio salário-mínimo era
característica de 32,2% dos domicílios. Percebeu-se ainda que mesmo a carência por renda
sendo mais acentuada em áreas rurais, dezenove dos quarenta e quatro setores apresentam
domicílios com privação na faixa de 53% a 71%, esta característica também é observada de
forma acentuada em diversos setores censitários urbanos.
Confirma-se ainda que em oito setores censitários não se observou privação monetária.
Tais espacialidades eram urbanas e situadas em loteamentos ou condomínios instalados
próximos às praias de Busca Vida, Guarajuba e Jacuípe.
A distribuição da pobreza no território de Camaçari sugere a existência de regiões
pobres e regiões não pobres seja pela utilização do IPMI-1, IPMI-2 ou pelo IPI -3. Tais regiões
são formadas por setores censitários com graus semelhantes de carências e são denominadas
clusters ou aglomerações. Um cluster de pobreza ocorre quando o setor censitário pobre é
vizinho de setores censitários também pobres. E o cluster de não pobreza, ocorre quando o setor
censitário não pobre é vizinho de setores censitários também não pobres. Enquanto isso, quando
setores tem índices de pobreza muito diversos quando comparado aos índices das espacialidades
vizinhas, tem-se os designados outliers, ou seja, espacialidades com comportamento isolado.

A seguir foi feita a análise por autocorrelação espacial da pobreza no município que
permite a confirmação da existência de aglomerações de setores com características
semelhantes.

Análise por autocorrelação espacial da pobreza de Camaçari
O primeiro passo para a análise por autocorrelação espacial da pobreza de Camaçari foi
a definição da matriz (W) e do nível de contiguidade a serem utilizados no I de Moran com
valores dos índices de pobreza dos setores censitários, conforme descrevem Almeida (2012) e
Ávila (2013). Determinou-se, então, o I de Moran local, obtendo-se os valores 0,491 para o
IPMI-1, de 0,501 para o IPMI-2 e de 0,477 para o IPI. A partir dos valores obtidos, depreendese que todos os índices apontam existência de autocorrelação espacial positiva e
estatisticamente significativa. Observa-se, no entanto, que a medida é mais robusta no caso do
IPMI-2, por esse índice estar mais próximo de 1, demonstrando que a autocorrelação espacial
é maior quando a renda não é analisada para a medição da pobreza.
Em seguida, para a localização dos clusters se utilizou mapas de aglomeração do
indicador Local Indicator of Spatial Association (LISA) (Figura 4), em que se destacam os
setores censitários que tinham algum tipo de correlação espacial significativa.

Fonte: Elaboração própria, 2021.
A partir das ilustrações se percebe com destaque a presença de duas situações opostas:
algumas regiões que apresentavam altos índices de pobreza (Alto-Alto) e outras regiões onde
os índices de pobreza eram baixos (Bajo-Bajo). As regiões que caracterizaram clusters de alto
grau de pobreza, assim como as de baixo grau de pobreza, apresentavam maior similaridade
para os índices de pobreza intramunicipal que considerava a renda IPMI-1 e o IPI que entre
estes e o índice multidimensional IPMI-2.
Destaca-se, entre as aglomerações vistas nas representações, considerando-se o IPMI1, o cluster de alta pobreza formado pelo maior número de setores censitários que abrangia no
ano de 2010 notadamente a zona rural dos três distritos de Camaçari, alcançando setores
censitários urbanos, porém mais distantes da área mais central, unindo-os como uma extensa
região multidimensionalmente pobre e contínua do município contendo trinta e nove dos

sessenta e quatro setores censitários com elevado grau de pobreza que eram vizinhos de setores
que também tinham elevado nível de privações. Quando se avaliava apenas a pobreza
monetária pelo IPI, percebia-se uma apresentação de alta pobreza em cinco clusters isolados e
localizados tanto na zona rural quanto na zona urbana, totalizando setenta e seis setores
censitários. Já quando se observava o índice IPMI-2, os clusters de pobreza abrangiam quarenta
e três setores censitários localizados principalmente na zona rural de Camaçari.
Através dos mapas de clusters observa-se que a pobreza se apresentava de forma
espacialmente localizada em Camaçari e que a conformação dessa localização era dependente
da forma de sua aferição, ou seja, da constituição do índice utilizado para medir esse fenômeno.
Contudo, as medidas da pobreza pelo índice IPMI-1 e IPI apontaram para uma pobreza mais
espraiada do que a medida pelo IPMI-2, sendo que a medida multidimensional que inclui em
sua composição a renda evidenciou a formação de um cluster de pobreza mais extenso e em
uma maior quantidade de setores censitários.
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo da pobreza é marcado pela evolução de seus conceitos e métodos de pesquisa.
Se antes era pautado em uma abordagem simples e unidimensional, agora alcança a complexa
ótica multidimensional. E a principal razão para isso é que a compreensão desse fenômeno para
além da privação de renda, pode contribuir para seu melhor entendimento, enfrentamento e
superação.
Este trabalho investigou como a pobreza multidimensional distribuía-se, em 2010, no
espaço intramunicipal de Camaçari. Ele mostra-se necessário pela comprovação de que as
profundas alterações do município nas últimas décadas, resultantes do crescimento econômico
municipal, não se traduziu na eliminação de diversas privações sofridas por sua população,
como se viu pela avaliação de indicadores socioeconômicos.
A investigação confirmou que a pobreza multidimensional não se manifestava
homogeneamente distribuída no território do município, visto que foi observado um padrão de
associação espacial caracterizado pela concentração do fenômeno em determinadas regiões o
que configura a existência de clusters de pobreza em seu território. Além disso, evidenciou que
independentemente do enfoque considerado, os maiores índices de pobreza, foram observados
em setores censitários rurais, nos setores urbanos afastados das áreas centrais do município e
em setores situados em áreas próximas aos centros, porém com origem em ocupações
subnormais, por exemplo.
A análise levou à conclusão de que ao se comparar o IPMI-1 e o IPMI-2, índices de
pobreza multidimensionais, com o IPI, medida unidimensional de pobreza pela renda, mesmo
naqueles setores censitários em que não foi notada pobreza monetária, observava-se a existência
de pobreza multidimensional, evidenciando-se que a renda como único critério de aferição da
pobreza não é capaz de atuar como proxy para a identificação de outras carências relacionadas
a este fenômeno.
Desse modo, as contradições ou desigualdades espaciais no município mais
industrializado do Nordeste revelam a necessidade de implementação de políticas públicas de
forma diferenciada no espaço intramunicipal, visto que a incidência das privações das
dimensões da pobreza não ocorre de maneira uniforme.
Diante do exposto, espera-se que este estudo contribua de alguma sorte como subsídio
junto aos atores públicos para o desenvolvimento e acompanhamento de políticas com foco na

mitigação e mesmo na superação da pobreza multidimensional em Camaçari, ou ainda em
outros municípios.
Em estudos futuros, pode-se avançar para as necessárias metodologias que privilegiam
investigações da pobreza multidimensional, considerando-se por exemplo as desigualdades
existentes entre grupos sociais, enfocando-se, por exemplo, em recortes de gênero, raciais e
geracionais que podem contribuir ainda mais para o entendimento e eliminação da pobreza.
Cabe ressaltar também a necessidade de novos trabalhos sobre a pobreza multidimensional de
Camaçari em consequência de impactos de episódios posteriores ao censo realizado em 2010,
destacando-se entre estes, a pandemia ainda sem controle do novo coronavírus e o encerramento
das atividades da montadora Ford no Brasil com o fechamento da unidade no município.
Por fim, levando-se em conta que esta pesquisa foi realizada em grande parte através de
dados do Recenseamento Demográfico, cabe destacar a importância deste patrimônio e a
necessidade tanto de continuidade quanto de zelo por estudos estatísticos imprescindíveis como
este. Esperava-se que a realização do Recenseamento ocorreria no ano de 2020, porém, como
é de conhecimento público, ingerências com motivação político-ideológica estariam
interferindo em sua realização e na amplitude de seu banco de dados como parte do que se vem
denominando de “apagão estatístico”. Assim, é preciso enfatizar que o Censo e outras pesquisas
são instrumentos indispensáveis para se assegurar visibilidade, além da realização de estudos,
elaboração e acompanhamento de políticas públicas sobre temas de interesse coletivo como a
superação da pobreza.
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Resumo
As zonas de conurbação se constituem, enquanto resultado da concentração espacial de
atividades e pessoas, em aglomerados urbanos, um processo que se verifica em centros urbanos
com alta taxa de expansão, fenômeno que acontece quando uma cidade absorve núcleos urbanos
que se localizam em suas proximidades, transformando assim a configuração social e a estrutura
das cidades, de forma a se integrarem economicamente, mantendo um fluxo intenso de capitais,
mercadorias e de pessoas. Juazeiro e Petrolina são consideradas cidades médias e compartilham
uma dinâmica econômica e populacional, sendo cidades conurbadas. Esta investigação possui
como objetivo geral contextualizar historicamente as cidades de Juazeiro e Petrolina. Tendo
como auxílio os seguintes objetivos específicos: verificar os indicadores sociais e demográficos
de Juazeiro e Petrolina e entender a dinâmica do mercado de trabalho formal das cidades
estudadas entre os anos de 2015 a 2019. Verifica-se que a oferta de emprego vem aumentando
durante os anos de 2015 a 2019, tanto em Juazeiro, quanto em Petrolina, o que implica na
possibilidade de maior distribuição de renda para a população, o que pode viabilizar uma
melhoria da qualidade de vida dos residentes das duas cidades. O setor agropecuário pode ser
apontado como o principal responsável por este desempenho.
Palavras-chave: Cidade. Conurbação. Trabalho. Desenvolvimento Econômico.
Abstract
The conurbation zones constitute themselves as a result of spatial concentration of activities
and people in urban agglomerations, a process that takes place in urban centers with high

expansion rate, phenomenon observed when a city absorbs urban centers which are located in
its proximities, thus transforming the social configuration and structure of cities, in order to
integrate economically by maintaining an intense flow of capital, goods and people. Juazeiro
and Petrolina are considered medium range cities that share one common economical and
populational dynamic between each other, thus being considered ‘conurbated’ cities. This
analysis has as general aim to historically contextualize the cities of Juazeiro and Petrolina,
having as aid the following specific goals: to verify the social and demographic indicators of
Juazeiro and Petrolina, and to understand the dynamics of the formal labor market in both
cities between the years of 2015 and 2019. It appears that the offer of employment has been
increasing during the years 2015 to 2019, both in Juazeiro and in Petrolina, which implies the
possibility of greater income distribution for the population, which can enable an improvement
in the quality of life of the residents of the two cities. The agricultural sector can be pointed out
as the main responsible for this performance.
Keywords: City. Conurbation. Work. Economic Development.
1 INTRODUÇÃO
A articulação humana, com seu espaço de vivência coletiva, sempre esteve pautada na
segurança mais do que na liberdade, ao longo da evolução da vida. As pessoas passaram a viver
em coletividade por conta do acesso a alimentação e pela garantia de um local no qual pudessem
descansar, sem serem alvos de predadores (MUMFORD, 1998). Embora os espaços de vivência
em coletividade tenham sofrido alterações, as pessoas ainda se aglomeram em torno de regiões
que possam lhes proporcionar trabalho e renda. Deste modo, os espaços urbanos em detrimento
das áreas rurais são mais densamente populosos na contemporaneidade (SANTOS, 2004).
Juazeiro e Petrolina são consideradas cidades médias e compartilham uma dinâmica
econômica e populacional, possuindo uma relação denominada de conturbação urbana.
Esta investigação possui como objetivo geral contextualizar historicamente as cidades
de Juazeiro e Petrolina, tendo como auxílio os seguintes objetivos específicos; verificar os
indicadores sociais e demográficos de Juazeiro e Petrolina e entender a dinâmica do mercado
de trabalho formal das cidades estudadas entre os anos de 2015 a 2019.
Para tanto, fez-se uso de uma pesquisa bibliográfica e documental, de abordagem
quantitativa e qualitativa. Por meio dos estudos já publicados, foi possível discutir o fenômeno
da conturbação urbana e a sua relação com as inciativas de desenvolvimento econômico, que
são adotadas por meio das RIDEs (Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico). Para
analisar as taxas de emprego formal na cidade de Juazeiro e Petrolina, utilizou-se os dados
secundários provenientes da Secretaria Especial do Trabalho, Ministério da Economia, Relação
Anual de Informações Sociais (RAIS) dos anos de 2015 a 2019.
Justifica-se essa pesquisa com base no argumento de Elias (2006), que acredita que
ambas as cidades são representativas para o desenvolvimento da Região Nordeste, sendo assim,
as investigações contendo estas cidades como objeto de estudo podem contribuir com o
aprofundamento das discussões teóricas acerca da região.
Na próxima seção, serão feitas algumas considerações sobre o termo “cidade” e os
aspectos relacionados à classificação das cidades no Brasil.
2 CONSIDERAÇÕES SOBRE CIDADE E SUA CLASSIFICAÇÃO NO BRASIL

Mudanças históricas na sociedade fizeram o conceito de cidade se transformar ao longo
do seu curso, deixando de possuir em sua definição apenas aspectos geográficos e incorporando
também fatores econômicos, como a atividade industrial e o comércio que determinada região
detinha (WEBER, 1958).
No entendimento do que viria a ser uma cidade, estão incluídos fatores qualitativos e
quantitativos. Para Weber (1967), “a cidade” não pode ser definida apenas como um grande
agrupamento de construções edificadas e pessoas, ou seja, por suas características quantitativas,
conceituar cidade desta maneira torna sua definição reducionista. O autor destaca que a cidade
possui tanto características econômicas quanto políticas. A cidade se apresenta como uma
associação autônoma e como um aglomerado de instituições políticas e administrativas.
Em uma tentativa de associar o conceito de cidade a um fator sociológico, Wirth (1967,
p.112), discutindo urbanismo como modo de vida, elucidou que;
Apesar do predomínio do urbanismo no mundo moderno, ainda sentimos falta
de uma definição sociológica do que seja cidade, a qual levaria em conta,
adequadamente, o fato de que, enquanto a cidade é o local característico do
urbanismo, o modo de vida urbano não se confina às cidades. Para finalidades
sociológicas, uma cidade é uma fixação relativamente grande, densa e
permanente de indivíduos heterogêneos.

Deste modo, ao se referir ao conceito de cidade, é preciso considerar todos os fatores
referentes a sua constituição; isso implica avaliar também os fatores populacionais,
administrativos e territoriais. Santos (1994) acredita que a cidade, ao mesmo tempo que se
configura como uma região, também se caracteriza como um lugar.
Cidade, embora existam controvérsias, é um termo utilizado para identificar uma
determinada área urbana com infraestrutura (BENEVOLO, 2006; GUIMARÃES, 2013), ou
seja, com capacidade para fornecer serviços que possam atender às necessidades de uma
determinada população.
De acordo com Freitag (2002), as cidades podem ser tipificadas como cidades globais,
megacidades ou megalópoles, metrópoles, cidades periféricas e cidades dormitório. No Brasil,
de acordo com o IBGE (2017a), desde o decreto de lei nº. 311/1938, a classificação das cidades
se dá por meio do número de habitantes (por sua densidade populacional) e pela quantidade de
domicílios; a cidade é categorizada como sede do município, um território com personalidade
jurídica e com autonomia administrativa.
De acordo com Almeida (1979), as cidades podem ser classificadas em: pequena,
contendo no mínimo 50 mil habitantes com relação à população urbana; média, que contém
uma população entre 50 mil e 250 mil; grande, com aproximadamente 250 mil a 2.000.000
habitantes; e metrópole com mais 2.000.000 habitantes.
O Brasil distingue a área territorial do país como sendo urbana e rural, sendo
considerada, de acordo com o IBGE (2011, p. 19), como área urbana, “as áreas, urbanizadas ou
não, internas ao perímetro urbano das cidades (sedes municipais) ou vilas (sedes distritais) ou
as áreas urbanas isoladas”. Em termos de habitantes, “as áreas consideradas urbanas no Brasil
representam menos de 1% do território nacional (0,63%) e concentram 160 milhões de pessoas,
ou seja, 84,3% da população brasileira” (EMBRAPA, 2017, p. 1), o que implica que, em termos
de pessoas, as metrópoles brasileiras concentram um contingente populacional significativo.
O que leva essas pessoas a se aglomerarem em metrópoles ou em grandes centros
urbanos é considerando por Park (1967, p. 29) como sendo resultado da

[...] geografia física, as vantagens e desvantagens naturais, inclusive meios de
transporte, que determinam com antecedência o esboço geral da planta urbana.
Crescendo a cidade em população, as influências de simpatia, rivalidade e
necessidade econômica mais sutis tendem a controlar a distribuição da
população. Comércio e indústria buscam localizações vantajosas,
circundando-se de certas partes da população.

O deslocamento das pessoas para outras cidades se dá em alguns casos pela busca de
emprego, renda e melhores condições de vida. Por conta deste deslocamento, a cidade que
recebe essas pessoas tende a se expandir, o que implica de algum modo na ampliação da sua
malha urbana. Com a expansão das cidades, deu-se origem a um fenômeno que será discutido
na próxima seção.
3 O FENÔMENO DA CONURBAÇÃO URBANA
As zonas de conurbação se constituem enquanto resultado da concentração espacial de
atividades e pessoas em aglomerados urbanos, um processo que se verifica em centros urbanos
com alta taxa de expansão (MARICATO, 1995), implicando em um fenômeno que, para Villaça
(1998), acontece quando uma cidade absorve núcleos urbanos que se localizam em suas
proximidades, transformando assim a configuração social e a estrutura das cidades, de forma a
se integrarem economicamente, mantendo, assim, um fluxo intenso de capitais, mercadorias e
de pessoas.
A junção entre cidades, de modo que seus limites geográficos sejam dificilmente
identificados, favorece o surgimento de conurbações. Alves e Chaveiro (2007, p. 98) afirmam
que “a palavra ‘conurbação’ designa uma extensa área urbana decorrente do encontro ou junção
da área urbana de duas ou mais cidades”. É esse processo que dá origem nas metrópoles às
chamadas regiões metropolitanas.
Com relação ao processo de industrialização e a expansão das cidades, Simmel (1967,
p.18), discutindo o fenômeno urbano, salientou que
O horizonte da cidade se expande de uma maneira comparável ao modo pelo
qual a riqueza se desenvolve; um certo volume de propriedade cresce de modo
semiautomático em progressão sempre mais rápida. Tão longe um certo limite
tenha sido ultrapassado, as relações econômicas, pessoas e intelectuais da
população, a esfera da predominância intelectual da cidade sobre a sua zona
não urbana cresce como em progressão geométrica.

Nas regiões conurbadas, existe uma relação de dependência entre as cidades ao se
expandirem, que pode se traduzir em termos econômicos ou com relação a infraestrutura
utilizada pela população de ambas as cidades, “onde há uma forte integração populacional
devido aos movimentos pendulares para trabalho ou estudo, ou devido à contiguidade entre as
manchas urbanizadas principais” (IBGE, 2015, p. 23).
Bugess (2017) acredita que os processos de expansão dos centros urbanos se dão em
termos de dimensão espacial e populacional. As cidades se expandem por meio de crescimento
físico, isto é, a malha urbana se estende, de forma que se faz necessário que os serviços técnicos

também se ampliem, para que sejam supridas as carências em termos de infraestrutura, com
vistas a garantir a mobilidade, a segurança e o saneamento básico da população urbana.
Existem alguns fatores que, para Polidoro, Takeda e Barros (2009), contribuem para a
formação de conurbações, que seriam: a explosão demográfica por conta do êxodo rural, o
aumento das relações institucionais entre as cidades e o desenvolvimento econômico da região.
Segundo Villaça (2001), é importante se pensar as áreas urbanas conurbadas para além
do adensamento territorial das cidades, deve-se avaliar também a importância econômica, social
e cultural do somatório de um núcleo urbano com outro.
Uma das consequências da conurbação urbana seria o surgimento das cidades
dormitório, pois, de acordo com Freitag (2002), são cidades nas quais o morador não trabalha,
apenas usa para dormir e como residência. São cidades que possuem um elevado crescimento
populacional e baixo dinamismo econômico (ARANHA, 2005; JARDIM; BARCELLOS,
2005).
Regiões conurbadas sofrem com diversos problemas urbanos e, para auxiliar essas
regiões no desenvolvimento dessas localidades, foram criadas, pelo Governo Federal, as
Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDEs), assunto que será discutido na próxima seção.
4 DESENVOLVIMENTO E (RIDE) REGIÃO INTEGRADA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Desenvolvimento é o processo no qual acontece uma mudança/mutação positiva entre
fatores quantitativos (acúmulo de riquezas do crescimento do PIB Produto Nacional Bruto),
que resultam no crescimento econômico, e fatores qualitativos (melhorias na qualidade de vida
da população, saúde, educação, segurança, infraestrutura), podendo ser medidos por
indicadores sociais, como, por exemplo, o índice de desenvolvimento humano.
Desenvolvimento é uma temática que assume uma importância sem precedentes para
uma sociedade, Witkowsk, Duarte e Gallina (2007, p. 60) declaram que o crescimento alinhado
ao “desenvolvimento econômico requer ajustes fiscais, institucionais jurídicos, assim como
gera necessidade de incentivos, investimentos e inovações como condições propícias para
produção e distribuição de bens e serviços”. Isso implica que desenvolvimento e crescimento
possuem uma relação indissociável.
Para Hewlett (1981), o desenvolvimento econômico é claramente definido como um
aumento significativo na renda real per capita de uma nação, cujo propósito fundamental é a
obtenção de melhorias na alimentação, na saúde, na educação, nas condições de vida, na
ampliação de oportunidades de trabalho e de lazer para as pessoas. Nessa perspectiva,
desenvolvimento significa transformação das estruturas econômicas da sociedade para fins de
se atingir um novo nível de capacidade produtiva.
Segundo Furtado (2000), os aspectos que dimensionam, a princípio, o conceito de
desenvolvimento, são explicitados da seguinte forma: 1) produção, técnica, trabalho; 2)
satisfação das necessidades humanas; sendo que estas se desdobram em: a) incremento da
eficácia do sistema social de produção; b) satisfação de necessidades elementares da população;
c) consecução de objetivos a que almejam grupos dominantes na utilização de recursos.
Em um contexto de desenvolvimento social e econômico, é preciso recorrer ao
pensamento de Furtado (1965, p. 53), que afirma que “[...] a concepção de desenvolvimento de
uma sociedade não é alheia à sua estrutura social, e tampouco à formulação de uma política de
desenvolvimento [...]”, o que denota a necessidade de alinhamento entre a garantia dos direitos
humanos e a manutenção da produtividade de uma determinada população.

Para auxiliar no desenvolvimento de algumas localidades do Brasil, foram criadas as
Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDE), que se situam em mais de uma unidade
federativa. Essas regiões, de acordo com o IBGE (2020), são formadas por legislações
especificas, que estabelecem tanto as unidades da federação envolvidas, quanto definem as
estruturas de funcionamento.
Peres et al. (2018, p. 271) afirmam que “são instituídas pela União, para gerir políticas
de desenvolvimento regional e articular a ação da União, com vistas à redução das
desigualdades sociais”. As RIDE proporcionariam, para as cidades integrantes, a oportunidade
de participarem de programas governamentais. De forma prioritária, de acordo com Cavalcante
(2020), o recebimento de recursos públicos para mitigar as desigualdades sociais teria como
prioridade, dentre outros fatores, os entes federativos pertencentes à RIDE. Vale destacar que a
diferença das RIDE para as Regiões Metropolitanas é que a RIDE envolve municípios de
estados diferentes.
No Brasil, existem três RIDE constituídas: a Região Integrada de Desenvolvimento do
Distrito Federal e Entorno (RIDEDF), a Região Integrada de Desenvolvimento da Grande
Teresina (RIDE Teresina) e a Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Polo
Petrolina (PE) e Juazeiro (BA) (RIDE Petrolina-Juazeiro).
A RIDE Petrolina-Juazeiro foi criada por meio da Lei complementar 113, de
19/09/2001, regulamentada pelo Decreto 4.366, de 09 de setembro de 2002, e é composta pelas
cidades de Lagoa Grande/PE, Orocó/PE, Santa Maria da Boa Vista/PE, Curaçá/BA,
Sobradinho/BA e Casa Nova/BA, além de Petrolina/PE e Juazeiro/BA.
A próxima seção, discorrerá de forma resumida a história das duas cidades polos da
RIDE, as cidades de Juazeiro e Petrolina, que são exemplos de cidades conurbadas; apesar da
existência do Rio São Francisco separando-as em sua forma física, as cidades estão ligadas
fisicamente pela ponte Presidente Dutra e possuem uma estreita relação econômica,
corroborada pela dinâmica populacional.
5 PETROLINA E JUAZEIRO: HISTORICIDADE
Petrolina está situada no interior do estado de Pernambuco, de acordo com o IBGE
(2021b), distante 712 km a oeste de Recife, capital estadual. Possui uma extensão territorial de
4.561,872 km², estando 244,8 km² em perímetro urbano e os 4.317,072 km² restantes integrando
a zona rural. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2020, sua
população foi estimada em 354.317 habitantes, o que faz de Petrolina a quarta maior cidade do
interior nordestino, após Feira de Santana, Campina Grande e Caruaru (esta última a mais
populosa do interior de Pernambuco). A cidade é integrante da Região Administrativa Integrada
de Desenvolvimento do Polo Petrolina e Juazeiro, a maior RIDE/região metropolitana do
interior do Nordeste, com 769.544 habitantes. Petrolina possui, de acordo com o IBGE (2021b),
IDH de 0,697 e PIB per capita em 2018 de R$ 19.445,59; o Produto Interno Bruto (PIB) de
Petrolina é o 174° maior do Brasil e o 6° maior de Pernambuco.

Figura 1- Localização geográfica de Petrolina

Fonte: MORAIS et al. (2017).
Segundo a tradição local e de acordo com Padilha (1982), o território, onde se encontra
o município de Petrolina, teria sido desbravado primeiramente por frades franciscanos, que
trabalhavam na catequese dos índios da região. Os frades capuchinhos franceses contaram com
o consenso do chefe índio Rodela, que deixou seu nome ligado a todo o médio São Francisco,
conhecido como o Sertão dos Rodelas; já em 1674, Francisco Rodela recebia patente de capitãode-aldeia. Foi grande a influência das missões dos frades capuchinhos, que contribuíram
eficazmente para a ocupação do médio São Francisco, especialmente das ilhas fluviais. Essas
missões só foram interrompidas em 1698, por conta do rompimento das relações diplomáticas
entre Portugal e a França. Outro fator que contribuiu para consolidar a ocupação do território
foi a implantação de currais, sabendo-se que a cidade se situa onde antes havia a sede de uma
fazenda de gado.
Ainda no século XVIII, de acordo com o relato do IBGE (1988), instalou-se o primeiro
morador no local denominado Passagem, à margem esquerda do rio São Francisco, defronte de
Juazeiro, na Província da Bahia. Ele tinha o nome de Pedro e, além de se dedicar à agricultura,
à pesca e ao criatório de caprinos, fazia de canoa o transporte de pessoas e cargas entre as
margens opostas. No interior da região, há indícios de povoamento em 1817. Por sua
localização no extremo sudoeste do estado, às margens do rio São Francisco, era ponto de
convergência e passagem obrigatória de boiadeiros e negociantes dos sertões de Pernambuco,
Piauí e Ceará, que cruzavam esse rio em direção ao estado da Bahia e vice-versa. Dessa intensa
movimentação resultou a formação das duas cidades: Petrolina, de um lado do rio, onde já
existiam fazendas de criação de gado, e Juazeiro na margem oposta.
Pernambuco (2010) relata que a vila recebeu a denominação de Petrolina em
homenagem ao imperador D. Pedro II, que ocupava, então, o trono do Brasil. Há uma versão
segundo a qual o topônimo seria uma dupla homenagem, com a junção do nome do imperador,
em sua forma latina (Petrus), ao da imperatriz Tereza Cristina, resultando em Petrolina. Outra
versão sugere que o topônimo teria sido derivado de “pedra linda”, expressão dada a uma pedra
que havia na margem do rio, ao lado da matriz, e que foi utilizada nas obras de cantaria da
catedral de Petrolina, um dos maiores monumentos históricos da cidade.
A cidade de Juazeiro localiza-se no norte do Estado da Bahia, na microrregião
homogênea do Baixo Médio São Francisco, possuindo uma extensão territorial de 6.390 km²,

situada na margem direita do rio São Francisco e apresenta um contingente populacional de
218.162 habitantes (IBGE, 2020); de acordo com o mesmo órgão, possui IDH de 0,677 e PIB
per capita de R$ 19.032,14 em 2018.
Situada na região semiárida do Nordeste brasileiro, em pleno polígono das secas,
Juazeiro encontra-se em posição privilegiada, num entroncamento rodoferroviário, fluvial e
aéreo, distante 504 km da capital, Salvador.
Figura 2- Localização geográfica de Juazeiro

Fonte: Google Fotos (2021)
O nome da cidade é uma homenagem às árvores do juazeiro. Conta-se que no ano de
1596, o território era percorrido pelo bandeirante Belchior Dias Moréa, que encontrou, sob as
frondosas árvores do Juazeiro, lugar propício para repouso. Mais tarde, mascates e tropeiros,
que descansavam sob as sombras dos juazeiros, ouviam as histórias dos índios Tamoqueus,
Guaisquais, Galache e outras tribos da nação Cariri, primeiros habitantes dessas paragens. A
pequena aglomeração iniciada como “Passagem do Juazeiro” povoava-se de casas de taipa e
taperas, tendo suas terras incluídas nos domínios da casa da torre dos Garcias D’Ávilas,
propiciando as condições de nascimento do primeiro povoado que deu origem à cidade, ainda
no século XIX (IBGE, 2017b).
Conforme o relato do IBGE (2014), em 09 de maio de 1833, o povoado passou a vila,
desmembrando-se do município de Sento-Sé. Sua primeira Câmara Municipal foi instalada a
11 de junho de 1834, sendo o seu primeiro presidente Francisco de Paula Pita. Durante 45 anos,
Juazeiro viveu sua existência de vila com escola primária e agências de correios. Em 15 de
julho de 1878, a vila de Juazeiro foi elevada à categoria de cidade por força de Lei n.º 1.814 e
daí por diante o presidente da Câmara, Francisco Martins Duarte, assumiu função executiva
como o primeiro prefeito de Juazeiro (BA).
De acordo com Giudice (2015), o modelo econômico de Juazeiro, desde as décadas de
1970 e 1980, está baseado na agricultura irrigada, que lhe rendeu notoriedade internacional,
fato que se deveu a construção da Usina Hidrelétrica de Sobradinho, servindo como incentivo
a fruticultura irrigada no vale do médio São Francisco, o que possibilitou o desenvolvimento
do agronegócio na região. Souza (2014, p. 34) relata que:

A região do Submédio São Francisco foi a primeira a viver o processo de
intensificação da produção agrícola capitalista na década de 1980. Esta região
constitui, hoje, importante produtora de frutas, voltadas especialmente para
exportação, principalmente os municípios polos: Petrolina (PE) e Juazeiro
(BA). Esses municípios mais recentemente se inseriram, nacionalmente, como
áreas do agronegócio com forte influência de uma agenda político-econômica
neoliberal, que encontrou apoio no governo de Fernando Henrique Cardoso
(1994-2002), caracterizada por uma inserção passiva do país na economia e
no consumo globalizado.

A região compreendida pelas cidades de Juazeiro e Petrolina tornou-se um grande centro
produtor de frutas tropicais do país, tendo destaque para os cultivos de manga, uva, melancia,
melão, coco, banana, dentre outros; este desempenho é responsável pela crescente exportação
de frutas. Além da produção de vegetais, a região é conhecida nacional e internacionalmente
pela produção e qualidade dos vinhos, que tiveram grande crescimento com a implantação de
mecanismos de irrigação, tornando-se a única região do país a colher duas safras de uvas por
ano e a maior exportadora e produtora de frutas do Brasil, mesmo se localizando no centro do
polígono das secas. De acordo com Souza (2014, p.35):
Entre o fim do século XIX e o início do século XX, principia o processo de
mecanização do território, contribuindo também com a urbanização. A
navegação a vapor com o navio Saldanha Marinho (1871) e a estrada de ferro
Salvador-Juazeiro (1896) são exemplos da pujança da região no período. A
partir dos anos 1940, passa-se a utilizar o sistema de rodas-d ’água, que mais
tarde dá lugar às motobombas, permitindo o uso mais eficiente da oferta de
água. Com o desenvolvimento das rodovias nos anos 1940 e 1950, bem como
com a inauguração da Ponte Presidente Dutra em 1954, ligando Juazeiro-BA
a Petrolina-PE e o norte ao sul do país, ocorre uma nova organização
territorial, com um novo sistema técnico-agrícola.

Na figura 3 é possível contemplar uma imagem atualizada da ponte ligando Juazeiro e
Petrolina.
Figura 3 - Ponte Presidente Dutra

Fonte: Bahia Notícias, 2020.

A ponte que separa Juazeiro e Petrolina e fica sobre o Rio São Francisco permitiu aos
moradores de ambas as cidades uma maior integração, facilitando assim o comércio e o
transporte na região.
Um indicador de extrema relevância para a análise do desenvolvimento econômico é o
trabalho formal, pois é por meio desse indicador que se avalia a distribuição da renda em
determinada localidade. Na próxima seção, será analisado esse indicador nas cidades de
Juazeiro e Petrolina.

6 TRABALHO FORMAL: PETROLINA E JUAZEIRO
O trabalho formal e remunerado, na sociedade contemporânea, possui mais do que uma
imagem simbólica para as pessoas. É, antes de mais nada, uma forma de sobrevivência para
uma parcela significativa da população, uma vez que “na expansão da cidade ocorre um
processo de distribuição que desloca, classifica e realoca indivíduos e grupos por residência e
ocupação” (BUGESS, 2017, p. 66), a ocupação representa a atividade remunerada
desempenhada por cada indivíduo em uma determinada cidade, com capacidade de determinar
sua inclusão ou exclusão social.
O trabalho formal, que se configura como uma garantia de renda, é de fundamental
importância na inclusão social dos indivíduos que moram em zonas urbanas. Para Dupas
(1998), ao estar fora do mercado de trabalho regular, a pessoa passa por inúmeras dificuldades,
dentre elas, ausência de moradia descente, dificuldade de acesso a serviços comunitários e a
bens de consumo, por conta do desemprego.
Tabela 1 - Evolução do estoque de emprego formal, segundo os municípios - RIDE
Petrolina/Juazeiro - 2015-2019
Município
RIDE Juazeiro/Petrolina
Petrolina
Juazeiro

2015

2016

2017

2018

2019

117.812
68.216
32.886

115.557
65.596
34.053

119.928
66.063
36.101

124.951
70.217
36.279

132.619
73.268
39.055

Variação %
2015/2019
12,6%
7,4%
18,8%

Fonte: Secretaria Especial do Trabalho, Ministério da Economia. Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS), 2015-2019.
A evolução do estoque de emprego formal em Juazeiro e Petrolina entre os anos de 2015
e 2019 está contemplada na tabela 1. Percebe-se que, nos cinco anos apresentados na tabela, a
variação acumulada foi de 12,6%, valor significativo, uma vez que o produto interno bruto
(PIB) enfrentava forte queda em sua taxa de crescimento, como se observa no Gráfico 1. Mesmo
com esse arrefecimento na economia nacional, a dinâmica regional continuou pungente,
aumentando significativamente o volume de contratações formais de emprego.

Gráfico 1 - PIB a preços de mercado - Taxa acumulada em 4 trimestres

Fonte: IBGE (2021a) - Contas Nacionais Trimestrais
No entanto, ainda focando a tabela 1, é possível verificar que, embora Juazeiro tenha
tido um percentual de elevação na quantidade de pessoas em empregos formais, Petrolina ainda
concentra a maior quantidade em termos numéricos. Esse fato, embora significativo, não possui
suporte suficiente para afirmar que Juazeiro seria uma cidade dormitório, embora Caiado (2005)
afirme que o baixo dinamismo econômico seja um indicador para sua caracterização.
O fato de Petrolina possuir maiores números de empregos formais pode ser fruto de uma
movimentação pendular, que, para George (1983), teria como causa a separação geográfica
entre a moradia das pessoas e o local de trabalho. Carlos (2001) considerou, como principal
fator desse movimento, a especulação imobiliária, por encarecer o uso do solo urbano nas
cidades como maior oferta de trabalho.
A distribuição do emprego formal de acordo com a atividade econômica, considerando
as duas cidades, se encontra organizada na tabela 2.
Tabela 2 - Evolução do estoque de emprego formal, segundo os setores de atividade
econômica - RIDE Petrolina/Juazeiro - 2015-2019
Atividade econômica
RIDE Juazeiro/Petrolina
Extrativa mineral
Indústria de transformação
Serv. Indust. de utilidade
pública
Construção Civil
Comércio
Serviços
Administração pública
Agropecuária, caça, pesca.

Var. %
2015/2019

2015

2016

2017

2018

2019

117.812
187
8.596

115.557
233
9.076

119.928
441
9.129

124.951
502
8.842

132.619
571
8.661

12,6%
205,3%
0,8%

858
6.187
26.766
30.204
19.631
25.383

871
3.866
26.100
30.090
18.015
27.306

962
3.575
26.178
28.925
21.773
28.945

1.057
4.001
26.661
31.179
22.453
30.256

1.097
3.961
27.134
33.402
25.362
32.431

27,9%
-36,0%
1,4%
10,6%
29,2%
27,8%

Fonte: Secretaria Especial do Trabalho, Ministério da Economia. Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS), 2015-2019.
Percebe-se que os setores de serviço, administração pública e agropecuária foram os
grandes responsáveis pela evolução do estoque de emprego nas duas cidades. Tal fato

demonstra a vocação da região para o desenvolvimento das atividades agropecuárias e
demonstra que essa atividade não foi afetada de maneira tão contundente quanto as demais com
a crise que se instalou no país, com a queda das taxas de crescimento do PIB.
De acordo com o IBGE (2021a, p. 1), o setor de serviço, no contexto nacional, apresenta
baixa concentração de atividade econômica; esse setor, por sua vez, se caracteriza com relação
ao porte das empresas atuantes de forma bastante heterogênea, tem como característica também
uma tendência a remuneração média, visto que, “nas últimas décadas, o desempenho das
atividades que compõem o setor vem se destacando pelo dinamismo e pela crescente
participação na produção econômica brasileira”.
Tabela 3 - Evolução do estoque de emprego formal, segundo a classificação brasileira de
ocupações - RIDE Petrolina/Juazeiro - 2015-2019
Grupo Ocupacional

2015

2016

2017

2018

2019

Var. %
2015/2019

RIDE Juazeiro/Petrolina
117.812 115.557 119.928 124.951 132.619
12,6%
Membros superior do poder
público
5.238
3.931
4.536
5.033
5.688
8,6%
Prof. das ciências e das artes
9.684
9.887
11.114
12.126
13.763
42,1%
Téc. de nível médio
12.395
12.970
10.950
12.728
12.794
3,2%
Trab. serviços administrativos
19.268
18.521
20.729
20.610
21.435
11,2%
Trab. dos serviços, vendedores
26.544
25.566
26.468
27.051
28.774
8,4%
Trab. agropecuários
24.386
26.582
28.404
29.135
30.553
25,3%
Trab. da produção industrial I
15.618
13.302
12.772
13.477
14.671
-6,1%
Trab. Da produção industrial II
2.398
2.488
2.590
2.385
2.623
9,4%
Trab. de reparação e
manutenção
2.267
2.296
2.344
2.370
2.312
2,0%
Fonte: Secretaria Especial do Trabalho, Ministério da Economia. Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS), 2015-2019.

Apesar de teoricamente o agronegócio ser predominante na região (RAMOS; 2006;
SANTOS; SILVEIRA; 2012; SOUZA, 2014), outras atividades econômicas tem sofrido
elevação na taxa de oferta de emprego formal nos últimos 5 anos, tais como: O serviço industrial
de utilidade pública e a Administração pública. A Construção Civil foi a atividade que menos
ofertou empregos na região no período analisado, sendo um dos setores mais afetados pela crise
do país.
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As cidades de Juazeiro e Petrolina possuem uma relação para além de econômica e
populacional, suas histórias se cruzam desde a fundação de ambas as cidades. Ao estarem
incluídas na RIDE, Juazeiro e Petrolina passaram a compartilhar estratégias para ampliar os
seus indicadores de desenvolvimento econômico, fato que possibilitou a ambas as cidades
melhorias em saneamento básico, saúde e educação da população.
A oferta de emprego vem aumentando durante os anos de 2015 a 2019, tanto em
Juazeiro, quanto em Petrolina, o que implica na possibilidade de maior distribuição de renda
para a população, viabilizando uma melhoria da qualidade de vida dos residentes das duas
cidades. Tal crescimento do emprego formal ocorre à revelia da crise que abala o país no mesmo

período. O setor agropecuário pode ser apontado como o principal responsável por não só
manter o nível de emprego, mas aumentar em pouco mais de 12% o seu estoque.
Verifica-se que as duas cidades possuem o seu desenvolvimento imbricado, uma
depende da outra. Porém, vale ampliar a análise quanto à possibilidade da cidade de Juazeiro
estar se afirmando como cidade dormitório, enquanto Petrolina concentra a pujança econômica
da região, com maior estoque de empregos.
Assim, esta pesquisa se limitou a discutir a conurbação existente entre Juazeiro e
Petrolina de forma teórica e verificar a forma como as duas cidades possuem o seu
desenvolvimento dependente uma da outra. Tentou-se trazer a análise recente dos dados do
mercado de trabalho formal como elemento revelador da dinâmica econômica de Juazeiro e
Petrolina, mas entende-se que estudos futuros poderiam analisar a movimentação pendular
entre as cidades utilizando dados primários coletados com seus moradores, para verificar como
o fenômeno da conurbação se configura na vivência dos cidadãos das duas cidades, bem como,
se há papeis diferenciados entre elas.
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Resumo
Este artigo, fazendo uso das estatísticas referentes à evolução do trabalho formal do estado da
Bahia, busca evidências, no horizonte temporal de 2010 a 2019, que possibilitem verificar o
avanço do emprego formal no estado da Bahia. Para vencer esta tarefa, recorreu-se aos dados
disponibilizados pela Relação Anual de Informações Sociais. Foi possível depreender que as
políticas macroeconômicas conduzidas nacionalmente exerceram um papel fundamental na
definição do cenário socioeconômico, tendo práticas neoliberais levadas a cabo num
movimento pendular, ora de forma mais acirrada, ora de forma mais atenuada. Assim, no bojo
do ideário neoliberal percebeu-se claras consequências, como aumento da concentração de
riquezas, expansão dos lucros e ganhos do capital, privatização de empresas públicas e
desregulamentação de direitos trabalhistas. No arrefecimento do pêndulo, alguns governos que
se aproximam de práticas social liberais, notadamente aqueles administrados pelo Partido dos
Trabalhadores. Percebe-se que no período analisado, os avanços da economia baiana sob o
ponto de vista do emprego formal foram muito tímidos. Poucos municípios apresentaram
variação no estoque de empregos formais de maneira relevante. Os que apresentaram não
possuem relevância no quadro econômico estadual. De forma geral, o desempenho para o
agregado do Estado é ruim para no período analisado sob o ponto de vista do emprego formal.
As mudanças na legislação do trabalho não reverberaram no aumento do emprego formal,
representando em grande medida precarização e empobrecimento da classe trabalhadora.

Palavras-chave: Emprego formal. Economia baiana. Trabalho formal.
Abstract
This article, benefitting from statistics referring to the evolution of formal work in the state of
Bahia, seeks evidence in the timeframe between 2010 and 2019 that enable to verify the advance
of formal employment in the state of Bahia. To fulfil this task, we resorted to data provided by
the Relação Anual de Informações Sociais. It was possible to infer that macroeconomic policies
conducted nationally played a key role in defining the economic scenario, having neoliberal
practices carried out in a pendular motion, sometimes more fiercely, sometimes in a more
attenuated manner. Thus, within the neoliberal ideals, clear outcomes can be noted, such as
increased concentration of wealth, expansion of profits and capital gains, privatization of
public companies and deregulation of labor rights. In the slowing down of the pendulum, we
find some governments that approach liberal social practices, notably those administered by
the Partido dos Trabalhadores. It is noticed that in the examined timeframe, the growth of the
Bahian economy, from the point of view of formal employment, was very timid. Few
municipalities showed significant variation in the stock of formal jobs. Those that did have no
relevance in the state's economic picture. In general, the performance for the State aggregate
is poor for the period analyzed from the point of view of formal employment. The changes in
labor legislation did not result in the increase of formal employment, thus representing to a
large extent the increase in precariousness and impoverishment of the working class.
Key words: Formal job. Bahian economy. Formal work.
1 INTRODUÇÃO
Este trabalho tem por objetivo verificar o comportamento do trabalho formal no Estado
da Bahia entre os anos 2010 a 2019. Para tanto, recorreu-se aos dados da Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS). A RAIS é uma importante fonte de dados (registros
administrativos) sobre o mercado de trabalho formal no Brasil. O período analisado é marcado
por diferentes cenários econômicos e políticos, que naturalmente tem seus rebatimentos no
mercado de trabalho.
Assim, desde a década anterior, o Brasil usufrui de avanços econômicos e mesmo com
a crise internacional ocorrida em 2008, consegue entrar os anos 2010 com avanços que para o
trabalhador representam maior oferta de emprego e manutenção da renda familiar (LEÃO,
2019). No entanto, no cenário político-econômico, alguns enfrentamentos, como o ciclo de
rápida redução da taxa de juros em agosto de 2011 e em 2012, com participação dos bancos
públicos criando uma forte concorrência com os bancos privados, para reduzir os spreads
bancários faz reduzir o apoio de parcelas da elite nacional, incomodando setores econômicos
poderosos, grosso modo, culminando com o impeachment da Presidenta Dilma (TEIXEIRA;
PINTO, 2012).
A política econômica praticada até então, interrompida pelo impeachment, assume
novas diretrizes, fortemente marcada por ações neoliberais, como a flexibilização do trabalho,
trazendo efeitos negativos para a economia nacional. O nível de emprego se reduz, atingindo
taxas negativas entre os anos 2015 a 2016 (LEÃO, 2019).
Porém, contrariando os avanços no contexto do trabalho, como redução da
informalidade, obrigatoriedade do registro do trabalhador, garantia de trabalho decente, dentre

outras, o que se observa na segunda metade dos anos 2010 é uma volta ao passado, com a
retirada de direitos e conquistas dos trabalhadores.
Este artigo está dividido em cinco seções. A primeira delas constitui esta introdução. Na
segunda seção são abordados alguns aspectos macroeconômicos do período proposto para este
estudo. Na seção três discute-se algumas notas sobre os novos contornos da legislação
trabalhista que, naturalmente, trazem impacto para o trabalhador. Em seguida, dispõe-se dos
dados do mercado de trabalho, constituindo a quarta seção. À guisa de conclusão, a seção cinco
é apresentada na sequência.
Após este breve início, segue-se para a temática dos aspectos macroeconômicos que
marcam os anos 2010 a 2019, assunto da próxima seção.
2 OS DESCAMINHOS DA POLÍTICA MACROECONÔMICA ENTRE 2010 E 2019.
As políticas macroeconômicas conduzidas nacionalmente exercem um papel
fundamental na definição do cenário socioeconômico. Práticas neoliberais no plano nacional
são levadas a cabo, ora de forma mais acirrada, ora de forma mais atenuada. No bojo do ideário
neoliberal percebem-se claras consequências, como aumento da concentração de riquezas,
expansão dos lucros e ganhos do capital, privatização de empresas públicas e
desregulamentação de direitos trabalhistas (ATUNUES, 2020).
Bruno (2021) aponta a existência de cinco componentes estruturais do modelo
econômico brasileiro que refletem o regime de acumulação em curso. O primeiro deles referese à inserção internacional, que ocorre priorizando a revalorização dos capitais de curto prazo,
deixando de lado o crescimento econômico sustentado. Promove o endividamento público
interno, regime de câmbio flutuante com viés de apreciação real na qual a taxa de câmbio não
pode ser mobilizada para uma política industrial, ficando à mercê dos mercados de derivativos.
O segundo componente aponta para o estrito atendimento das necessidades do setor
bancário-financeiro, descartando a expansão do crédito aos setores produtivos. O terceiro
componente traz a concorrência à baila, com inserção de novas empresas estrangeiras e
precarização do sistema nacional de inovação. A internalização das plantas industriais se dá em
setores estratégicos, agravando ainda mais o grau de dependência tecnológica do Brasil.
A atuação do Estado compõe o quarto componente institucional do modelo econômico
brasileiro. Este se consolida como fiador da inserção subordinada aos mercados financeiros
globais, reduzida autonomia da política econômica e elevada expansão fiscal objetivando
remunerar a alta finança que drena cada vez mais os recursos orçamentários em função do
endividamento público interno de curto prazo e altos encargos.
Por fim, o quinto componente traz a relação salarial como protagonista, com redução
das taxas de desemprego aberto decorrente da geração de empregos de baixa qualidade e
remuneração, principalmente no setor de serviços.
Neste contexto, o Estado brasileiro encontra severas dificuldades de assumir de forma
ativa o papel de condutor do desenvolvimento econômico do país, ficando refém do capital
rentista que alheio às necessidades da população, atua para que a estrutura do regime de
acumulação permaneça intacta. Daí têm-se o caráter dual dos governos do Partido dos
Trabalhadores (PT).
Apresentaram uma política expansionista, com aumento dos gastos sociais e dos
investimentos públicos, ampliação do crédito para as famílias e com acesso facilitado a estes
créditos, bem como valorização do salário-mínimo, conseguiram reduzir a informalidade e o
desemprego. Tais ações ocorrem ao mesmo tempo em que são realizadas concessões que

contemplam o mercado financeiro e grandes grupos empresariais nacionais e estrangeiros. Este
caráter dual é apontado tanto por Bruno (2021):
Ao mesmo tempo em que o Estado promovia as políticas sociais
redistributivas, mantinha os privilégios das classes rentistas, ressaltando-se as
isenções fiscais sobre dividendos e ganho de capital (p. 512).

Quanto por Antunes (2020):
[...] ao implantar uma política ‘policlassista’ fortemente conciliadora,
preservando e ampliando os grandes interesses das frações burguesas. Mas
havia um ponto de diferenciação, dado pela inclusão de programas sociais,
como o Bolsa Família, voltado para os setores mais empobrecidos, além de
uma política de valorização do salário-mínimo limitada (ANTUNES, 2020, p.
289-290).

Essas ações, em grande medida, trazem melhoria de vida para a classe que vive do
trabalho e para suas famílias, instâncias fundamentais da vida, constituindo centralidade de uma
visão bipartida de virtude, que neste ínterim, fracasso ou sucesso são consequência do
desempenho nessas duas áreas da vida (SOUZA, 2017).
A classe trabalhadora de maneira geral usufrui de um período virtuoso desde 2003 até
2014, quando se percebe aumento das contratações com carteira assinada, redução da
informalidade, aumento do rendimento médio dos salários e diminuição da desocupação. Tais
avanços são sentidos inclusive na Bahia, que desde a década de 1990 conviveu com altas taxas
de desemprego e precarização (SANTOS et al., 2021).
Um dos grandes enfrentamentos bancário-financeiro ao sistema capitalista ortodoxo
realizados pela então Presidenta Dilma foi um ciclo de rápida redução da taxa de juros em
agosto de 2011, e com participação dos bancos públicos em 2012, criando uma forte
concorrência com os bancos privados, para reduzir os spreads bancários. Assim, como esta
ação, sucederam outras, fazendo com que o governo fosse perdendo apoio de parcelas da elite
e incomodando setores econômicos poderosos (TEIXEIRA; PINTO, 2012).
Neste cenário nacional virtuoso de avanços sociais e percepção de sucesso da classe
trabalhadora, a crise internacional, que teve seu epicentro no ano de 2008 começa a se avizinhar.
Insatisfação de parte do setor bancário e de frações da elite, aliadas às manifestações em junho
de 2013 deram sinais de que uma crise estava por vir. As eleições de 2014 são marcadas pela
retirada do apoio das classes dominantes economicamente à candidata e então presidente Dilma
Rousselff. Ela vence as eleições, mas o cenário político estava deteriorado a ponto de culminar
no impeachment.
Com o afastamento da presidente Dilma Rousseff, em 2016, o Estado
brasileiro assume caráter eminentemente retrógrado, do ponto de vista do
desenvolvimento econômico e social. Se as gestões petistas promoveram as
políticas sociais, melhorando, ainda que parcialmente, as condições de vida
da população de baixa renda, elas não impuseram nenhum entrave
institucional à continuidade da acumulação financeira e à correspondente
hegemonia do setor bancário e da elite rentista brasileira (BRUNO, 2021, p.
534).

Novos cenários se descortinam na condução econômica, pois o país caminha agora para
um neoliberalismo contumaz. Inicia-se uma contrarrevolução preventiva, com clara finalidade
de privatizar estatais, preservar os interesses dos grandes capitalistas brasileiros e
paulatinamente retirar direitos conquistados pelos trabalhadores.
O esfacelamento das organizações de representação de interesses dos trabalhadores
(associações, sindicatos e partidos) transcorre como consequência geral dessa nova fase de
intensificação da exploração do trabalho. Como os direitos sociais e trabalhistas passam
crescentemente a ser tratados pelos empregadores e suas máquinas de agitação e propaganda
como fundamentalmente custos, a contratação direta, sem direitos sociais e trabalhistas, libera
a competição individual maior entre os próprios trabalhadores em favor dos patrões.
É neste contexto que a legislação trabalhista sofre sérias mudanças em detrimento do
trabalhador. Estas mudanças fazem parte do arcabouço liberal posto em prática no país. Estas
mudanças constituem o tema da próxima seção.
3 NOTAS SOBRES OS NOVOS CONTORNOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA.
Em um mundo neoliberal, em que metas e competências são impostas aos trabalhadores
de forma indistinta, discursos que favorecem práticas subjetivas, que dão forma ao ideal de
trabalho e de trabalhador constituem a sociabilidade de nosso tempo. Como resultado dessas
práticas têm-se uma precarização ampliada e multiforme.
Verifica-se que mesmo em economias centrais houve uma crescente precarização do
trabalho, com o aumento de ocupações de baixa qualificação, percebendo menores salários,
sobremaneira no setor de serviços, onde proliferaram contratos flexíveis (LINS; SILVA, 2019).
Em um cenário de alto desemprego e competitividade, o trabalhador é obrigado a buscar
constantemente maior qualificação. A sociedade agora faz do conhecimento uma ferramenta
central para o trabalho. Mas esta ferramenta possui uma nuance diferente, ela é parte do
aprimoramento subjetivo pessoal do indivíduo.
Há uma ressignificação do trabalho a partir da informatização da produção. Maiores
jornadas são lugar comum no dia a dia daqueles que conseguem manter os seus postos laborais.
Já não é possível distinguir o tempo do trabalho do tempo do não trabalho. Os indivíduos ficam
à disposição da empresa pelo tempo que esta define, sem nenhuma mudança salarial.
A expansão dos postos de trabalho em momentos de crescimento, como no setor de
serviços, é emblemática, pois a rotatividade e a pouca qualificação da força de trabalho são
marcas indeléveis das vagas no telemarketing, call-centers, hipermercados, hotéis e
restaurantes. Ao passo que em momentos de crise e recessão observa-se fenômeno contrário,
qual seja, deterioração dos empregos, bem como uma erosão sem precedentes dos direitos do
trabalho, como apontam Lins e Silva (2019), nos momentos de crise há
um processo de subutilização da força de trabalho, via fracionamento da
jornada e tempo de trabalho, como mecanismo para a superação de períodos
de crise na lógica do capitalismo flexível. Através do avanço de formas de
contratação atípicas, essa condição se efetiva na prática, sempre combinada
com um menor patamar de remuneração em relação aos contratos típicos. No
caso do trabalho intermitente, essa subutilização da força de trabalho
proporciona uma polarização, entre os trabalhadores, em torno do tempo de

trabalho e da remuneração, onde a inexistência de garantia de jornada e
remuneração torna-se recorrente e possível (p.30).

Sob este ponto de vista, [...] “as mudanças significativas na configuração do trabalho,
regulamentadas em grande medida pelas já conhecidas ‘reformas trabalhistas’, colocam cada
vez mais, isoladamente, cada um/a integralmente à disposição das demandas do mercado”
(PRAUN; ANTUNES, 2020, p. 181). Assim, o contexto de intensificação e aprofundamento
do projeto neoliberal contém em seu bojo a reforma das leis do trabalho para que favoreçam
cada vez mais a sua exploração.
O ano de 2017 foi marcado por profundas mudanças na Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT). Em 11 de novembro deste ano entrou em vigor a Lei n. 13.467, de 13 de julho
de 2017, bem como da Medida Provisória n. 808, que inseriu modificações em 117 artigos da
CLT. Mas antes dessas mudanças, ainda em 2017, houve a Lei 13.429, de 31 de maço. Esta
ampliou a abrangência da terceirização, que antes era restrita às atividades meio, permitindo
essa prática de forma irrestrita (PRAUN; ANTUNES, 2020).
Estas reformas, que possuem uma matriz neoliberal, desencadeiam uma ampla
flexibilização das normas trabalhistas. Alguns rebatimentos podem ser evidenciados, como a
prevalência do negociado sobre o legislado, no qual os acordos ou convenções coletivas se
sobrepõem à lei. Neste ínterim, vale ressaltar que é possível realizar acordos individuais, ou
seja, os trabalhadores perdem o poder de barganha quando negociam individualmente.
Um outro rebatimento é traduzido pela supressão dos postos de não trabalho, com
redução dos intervalos dentro da jornada do trabalhador. A utilização de bancos de horas
(legalizado desde 1998) agora ganha uma nova nuance, pois, passa a ser utilizada mesmo em
jornadas parciais. Há ainda a introdução do trabalho intermitente, no qual o trabalhador fica à
disposição da empresa, mas só é remunerado quando acionado. Estas ações atingem de forma
diferenciada os setores econômicos, mas de forma geral implicam precarização para os
trabalhadores, como elucidado por Krein (2018), ao analisar as mudanças ocorridas no
mercado de trabalho brasileiro, destacando que:
As mudanças tendem a provocar uma redução no patamar de direitos, com a
multiplicação de possibilidades de arranjos desfavoráveis aos trabalhadores. No
entanto, a efetivação da reforma deverá apresentar impactos diferenciados nos
diversos setores econômicos e nos estratos sociais, especialmente para os
segmentos mais estruturados, como já pode ser observado na atualidade. Em
todo caso, o objetivo da reforma é deixar um número maior de trabalhadores na
vulnerabilidade e na instabilidade (KREIN, 2018, p. 97).

Mas as dificuldades para os trabalhadores não se resumem apenas à supressão de direitos
outrora constantes na CLT. Passa também por mudanças na previdência do país. Sob a égide
da austeridade, que no Brasil assume um viés de supressão de direitos trabalhistas e sociais,
conquistas arduamente obtidas que são negadas ou anuladas (LOURENÇO et al., 2017).
No entanto, apesar das alterações significativas na legislação trabalhista no Brasil, com
supressão de direitos, não se registra aumento significativo da empregabilidade dos
trabalhadores. Na próxima seção será abordada evolução dos dados do mercado de trabalho na
Bahia.

4 EVOLUÇÃO DOS DADOS DO MERCADO DE TRABALHO NA BAHIA ENTRE
2010 E 2019.
Com o decorrer do tempo a economia baiana, de acordo com Pessoti e Silva (2011),
passou a se configurar como um complemento à matriz industrial brasileira, por produzir
insumos industriais, principalmente químicos e petroquímicos bem como por ser uma economia
integrada ao agronegócio brasileiro e mundial de grãos, frutas e papel e celulose. O que
possibilitou a região uma maior estruturação do seu mercado de trabalho.
Em um estudo feito por Teixeira e Sousa (2011, p. 815), em 2007 o número de pessoas
com empregos formais na Bahia era de 1.784.628, representando assim, apenas 12,4% da
população baiana, a informalidade ainda era uma constante em todo o estado, nesse período a
Bahia “[...] ainda possuía uma população rural relativamente maior que a média dos outros
estados do país” e o setor de serviços e o comércio eram responsáveis por empregar, 78,65%
do total dos trabalhadores formais.
A Bahia com relação a outros estados brasileiros ocupava uma posição de destaque entre
os anos de 2000 a 2010 com relação ao estoque de empregos formais:
Em 2000, a Bahia respondia por 4,5% de todo o estoque do emprego formal
existente no país (26.228.629 postos) e passou, em 2010, a responder por 4,9%
do referido estoque. Segundo esse parâmetro, o mercado de trabalho formal
baiano também ocupava, em 2010, uma posição destacada, o sexto lugar
(coincidente com o que ocupa nacionalmente quando o assunto se refere à
produção de bens e serviços), uma vez que apenas os estados de São Paulo
(29,2%), Minas Gerais (10,5%), Rio de Janeiro (9,3%), Rio Grande do Sul
(6,4%) e Paraná (6,3%) registravam percentuais maiores do que o encontrado
para a Bahia (SOUZA 2013, p. 163).

O desempenho do mercado de trabalho baiano, em comparação com o brasileiro, se
mostrou compatível com as transformações sociais e econômicas ocorridas durante as primeiras
décadas do século XXI. Conforme estudo realizado por Neiva e demais colaboradores com
dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) (extinto em 2019), foram gerados no intervalo de 2007 a 2014
cerca de 600 mil empregos formais no mercado de trabalho da Bahia, desses postos os dados
indicaram:
[...] a supremacia do setor de Serviços, com saldo acumulado de 259.466
postos, destacando-se os subsetores de Comercialização e administração de
imóveis, valores mobiliários, serviço técnico (91.953 postos) e Serviços de
alojamento, alimentação, reparação, manutenção, redação (82.229 postos)
(NEIVA; Et al., 2015, p. 25).

Numa perspectiva mais ampla, fotografando os anos 2010 e 2019 e estabelecendo uma
relação entre eles, percebe-se que o bom desempenho do setor de serviços permanece. Segue,
inclusive, a tendência em âmbito nacional, conforme Tabela 1. Além do setor de serviços, as
atividades do comércio e extrativa mineral têm destaque nesta comparação. Vale lembrar que
na produção de minérios, a Bahia é grande produtor, sendo líder nacional na produção de barita,
bentonita, cromo, diamante, magnesita, quartzo, sal gema e talco.

Tabela. 1 — Distribuição absoluta do estoque de emprego formal, segundo o setor de
atividade econômica — Brasil e Bahia —
2010 e 2019
Bahia

Brasil

Setor de Atividade
2010
Extrativa mineral

2019

2010

2019

12.924

17.288

211.216

227.838

224.490

215.521

7.885.702

7.219.258

18.360

27.036

402.284

455.028

Construção civil

153.474

108.448

2.508.922

2.012.211

Comércio

388.218

440.900

8.382.239

9.453.390

Serviços

643.319

779.851

14.345.015

17.843.857

Administração pública

611.843

554.840

8.923.380

8.865.548

86.604

88.692

1.409.597

1.477.081

2.139.232

2.232.576

44.068.355

47.554.211

Indústria de transformação
Serviços industriais de utilidade pública

Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca
Total

Fonte: Ministério da Economia — Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 2010 e
2019. Elaboração própria.
Como resultado do arrefecimento econômico na segunda metade da década, verifica-se
que a variação do estoque de emprego formal possui poucos destaques no Estado. Apenas cinco
municípios obtiveram crescimento igual ou superior a 3,7% considerando toda a década
analisada, conforme pode ser visto na Figura 1. São eles Presidente Dutra, Uburanas, Aporá,
Cairú e Caravelas. Por serem municípios com pequena população e considerando o universo
de 417 municípios, esse resultado não chega a apresentar relevância estadual.

Figura 1 - Variação do estoque de emprego formal, por município — Bahia — 2010/2019

Fonte: Ministério da Economia — Relação Anual de Informações Sociais (RAIS),
2010/2019. Elaboração própria
O Gráfico 1 auxilia na compreensão do cenário de crise que se instalou entre 2010 e
2019. A forte concentração de municípios no primeiro intervalo de variação do estoque de
emprego, limitado à variação de aproximadamente 1,4% dá uma ideia da gravidade do
problema. Vários municípios no estado apresentaram, inclusive, desempenho negativo neste
quesito.
Gráfico 1 - Variação do estoque de emprego formal, por município — Bahia — 2010/2019

Fonte: Ministério da Economia — Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 2010/2019.
Elaboração própria
Entre os anos 2007 e 2014 houve um impulso na valorização do salário real médio dos
trabalhadores baianos, onde os setores de serviços e do comércio tiveram grande

responsabilidade nesse destaque (NEIVA Et al., 2015), corroborando assim, com os estudos de
Silva e Ribeiro (2018), que ao analisarem o mercado de trabalho baiano, considerando dados
dos 417 municípios no período de 2004 a 2014 chegaram à seguinte conclusão:
[...] ocorreu uma reorganização do mercado de trabalho no estado, no qual as
microrregiões centrais do estado apresentaram vantagens comparativas e se
especializaram principalmente nos setores de comércio e serviços. Por outro
lado, os empregos formais do setor agropecuário na Bahia sofreram variação
considerável nas microrregiões localizadas no Sul e Extremo-Oeste do estado
(SILVA; RIBEIRO, 2018, p. 396).

A distribuição dos postos de emprego não se dá de forma padronizada no território
baiano “mesmo com expressivos níveis do PIB, a estrutura econômica da Bahia configura-se
de forma desigual nos âmbitos espacial e setorial, com polos de crescimento contrastando com
territórios marcadamente pobres e setores com maior grau de desenvolvimento que outros”
(SILVA; RIBEIRO, 2018, p. 386) o que implica em regiões com concentração de postos de
trabalho em setores distintos da economia.
Figura 2 - Variação da remuneração média real (1) no emprego formal, por município —
Bahia — 2010/2019

Fonte: Ministério da Economia — Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 2010/2019.
Nota(1): Quantias de 2010 a preços correntes de Dez/19, correção via IPCA-IBGE.
Elaboração própria

Essa distribuição irregular de postos de trabalho, fruto de um desenvolvimento desigual
dentro do Estado da Bahia, fica patente numa visão georreferenciada da variação da
remuneração média real no emprego formal (Figura 2). Percebe-se que vários municípios
apresentaram desempenho negativo, ou seja, os trabalhadores, em média, passaram a obter uma
remuneração inferior em 2019 ao que foi percebido em 2010.
Gráfico 2 - Variação da remuneração média real (1) no emprego formal, por município —
Bahia — 2010/2019

Fonte: Ministério da Economia — Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 2010/2019.
Nota(1): Quantias de 2010 a preços correntes de Dez/19, correção via IPCA-IBGE.
Elaboração própria
Mais uma vez, os destaques municipais são em localidades de pouca expressividade no
contexto econômico do estado. Estes destaques são Mansidão, Quijingue, Mulungu do Morro,
Araçás, Rafael Jambeiro, Caatiba e Cordeiros.
Desempenho ruim para o agregado do Estado, que concentra maior parte dos municípios
entre o primeiro e segundo intervalos de variação da remuneração média, conforme pode ser
vislumbrado no Gráfico 2. Pode-se inferir que essa pouca variação tem por origem não apenas
a crise econômica, mas, para além da crise, no esfacelamento das estruturas sindicais, ainda
reflexo das mudanças legislativas que tão fortemente atingiram os trabalhadores entre 2010 e
2019.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho teve por objetivo verificar a expansão do trabalho formal no Estado da
Bahia entre os anos 2010 a 2019, recorrendo-se aos dados da Relação Anual de Informações
Sociais (RAIS) para esta análise.
Percebeu-se que as políticas macroeconômicas conduzidas nacionalmente exerceram um papel
fundamental na definição do cenário socioeconômico, tendo práticas neoliberais levadas a cabo
num movimento pendular, ora de forma mais acirrada, ora de forma mais atenuada. Assim, no
bojo do ideário neoliberal percebeu-se claras consequências, como aumento da concentração de
riquezas, expansão dos lucros e ganhos do capital, privatização de empresas públicas e
desregulamentação de direitos trabalhistas. No arrefecimento do pêndulo, alguns governos que
se aproximam de práticas social liberais, notadamente aqueles administrados pelo Partido dos
Trabalhadores.

A partir de 2015, no pós impeachment, várias reformas de matriz neoliberal foram
instituídas, desencadeando ampla flexibilização das normas trabalhistas. Dentre os
rebatimentos evidenciados por estas novas feições assumidas pela legislação trabalhista, podem
ser elencadas:
a) a prevalência do negociado sobre o legislado, no qual os acordos ou convenções coletivas
se sobrepõem à lei - neste ínterim, vale ressaltar que é possível realizar acordos individuais, ou
seja, os trabalhadores perdem o poder de barganha quando negociam individualmente;
b) a redução dos intervalos dentro da jornada do trabalhador, com utilização de bancos de
horas (legalizado desde 1998), que agora ganha uma nova roupagem, pois, passa a ser utilizada
mesmo em jornadas parciais;
c) a introdução do trabalho intermitente, no qual o trabalhador fica à disposição da empresa,
mas só é remunerado quando acionado.
Mas as dificuldades para os trabalhadores não se resumem apenas à supressão de direitos
outrora constantes na CLT. Passa também por mudanças na previdência do país. Sob a égide
da austeridade, que no Brasil assume um viés de supressão de direitos trabalhistas e sociais,
conquistas arduamente obtidas são negadas ou anuladas.
Estas mudanças não se refletem num melhor cenário para os trabalhadores no Estado da
Bahia. Percebe-se forte revés nos dez anos analisados, sendo a primeira metade da década
apresentada de forma alvissareira para a classe que vive do trabalho e suas famílias, se
contraponto com a segunda metade, que revela forte revés, fazendo o resultado comparativo
dos dados do trabalho entre 2010 e 2019 ser desanimador.
Poucos municípios apresentaram variação no estoque de empregos formais de maneira
relevante. Os que apresentaram não possuem relevância no quadro econômico estadual. Mesma
situação se repete quando se observa a variação da remuneração média, com a grande maioria
dos municípios se situando nos dois primeiros intervalos de distribuição.
De forma geral, o desempenho para o agregado do Estado é ruim para no período
analisado sob o ponto de vista do emprego formal. Práticas econômicas ortodoxas como ajuste
fiscal e flexibilização das leis trabalhistas não tiveram rebatimento na geração de emprego e
aumento da remuneração média do trabalhador. Em caminho reverso, estas práticas podem ser
compreendidas como agravadoras da crise econômica, uma vez que trazem consigo
instabilidade e precarização nas relações de trabalho.
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Resumo
A internacionalização vem assumindo um papel de evidência no ensino superior. Pautadas nas
premissas da universalização do saber e da necessidade de formação de um cidadão global, apto
a atuar de forma holística em uma sociedade globalizada e cada vez mais interligada, muitas
instituições de ensino superior vêm encontrando, na possibilidade de oferta de experiências
internacionais aos seus estudantes, a oportunidade de formação de um profissional diferenciado
e com competências necessárias para o novo perfil requerido pelas demandas do mercado
presente. Partindo da premissa que a internacionalização do ensino superior é um tema de
considerada relevância por estas IES, enquanto estratégia competitiva, e da necessidade que
possui a quarta maior metrópole do Brasil de responder à essa temática, como uma forma de
inserção na economia globalizada, o trabalho retrata como está estruturada essa questão no
ensino superior de Salvador. A pesquisa teve, como método de procedimento, um estudo de
múltiplos casos, considerando as 46 IES privadas, com e sem fins lucrativos, com o
credenciamento ativo no Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior - eMEC. A coleta de dados buscou observar duas perspectivas, a saber: as páginas web das
instituições e a percepção de alunos e egressos dessas instituições, que participaram ou
desejavam participar de programas de mobilidade acadêmica internacional, através do método
survey de caráter descritivo, por meio da aplicação de um questionário eletrônico. A partir das

análises desveladas, o estudo concluiu que as ações desenvolvidas pelas IES soteropolitanas
são incipientes e aponta algumas reflexões para o fomento da internacionalização com foco no
desenvolvimento das competências dos estudantes.
Palavras-Chave: Cidadania global. Internacionalização. Mobilidade Acadêmica.
Abstract
Internationalization has taken on a clear role in higher education. Based on the premises of the
universalization of knowledge and the need to train a global citizen, able to act holistically in
a globalized and increasingly interconnected society, many higher education institutions have
found, in the possibility of offering international experiences to its students, the opportunity to
train a differentiated professional with the necessary skills for the new profile required by the
demands of the present market. Based on the premise that the internationalization of higher
education is a topic considered relevant by these HEIs, as a competitive strategy, and the need
that the fourth largest metropolis in Brazil must respond to this issue, as a way of insertion in
the globalized economy, the work portrays how this issue is structured in higher education in
Salvador. The research had, as a method of procedure, a study of multiple cases, considering
the 46 private, for-profit, and non-profit HEIs, with active accreditation in the National
Register of Courses and Institutions of Higher Education - e-MEC. Data collection sought to
see two perspectives, namely: the websites of institutions and the feeling of students and
graduates of these institutions, who took part or wanted to participate in international
academic mobility programs, through the survey method of a descriptive nature, by through the
application of an electronic questionnaire. From the unveiled analyses, the study concluded
that the actions developed by the HEIs in Salvador are incipient and points out some reflections
for the promotion of internationalization with a focus on the development of students' skills.
Keywords: Global Ctizenship. Internationalization. Academic Mobility.

1 INTRODUÇÃO
O contexto atual revela a necessidade de um profissional que consiga responder às
demandas de sua localidade, do seu território, mas que, ao mesmo tempo, busque estar com os
olhos abertos e atentos às questões globais, compreendendo os efeitos que os eventos externos
geram em sua realidade, e percebendo que habilidades e competências serão necessárias para
atuar nesse mercado dinâmico e de intensas variações.
Uma das ferramentas que potencializam o destaque dos profissionais nesse contexto é a
educação e aqui é importante salientar o papel das instituições de ensino superior na formação
de cidadãos globais e profissionais mais bem qualificados e mais aptos para interferir
positivamente no destino de suas regiões, destacando-se a sua importância como mola
propulsora do crescimento e desenvolvimento das nações.
Para tanto, é necessário que as IES desenvolvam políticas e ações que promovam, de fato,
a internacionalização do seu ensino dentro e fora do campus, permitindo que seus discentes
tenham a capacidade de compreender e experimentar vivências que lhes proporcionem o
preparo e o protagonismo frente à interação social, política, econômica, cultural, que vem sendo
exigida nas relações de trabalho, com vistas a promover o desenvolvimento e o crescimento da
região onde ele atua.

O papel da Internacionalidade tem sido tão valorizado na formação superior que Almeida
Filho e Santos (2012) chegam a considerá-lo como a quarta missão da universidade
contemporânea, ao lado do Ensino, da Pesquisa e da Extensão.
Entendendo a relevância da internacionalização do ensino superior e a necessidade de
inserir o nordeste brasileiro nesse contexto, particularmente a cidade de Salvador – Bahia, é que
o presente artigo se propôs a responder o seguinte problema de pesquisa: De que maneira as
instituições de ensino superior privadas soteropolitanas implementam programas de mobilidade
acadêmica estudantil, contribuindo para a internacionalização da educação e para a formação
de um cidadão global?
O intuito da pesquisa foi conhecer, pela perspectiva dos estudantes e egressos, o
processo de internacionalização do ensino superior nas IES privadas da cidade de Salvador em
atividade, através da identificação de como estão estruturadas as suas ações para a promoção
da internacionalização no campo do ensino, especialmente com foco na mobilidade acadêmica.
estudantil
Considerando a abrangência de modalidades de oferta do ensino superior, o objeto de
análise foi delimitado como sendo os estudantes e egressos de cursos de graduação presencial
das instituições privadas da cidade de Salvador, devido ao fato deste ser o segmento mais
representativo do ensino superior privado na Cidade. Apesar da sua relevância e grande
contribuição para a internacionalização, o stricto senso não será o enfoque da pesquisa em voga.
Entende-se por Mobilidade Acadêmica, um período de estudo, ensino e / ou pesquisa
em um país que não seja o país de residência de um estudante ou funcionário acadêmico (' o
país de origem '). Este período é de duração limitada, e está previsto que o estudante ou
funcionário acadêmico retorne ao seu país de origem após a conclusão do período designado.
O termo 'mobilidade acadêmica' não se destina a cobrir a migração de um país para outro. A
mobilidade acadêmica pode ser realizada dentro dos programas de intercâmbio criados para
esse fim, ou individualmente (“free movers”). A mobilidade acadêmica também compreende
mobilidade virtual.
Quanto ao método de procedimento, optou-se pelo estudo de múltiplos casos,
compreendendo a análise de 46 IES de Salvador. A revisão bibliográfica foi amparada como
aporte teórico-documental em diversos instrumentos de coleta tais como: artigos de periódicos,
livros, teses e dissertações, além da consulta a referenciais basilares que respondem à
internacionalização e à educação como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
Ministério da Educação, Ministério das Relações Exteriores, Comissão Europeia - Programa
Erasmus+, NAFSA- Associação Internacional de Educadores, FAUBAI – Associação
Brasileira de Educadores Internacionais, e outras publicações recentes. No que tange à coleta
de dados realizou-se uma consulta às páginas web de instituições de ensino superior
cadastradas como ativas no Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior
– e-MEC: nas categorias administrativas Privadas com fins de lucro e Privadas sem fins de
lucro, com o objetivo de buscar evidências sobre o posicionamento das IES frente a
internacionalização do ensino. Complementarmente, utilizou-se de pesquisa caracterizada pelo
método Survey de caráter descritivo, através da aplicação de um questionário eletrônico com os
estudantes e egressos que participaram ou desejavam participar de programas internacionais,
para compreensão de sua percepção em relação à internacionalização do ensino, a partir da sua
experiência em uma instituição privada.
O artigo está dividido em três seções além desta Introdução e das Considerações Finais.
Na primeira, discorre-se sobre o processo de globalização e o seu impacto na formação do
profissional do futuro; a segunda seção traz um breve retrospecto da expansão do ensino
superior na Bahia e em Salvador e, por fim, a última parte traz os resultados do panorama da
Internacionalização nas IES da Cidade.

2 GLOBALIZAÇÃO E O PROFISSIONAL DO FUTURO
A sociedade vem experimentando transformações ao longo dos séculos e essas
mudanças de efeito moral, de valores, de conceitos, de ideologias e de propósitos, mas também
tecnológicas, culturais e econômicas, têm reconfigurado as relações sociais, estabelecendo
novos vínculos, novas formas de entender o sujeito e sua atuação no mundo em que vive.
A globalização é precursora de grandes mudanças no século XXI. Seus efeitos podem
ser percebidos no expressivo crescimento do capitalismo mundial, na dissolução das fronteiras
entre os países, no acirramento das desigualdades em escala global, no aumento do desemprego,
estes últimos considerados como efeitos negativos. O advento da globalização também trouxe
consigo consequências significativas para o mundo, quando, por exemplo, acelerou o
desenvolvimento e fortalecimento da economia de muitos países e a expansão das empresas
multinacionais, quando reconfigurou o espaço geográfico internacional, antes impenetrável, em
redes, favorecido pelos avanços tecnológicos e melhoria das formas de comunicação,
convertendo o mundo em uma aldeia global.
De acordo com Lastres e Ferraz (1999, p.27):
A virada do milênio está se revelando um período de intensas mudanças.
Inovações de todos os tipos estão sendo geradas e difundidas, cada vez mais
velozmente, por todas as atividades econômicas, em grande parte dos países
do planeta. Novos produtos, processos e insumos: as tecnologias de
informação aí estão. Novos mercados: segmentos que surgem respondendo ao
lançamento de novos produtos ou espaços regionais que se abrem ao exterior.
Novas formas de organização: produção just-in-time, empresas organizadas
em redes, comércio eletrônico etc. São igualmente importantes as mudanças
que redefinem os sistemas existentes de incentivo e regulação públicos
nacionais. Intensa taxa de mudança técnica, mercados internacionalizados e
desregulados constituem oportunidades e ameaças para países, empresas,
trabalhadores, consumidores e cidadãos.

Seus impactos levaram as empresas a repensarem suas estratégias, seu modus operandi,
seus canais de relacionamento, seus modelos de gestão, voltando o olhar para a concorrência e
para as melhores práticas, capazes de levá-las à expansão de seus mercados. De igual forma,
governos, dos mais diversos países, desenvolveram iniciativas para o fortalecimento da
cooperação em bloco e a promoção de acordos bilaterais.
Para Santos (2001, p.12):
A globalização é, de certa forma, o ápice do processo de internacionalização
do mundo capitalista. Para entendê-la, como, de resto, a qualquer fase da
história, há dois elementos fundamentais a levar em conta: o estado das
técnicas e o estado da política.

As técnicas de informação nascem no final do século XX com o avanço expressivo da
ciência. O compartilhamento da informação, proporcionado pela tecnologia, permitiu o avanço
da “conexionalidade” de pessoas e instituições nos mais diferentes locais do mundo, o estado
das técnicas. Ainda segundo Santos (2001, p.12), “os fatores que contribuem para explicar a
arquitetura da globalização atual são: a unicidade da técnica, a convergência dos momentos, a
cognoscibilidade do planeta e a existência de um motor único na história, representado pela
mais valia globalizada.”

O autor elucida, por sua vez, que os impactos da globalização persuadem de forma
distinta as economias modernas nos diversos países, culturas e até mesmo em diferentes áreas
dentro de um mesmo país. O imperialismo Norte-Sul tende a ditar as regras do processo de
globalização, motivado por interesses político-econômicos, aguçando as desigualdades. Santos
(2001) convida à reflexão sobre o estado da política sob o qual a globalização está constituída.
Esses aspectos, mencionados por Milton Santos, são importantes para que as instituições
de ensino superior possam refletir sobre que tipo de internacionalização desejam se propor a
construir. Quem serão os principais atores do processo? Que recursos tecnológicos e inovadores
serão investidos? Quem são os países com os quais se deseja colaborar? Que interesses comuns
convergem para uma cooperação profícua para levar de fato à construção de alianças concretas
em prol do ensino superior?
Fazendo uma aproximação com o objeto de estudo, Altbach e Knight (2007) definem a
globalização como:
(...) forças econômicas, políticas e sociais que pressionam o ensino superior
do século 21 para um maior envolvimento internacional. O capital global, pela
primeira vez, tem investido fortemente na indústria do conhecimento
mundialmente, incluindo o ensino superior e treinamentos avançados. Este
investimento reflete a emergência da “sociedade do conhecimento”, o
aumento de serviços no setor, e a dependência de muitas sociedades sobre o
conhecimento de produtos e pessoal altamente qualificado para o crescimento
econômico (ALTBACH; KNIGHT, 2007, p.290, tradução nossa).

Esse processo de intensa mudança reconfigurou a ideia de unicidade, integridade,
padronização. E, na dicotomia desse processo é que se forma o cidadão global, como aquele
que não mais tem uma identidade fixa, permanente, sólida, porém esta é ambulante,
camaleônica, adaptável e em constante diálogo com os sistemas culturais que a rodeiam,
refletindo as relações estruturais e institucionais, ou como pontua Harvey:
À medida que o espaço se encolhe para se tornar uma aldeia “global” de
telecomunicações e uma “espaçonave planetária” de interdependências
econômicas e ecológicas – para usar apenas duas imagens familiares e
cotidianas – e à medida que os horizontes temporais se encurtam até ao ponto
em que o presente é tudo o que existe, temos que aprender a lidar com um
sentimento avassalador de compressão de nossos mundos espaciais e
temporais (HARVEY, 1989, p.240).

Este fenômeno traz, também, novas forma de dialogar com a vida e de interpretar as
relações. O mundo evoluiu rapidamente entre a escrita e a cibercultura, e é nesse último em que
a educação do século XXI encontra seus maiores dilemas. Essa conectividade com outros
mundos, culturas diversas, metodologias distintas, línguas variadas, vem transformando
radicalmente a sociedade e as relações humanas e requalificando os conceitos de perto e longe,
sul e norte, local e internacional.
Essa necessidade constante de sair do lugar comum, de desbravar o novo, de cruzar as
fronteiras, ainda que no limite das teclas de um computador ou de um smartphone, tem levado
as pessoas a lugares inimagináveis, e proporcionado um maior entendimento do senso de
universalidade, ainda que muitas vezes estejam diante de intensas avalanches de informação,
embora a consistência dos seus conhecimentos seja fugaz.
Essa relação tão efêmera com o teórico, com a tradição, em contraposição ao fenômeno
do hedonismo, das sensações, das relações, tem moldado novas formas de perceber a
identidade, intitulado as imagens pelas tendências, deslocado as referências, atribuído novos

princípios e valores, miscigenado as culturas, aproximado os mundos nas esferas pessoais,
profissionais e acadêmicas.
Hall define as contradições entre globalização e identidade da seguinte forma:
Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos,
lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e
pelos sistemas de comunicação globalmente interligados, mais as identidades
se tornam desvinculadas – desalojadas – de tempos, lugares, histórias e
tradições específicos e parecem “flutuar livremente”. Somos confrontados por
uma gama de diferentes identidades (cada qual nos fazendo apelos, ou melhor,
fazendo apelos a diferentes partes de nós), dentre as quais parece possível
fazer uma escolha. Foi a difusão do consumismo, seja como realidade, seja
como sonho, que contribuiu para esse feito de “supermercado cultural”. [...]
(HALL, 1992).

A internacionalização do profissional encontra respaldo no fenômeno da globalização
em seus diversos níveis, dentre eles, a pungente exigência da formação de competência de
cidadão global, mais preparado para lidar com os fenômenos sociais do século XXI, mais
criativo e inovador para identificar novas possibilidades de ação profissional e social, mais
consciente do impacto de sua formação para a transformação do seu contexto local ou ainda
internacional.
A partir da premissa supracitada, é vital que a universidade compreenda o seu papel
frente aos novos desafios atuais e, de forma consciente, ajude a preparar os profissionais e
cidadãos que prestarão os seus conhecimentos e serviços à sociedade. A atuação das
instituições de ensino, nesse contexto, deve ser intencional e ativa, com o firme propósito de
formar agentes de mudanças oriundos da sua comunidade acadêmica, que podem protagonizar
interferências benéficas e significativas à sociedade. É tornar-se parte inerente do processo de
transformação social como multiplicadora de conhecimento, aberta a contribuir e colaborar com
a sociedade em seu processo de desenvolvimento e crescimento. Para Wolff (1993, p.60):
Não é só tradicional e justo que a universidade sirva à sociedade; é também
útil que ela o faça. ”[...]. Há uma necessidade insaciável de conhecimento e
aconselhamento especializado, e as universidades são o grande repositório
dessa sabedoria.

Essa demanda pela formação global leva o indivíduo à necessidade da adaptação em
novos contextos sociais, podendo fazer a diferença na percepção de cultura do individual e do
outro, respeitadas algumas premissas importantes, tais como valores, moral, ética, a partir da
interpretação da tradição e do comportamento de cada comunidade, explicitados pela forma de
viver e se relacionar de cada cultura. E essa relação não se limita apenas à interação com os
indivíduos, mas também aos novos formatos das organizações e as formas de enxergar
eficiência e eficácia no trabalho. Muito mais que portar os saberes adquiridos em sua formação
acadêmica, a disponibilidade de ter atributos que o levem a atuar de forma mais universalista,
inovadora, integradora, pluralista possibilitará ao profissional maior inserção e melhores
oportunidades na sua trajetória.
A globalização impeliu o sistema capitalista à exigência de trabalhadores capazes de
compreender os passos largos das mudanças sociais e econômicas da sociedade, e que, acima
de tudo, pudessem antecipar-se a essas mudanças, contribuindo de forma mais autônoma,
proativa e efetiva para o crescimento das organizações. É requerido na atualidade que esse
indivíduo, que ingressa no mercado, já venha imbuído das habilidades essenciais aderentes ao
perfil do profissional do futuro.

A necessidade de compreender as habilidades, essenciais para ter êxito no mercado
profissional do futuro e desenvolver estrategicamente as competências necessárias para atuar
nessa conjuntura, tem sido uma das grandes perguntas das organizações, instituições e
profissionais. Pensando em responder a essas questões o World Economic Forum (Fórum
Econômico Mundial) fez uma pesquisa com especialistas em recursos humanos e em gestão
estratégica de diversas partes do mundo para conhecer o que eles identificavam como
competências inerentes aos profissionais da nova geração. O resultado pode ser visualizado na
figura que segue:
Figura 1 - Perfil do Profissional do Futuro

Fonte: World Economic Forum, 2016

Tal estudo afirma que vivemos o advento da 4ª Revolução Industrial, caracterizada pelas
inovações tecnológicas, desenvolvimento da genética, nanotecnologia, robótica, inteligência
artificial, impressões 3D, biotecnologia, design das coisas, machine learning, dentre tantos
outros avanços na ciência e tecnologia, e, neste sentido, é compulsório compreender que
profissional o mercado tem demandado e quais são os principais elementos que devem compor
a sua formação, para a aquisição de um aprendizado mais complexo e dinâmico, que o
proporcione a se destacar nesse cenário seleto e competitivo.
Em muitas indústrias e países, as ocupações ou especialidades mais
demandadas não existiam a 10 ou ainda cinco anos atrás, e está previsto que o
ritmo das mudanças se acelere. A partir de uma estimativa populacional, 65%
das crianças que ingressam na escola primaria hoje acabarão trabalhando em
trabalhos completamente novos que não existem ainda. Em tal cenário de alta
evolução do emprego, a capacidade de antecipar e preparar as futuras
habilidades requeridas, a característica do trabalho e o efeito agregado sob
empregabilidade é crescentemente crítico para empresas, governos e
indivíduos a fim de aproveitar plenamente as oportunidades apresentadas por
essas tendências - e mitigar os desfechos indesejáveis (RELATÓRIO SOBRE
O FUTURO DOS EMPREGOS, p.3, 2016, tradução nossa).

O Global Challenge Insight Report, publicado em 2016, envolvendo nove amplos
setores industriais (Básico e Infraestrutura; Consumo; Energia; Serviços Financeiros e
Investimento; Saúde; Informação e Comunicação Tecnológica; Mídia, Entretenimento e
Informação; Mobilidade e Serviços Profissionais), representando mais de 13 milhões de
empregados das quinze principais economias desenvolvidas e emergentes e áreas econômicas
regionais, faz alusão ao contexto da 4ª Revolução Industrial, revelando indicadores sociais que
refletem a mudança de cenário e projeções da mudança da força de trabalho até 2020.
Os fatores de transformação apresentados na pesquisa variam entre demográficos e
socioeconômicos (flexibilidade no ambiente de trabalho; aumento da classe média; mudanças
climáticas; volatilidade geopolítica; novas preocupações dos consumidores com ética e
privacidade; longevidade e envelhecimento populacional; população jovem em mercados
emergentes; crescimento das aspirações e poder econômico das mulheres e rápida urbanização)
e tecnológicos (Internet móvel e tecnologia de nuvem; avanços no poder da computação e banco
de dados; novas reservas de energia e tecnologias; a internet das coisas; terceirização, a
economia compartilhada e plataformas pareadas; robótica avançada e transportes autônomos;
inteligência artificial e aprendizado de máquina; produção avançada e impressão 3D; materiais
avançados, biotecnologia e genomas). Tais análises apontam profeticamente para os passos das
sociedades rumo ao futuro e indicam as condições que nortearão o comportamento social e
econômico nos anos vindouros.
A mudança no ambiente de trabalho e a necessidade de flexibilidade na forma de
executar esse trabalho já é imperativa atualmente. As revoluções nas comunicações,
proporcionadas pelos avanços tecnológicos, imprimiram uma nova forma de relacionamento
das empresas, favorecida pelas conexões virtuais. Ao mesmo tempo, a tecnologia estreitou as
fronteiras e alargou os limites territoriais das relações comerciais, acessando os mercados
emergentes e mediando uma nova forma de interagir com países até então não reconhecidos
como potências econômicas eminentes.
Os díspares índices de crescimento populacional entre os países desenvolvidos e os
países emergentes apontam para a crise migratória mundial. O envelhecimento da população
dos países desenvolvidos e sua necessidade de mão-de-obra qualificada, bem como a qualidade
de vida proporcionada pelo equilíbrio da economia desses países, tem motivado o fluxo
migratório de pessoas dos países emergentes e em desenvolvimento, na busca de oportunidades
de trabalho e condições mais favoráveis de vida, uma vez que muitos desses países não
conseguem oferecer aos seus cidadãos, em alguns casos, os direitos sociais essenciais como
educação, saúde, emprego, segurança, dentre outros aspectos.
É importante destacar os esforços que países em desenvolvimento como a China, por
exemplo, tem feito na formação de seus jovens, com o desejo de treinar e capacitar a sua
população, desenvolvendo habilidades e competências para a formação de talentos globais. A
educação destaca-se como um importante fator de desenvolvimento dos países emergentes e a
força motriz para o crescimento da economia.
A percepção da necessidade de preservação do ecossistema, deflagrada pela eminente
escassez de recursos naturais, tem impulsionado as organizações a buscarem inovações nos seus
processos de produção e inspirado a fabricação de bens e serviços que representem uma mais
valia associada à responsabilidade socioambiental aos consumidores, denotando a ideia de que
é possível construir um crescimento global de forma consciente e sustentável.
Os fatores de mudança elencados devem fazer parte da agenda das instituições de ensino
superior brasileiras. O saber universalizado que as instituições têm a capacidade de oferecer,
pode contribuir de forma eficaz para que seus educandos interfiram de forma coparticipativa na
sociedade e em escala global. No contexto atual, não é mais cabível restringir a formação à
compreensão única e exclusiva do contexto local, mas é necessário formar cidadãos que tenham

uma visão ampla da sua realidade e da existência do outro, e das diversidades e complexidades
inerentes das possíveis relações advindas dessa interação e, nesse contexto, a
internacionalização do ensino tem grande relevância.
Esse sinal dos tempos adverte as organizações sobre a dinâmica que devem projetar para
continuarem produtivas e inovadoras no mercado cada vez mais acirrado e competitivo;
portanto, implica diretamente na concepção dos perfis profissionais adequados a essas
transformações, que serão necessários para acompanhar esses drivers de mudanças,
contribuindo com seu desempenho para o crescimento destas organizações, até mesmo em
escala global em determinadas situações. Eis aí um indicador evidente a ser trabalhado pelas
instituições de ensino superior, reconhecendo o seu papel transformador, frente aos desafios da
sociedade, na construção de uma força tarefa do saber, engajando docentes e toda a comunidade
acadêmica na missão de preparar e capacitar de forma eficaz e contínua os seus estudantes, não
apenas para servirem às organizações, mas para de fato cooperarem na construção de uma
sociedade melhor.
(...) Quanto mais sofisticada tecnologicamente e cientificamente a cultura,
mais possível se torna o aprendizado humano, não por causa das mudanças na
maquiagem genética ou habilidade inata, mas por causa da possibilidade de
uma educação mais avançada. O que muda com o avanço da ciência,
tecnologia e instituições humanas não é geneticamente dotado de natureza
humana, mas a grande capacidade social para uma educação formativa
(HODGSON, 1999, p. 231, tradução nossa).

3 A EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR EM SALVADOR
O crescimento e a diversificação do ensino superior na Bahia começam a ser notórios a
partir da década de 60, e tem sua presença marcada com a implantação do Plano Nacional de
Educação em 1998. A criação do PROUNI e FIES pelo então governo impulsionou a ampliação
das vagas no ensino superior privado e proporcionou o acesso de milhares de estudantes nesse
segmento, o que anos mais tarde superou inclusive a oferta do ensino superior público em
relação ao número de matrículas. (INEP, 2009)
A educação superior no estado da Bahia seguiu seu fluxo acompanhando as tendências
nacionais, no que diz respeito à sua organização, expansão, diversificação e oferta. Até o final
da década de 1990, existiam 42 instituições, representando um percentual de 4,76% federais,
9,52% estaduais e 85,71% no setor privado. Em relação às matrículas, estas representavam um
total de 73.785, a saber: 25,66% nas instituições federais, 33,76% nas estaduais e 40,57% nas
privadas (ANDRADE; VEHRINE, 2011, p.2).
Em sintonia com as orientações dos organismos internacionais, a LDB destaca os
princípios de descentralização e flexibilização, mesmo competindo à União coordenar, avaliar
e zelar pela qualidade da educação superior. (Art. 9º). A flexibilização diz respeito à própria
reorganização do sistema de ensino superior, instituído através do Decreto 2.306, de 19 de
agosto de 1997, cujas prerrogativas indicam novas modalidades jurídicas de IES, passando a
constituir universidades, centro universitários, faculdades integradas, faculdades, institutos ou
escolas superiores (Art. 8º.); estímulo à expansão de vagas, maior liberdade para criação de
cursos por instituições não universitárias, principalmente para aquelas que apresentarem um
melhor desempenho nas avaliações periódicas; maior transparência pública em relação aos
cursos, permitindo aos alunos terem acesso às informações referentes aos desempenhos das

instituições, além de publicação obrigatória das informações através de catálogos sobre os
cursos, corpo docente e infraestrutura.
Salvador, sem dúvida, acolheu o maior impacto dessas mudanças, uma vez que
concentrava o maior quantitativo de instituições de ensino do Estado, e, por ser a capital,
presenciou muitos dos avanços da economia e as demandas que esse crescimento impulsionou
para o surgimento de estabelecimentos de ensino superior. Os reflexos desses impactos podem
ser percebidos ainda atualmente de acordo com dados do Censo da Educação Superior 2017
(INEP, 2018), em que é possível aferir que o estado da Bahia registrou 331.229 matrículas em
Cursos de Graduação Presenciais em 2017. Destas matrículas, 226.680, ou seja, 68,43% das
matrículas em instituições privadas, das quais 115.081, ou 50,76% das matrículas,
concentravam-se na cidade de Salvador, sendo 30.544 em universidades, 30.371 em centros
universitários e 54.166 em Faculdades.
Salvador destaca-se em relação ao número de matrículas no ensino superior em relação
a todo o estado e seu potencial de crescimento é evidente, uma vez que, sendo a 4ª maior cidade
do país em população, apenas 3,6% da população de 25 anos ou mais possui o ensino superior,
segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua),
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020), no módulo Educação, com
dados de 2016 e 2017. Tais elucidações apontam para as possibilidades e necessidades de
expansão do ensino superior na Bahia, o que representa uma oportunidade especialmente para
as instituições privadas.
Pesquisas realizadas para fins deste estudo identificaram que, segundo dados do e-MEC,
em janeiro de 2019, existiam 46 instituições de ensino superior privadas ativas somente na
cidade de Salvador, sendo privadas com fins lucrativos (30 IES), privadas sem fins lucrativos
(12 IES), pessoa jurídica de direito privado - sem fins lucrativos – associação de utilidade
pública (02 IES) e pessoa jurídica de direito privado - com fins lucrativos – associação de
utilidade pública (02 IES).
De acordo com a sua natureza jurídica, a grande maioria das IES privadas de Salvador
possuem fins lucrativos e estão organizadas em grupos educacionais locais (Grupo Caélis
Educacional, UNIDOM), nacionais (Estácio Participações, Grupo Objetivo de Ensino, Rede
FTC, Ser Educacional, Króton Educacional) ou internacionais (Grupo Lusófona, Laureate
International Universities, Rede Ilumno, Wyden Internacional), e quanto à organização
acadêmica, destacam-se as faculdades, que lideram a presença com 35 das 46 instituições
mapeadas, seguido de 09 centros universitários e apenas 02 universidades.
Dentre as 46 instituições privadas de ensino superior em Salvador com credenciamento
ativo no Ministério da Educação, é possível perceber uma cronologia de fundação das
instituições que remete ao século passado. A instituição com o credenciamento mais antigo é a
Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), que iniciou suas atividades em 1953 nas
dependências do Hospital Santa Izabel, utilizando as antigas instalações da Faculdade de
Medicina da Bahia (1ª escola de medicina do Brasil) após a criação da UFBA, que se mudou
para o Canela (BAHIANA, 2019).
Em seguida, foi credenciada a Escola de Engenharia de Agrimensura (EEA). Já em
1961, a Universidade Católica de Salvador (UCSAL) formalizou o seu credenciamento, mesmo
tendo registrado seu pioneirismo no ensino superior privado com o ensino de filosofia e teologia
em 1572. Dentre as instituições mais antigas, podemos destacar também a Faculdade Olga
Mettig, credenciada em 1967, destacada por seu ineditismo em ser a primeira instituição a
formar pedagogos no norte-nordeste (atualmente com mantença transferida para o Grupo
UNIDOM); e a Universidade Salvador – UNIFACS, credenciada em 1972 como Escola de
Administração de empresas da Bahia.

O final da década de 90, e mais fortemente o século XXI, com expressivo número de
instituições fundadas entre 2000 e 2008, marca a grande expansão do ensino superior privado
em Salvador. Das 46 instituições com credenciamento ativo, 40 foram criadas nesse período.
Vale a pena ressaltar, no entanto, que, dentre estas instituições, atualmente, algumas
foram desativadas e transferiram suas mantenças para outras instituições ou ainda não possuem
contatos ou sites ativos, com inexistência de detalhamento de situação no cadastro no e-Mec.
Desta forma, apenas 34 das 46 instituições com credenciamento ativo estão em pleno
funcionamento de suas atividades:
Ao analisar o panorama da evolução do ensino superior em Salvador à luz dos dados
previamente apresentados, é factível inferir algumas reflexões:
• Notável crescimento entre 2000 e 2008;
• Declínio da expansão com a extinção de instituições entre 2009 e 2018 (8 IES) e
transferência da mantença (12 IES), todas elas Faculdades;
• Drástica desaceleração do crescimento: dentre as IES com credenciamento ativo, apenas
6 foram criadas depois de 2008, entre os anos de 2014 e 2018;
• Fusão de Faculdades menores com grupos nacionais educacionais locais (Grupo Caélis
Educacional, UNIDOM) e nacionais (Estácio Participações, Grupo Objetivo de Ensino,
Rede FTC, Ser Educacional, Króton Educacional);
• Aquisição de IES tradicionais da cidade por grupos internacionais, por exemplo,
UNIFACS (Laureate International Universities e, posteriormente, pelo Grupo Ânima),
UNIJORGE (Rede Ilumno), Rui Barbosa e Área 1 (Wyden Internacional), destacando
essas instituições como importantes players no cenário educacional em relação a
número de alunos, oferta de cursos, notas de Conceito Institucional e IGC (Índice Geral
de Cursos), além do foco na marca internacional como sinônimo de diferenciação;
• Das instituições confessionais, persistem apenas a UCSAL e a Faculdade Batista
Brasileira.
Dentre algumas das principais causas da diminuição do número de IES em Salvador, o
que destarte é um reflexo de mudanças e transições no panorama nacional da educação privada
em todo o país, podemos enumerar:
1. Crise econômica e aumento do desemprego no país, particularmente na cidade de
Salvador, que liderou, durante muitos anos, as taxas de desemprego acima da média
nacional, levando os jovens a priorizarem as suas necessidades básicas de subsistência
e colocar o ingresso no ensino superior em segundo plano;
2. Reduções drásticas nas quantidades de estudantes contemplados pelo programa de
financiamento estudantil FIES, impossibilitando o acesso de muitos estudantes, que
possuíam expectativas de ingresso no ensino superior com o uso desse recurso;
3. O boom da criação de IES levou à existência de instituições com baixo nível de
qualidade e recursos acadêmicos, o que naturalmente ampliou a concorrência em
tempos de crise e uma seleção natural dos estudantes por instituições que aliem mais
equitativamente preço e qualidade de ensino, além de apresentar indicadores de
empregabilidade e respeitabilidade no mercado e na sociedade;
Apesar do contexto supracitado, o ensino superior privado segue marcado pela sua forte
atuação no cenário da educação da capital baiana. A despeito de todas as variáveis que impelem
o encolhimento do setor e os desafios que se apresentam para os jovens na atualidade, a
expectativa da formação universitária persiste sendo o sonho e desejo de muitos, que buscam,
nos estudos, a possibilidade de crescimento pessoal e profissional, ou ainda mobilidade social.
Considerando essa conjuntura, essa investigação buscou elucidar qual a
transversalidade entre o papel das instituições de ensino superior na cidade de Salvador com o
contexto global de formação e capacitação dos estudantes, a partir do investimento na

internacionalização como um aspecto fundamental da construção do conhecimento no ambiente
acadêmico.
4 A INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR EM SALVADOR
É inconcebível atualmente pensar em uma educação superior conteudista, que se ocupa
apenas das questões obrigatórias exigidas pelos órgãos regulatórios. O ensino superior pode ir
além e preparar os seus estudantes não apenas como capazes profissionais, mas como
protagonista de mudanças estruturais na sociedade, movidos por ações empreendedoras e
inovadoras, proporcionadas por uma formação universalista, que o impele a dialogar com o seu
o seu entorno em consonância com o mundo.
A internacionalização do ensino superior pode ser desenvolvida de diversas formas
pelas instituições. Seus aspectos são dinâmicos e perpassam basicamente por programas com
base em dois pilares: internacionalização em casa e internacionalização no exterior ou
transfronteiriça, comumente definida como mobilidade acadêmica internacional. Tanto a
análise dos sites das IES como a pesquisa realizada com estudantes e egressos delas tiveram
esses dois pilares como premissa.
As atividades de internacionalização em casa podem ser exemplificadas conforme segue
abaixo:
Quadro 01 - Atividades da Internacionalização em Casa
ATIVIDADE
1

centro de idiomas

2

aula espelho

3

disciplina em inglês

4

estágio internacional
inbound

5

evento internacional
inbound

6

programa hospedeiro
anfitrião
pesquisa internacional

7
8

programa de intercâmbio
em casa

9

programas de curta
duração em casa

CONCEITO
Centro de formação da instituição, que oferta e faz toda a gestão
dos cursos de idiomas ministrados.
Atividade realizada por um professor da Instituição de Origem em
conjunto com um professor de uma instituição estrangeira, durante
o semestre.
Programa de disciplinas acadêmicas ministradas em inglês,
ofertado semestralmente para estudantes da instituição e/ou
estrangeiros.
Participação de estudantes de universidades parceiras estrangeiras
em atividades de estágio na instituição de origem ou em uma de
suas empresas parceiras locais.
Participação de estudantes, docentes ou staff em evento de caráter
internacional na instituição ou no país de origem.
Acolhida de estudantes internacionais na casa de famílias
hospedeiras locais.
Participação em pesquisa internacional em colaboração com
instituição estrangeira.
Estudantes de instituições parceiras no exterior em mobilidade
acadêmica com duração de 1 semestre a 1 ano na instituição de
origem.
Cursos de formação acadêmico-profissional de curta duração,
realizado com estudantes e professores estrangeiros na instituição
de origem.

10

professor visitante em
casa

11

programa de voluntariado
em casa

Docente em atividade de colaboração internacional de curta ou
longa duração de uma universidade parceira na instituição de
origem.
Programa de voluntariado realizado por estudantes ou professores
de instituições parcerias no exterior na instituição de origem ou
organizações com as quais ela se relaciona.

Fonte: Elaboração Própria
Já a mobilidade acadêmica internacional ou educação transfronteiriça é aquela atividade
realizada no exterior com o objetivo de aprimoramento ou formação acadêmico-profissional.
Os tipos de mobilidade acadêmica mais comuns são:
Quadro 02 - Atividades para Mobilidade Acadêmica internacional
ATIVIDADE
1

duplo diploma

2

estágios
acadêmicos
evento
internacional no
exterior
expedições
acadêmicas

3

4

5
6

pesquisa
internacional
programas
conjuntos

7

programas de
curta duração

8

programas de
línguas
estrangeiras
semestre no
exterior
semestre no
exterior

9
10

11

professor visitante

12

programas de
voluntariado

CONCEITO
Programa de Graduação ou Mestrado internacional desenvolvido em
colaboração com uma instituição parceira no exterior, com o objetivo de
obtenção de um duplo diploma.
Realização de estágio em uma instituição/empresa no exterior.
Participação em evento ou atividade internacional de cunho acadêmico no
exterior.
Atividade acadêmica realizada no exterior, acompanhada por um professor
ou instrutor, com o objetivo de visualizar na prática e in locu os conceitos
e teorias relativos a uma determinada área de estudos.
Participação em pesquisa internacional em colaboração com instituição
estrangeira no exterior.
Programa de graduação ou mestrado desenvolvido pela instituição de
origem em conjunto com uma ou mais instituições estrangeiras, cujo
diploma final é um documento único chancelado por todas as IES
envolvidas.
Cursos de formação acadêmico-profissional de curta duração realizado no
exterior.
Curso de Idiomas realizados em instituições parceiras no exterior.

Estudantes da instituição de origem em mobilidade acadêmica com duração
de 1 semestre a 1 ano em uma instituição parceiras no exterior.
Nessa modalidade, os estudantes realizam a mobilidade acadêmica por
iniciativa própria, a partir dos seus interesses na instituição de destino, sem
interferência na gestão do processo por parte de sua instituição de origem.
Docente em atividade de colaboração internacional de curta ou longa
duração com universidade parceira no exterior.
Programa de voluntariado em instituições ou organizações no exterior.

Fonte: Elaboração Própria

A pesquisa nos sites das IES revelou que poucas instituições possuem informações ou
foco na internacionalização, porém, na grande maioria das IES, não há qualquer informação a
respeito desse pilar, e quando há, as informações estão dispersas, ou antigas, dando uma ideia
de uma ação pontual, que foi descontinuada. Contudo, o estudo revela alguns aspectos
importantes na percepção dos estudantes dessas IES.
Dentre as 173 respostas recebidas, 151 foram provenientes de estudantes e egressos de
instituições de ensino superior privado de Salvador e, as outras 22, foram respostas de
estudantes e egressos de instituições públicas, instituições de outros estados, instituições que
possuem apenas polos de Educação a Distância em Salvador ou ainda de pessoas que não
estavam ainda inseridas no ensino superior entre os anos de 2008 e 2018.
Considerando as contribuições que a internacionalização da educação superior pode
provocar para o desenvolvimento do indivíduo e gerar impacto na sua atuação no mercado e na
sociedade, destacam-se alguns aspectos evidenciados no estudo, a partir das respostas dos
estudantes e egressos, tais como: a mobilidade acadêmica internacional pode proporcionar uma
inserção acelerada e diferenciada no mercado de trabalho; desenvolve o conhecimento e
fluência em novos idiomas; amplia a percepção de mundo e trabalha conceitos de tolerância,
respeito à diversidade e inclusão; permite a aquisição de conhecimento técnico diverso e acesso
a novas tecnologias e metodologias de ensino; contribui para o desenvolvimento do
autoconhecimento e das relações interpessoais; estimula o empenho para a formação
continuada; potencializa o desenvolvimento de soft skills e hard skills fundamentais para o
exercício da profissão e para a vida em sociedade (ANDREWS; HIGSON, 2008).
Dentre os principais desafios da mobilidade acadêmica internacional destacados pelos
estudantes e egressos, que podem ser observados para estabelecimento de melhorias pelas IES
privadas de Salvador, estão: inexistência ou baixa comunicação das oportunidades
internacionais promovidas pelas IES ou ainda a ausência de parcerias e programas
internacionais; o custo elevado dessas experiências; a falta de proficiência em idiomas
estrangeiros dos estudantes e ausência da oferta de estudos de idiomas pela instituição de
origem; burocracia e falta de orientações adequadas por parte das IES; aspectos geográficos,
climáticos e sociais do país de destino.
A análise dos dados levantados pela pesquisa aponta resultados que podem nortear as
ações das instituições, que desejam promover estratégias relacionadas à internacionalização do
ensino superior, quer sejam aquelas relacionadas à mobilidade acadêmica, quer sejam aquelas
relacionadas a outros aspectos abrangentes da internacionalização.
Em um cenário desafiador para as instituições privadas de ensino superior, permeado
pela competitividade, regulação, incentivos externos praticamente inexistentes e uma imersão
em uma conjuntura socioeconômica que implica em condições desfavoráveis para atração e
retenção de estudantes, assim como de docentes e corpo administrativo, a internacionalização
do ensino pode ser um caminho que conduz à diferenciação, que pode refletir na qualidade do
ensino ofertado, além de favorecer uma formação qualificada, contribuindo para o
desenvolvimento da sociedade e das organizações.
É importante compreender que as possibilidades são múltiplas e, para identificar as
áreas de ação, se faz necessário desenvolver escuta ativa entre todos os envolvidos no processo,
para delinear um plano estratégico que contemple as áreas prioritárias e norteie as ações e o
investimento necessário para realizá-las.

Quadro 03 - Internacionalização Abrangente: Caminhos e Possibilidades

Fonte: Elaboração Própria, baseado em Hudzik, 2011.

Contudo, a internacionalização do ensino superior deve sair da condição de mera
agregação de valor, para evidências de ações concretas, que compõem os Planos de
Desenvolvimento Institucional das instituições, refletindo a sua intencionalidade e empenho em
desenvolver ações e atividades que convirjam em diversos aspectos para este processo no
ensino.
5 CONCLUSÃO
Preparar a instituição para o contexto da internacionalização do ensino implica em
identificar que aspectos da complexa gama de possibilidades desse segmento a IES deseja
trabalhar, e quais serão mais benéficos para a formação dos estudantes, contribuindo para o
mercado e para a sociedade, a partir das ações que podem ser desenvolvidas com os recursos e
capacidade que a instituição possui.
Mover a instituição para uma prática de internacionalização do ensino implica em
mobilizar todos os atores que compõem a academia, ou seja, gestores, professores, corpo
administrativo, estudantes, sociedade civil, parceiros internacionais, com o objetivo de
construir coletivamente um projeto de formação que promova o empoderamento profissional
dos estudantes, o crescimento das empresas e o desenvolvimento da sociedade.
Recomenda-se que as instituições respondam proativamente às demandas do mundo
globalizado e definam estrategicamente como preparar os seus estudantes, articulando-se
estrategicamente para desenvolver atividades que convirjam na internacionalização do ensino
que se propõem a oferecer.
Em se tratando da cidade de Salvador, seria bastante favorável que fossem
desenvolvidas políticas e estratégias no âmbito municipal, fruto da congeminação de
propósitos e ideias definidos juntamente entre as instituições de ensino, a sociedade civil e o
governo, com o intuito de, por meio da educação, fortalecer o crescimento econômico e social

da cidade, favorecendo, desta forma, a geração de emprego e renda, o investimento de capital
internacional, dentre outras contribuições, para a promoção do desenvolvimento regional.
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Resumo
As doenças negligenciadas são um grupo de patologias endêmicas a determinadas localidades
- normalmente associadas a agentes infecciosos e parasitários, sejam eles vírus, bactérias,
protozoários ou helmintos - que afetam frequentemente as populações de baixa renda e não
dispõem do pleno acesso a recursos básicos à sobrevivência. O presente estudo objetiva
explorar, interpretar e descrever brevemente o histórico dos Programas de Pós-Graduação
Stricto Sensu nos estados que compõem a Região Nordeste e que atuam no campo da saúde
coletiva, correlacionando-os com a análise do cenário epidemiológico das principais doenças
negligenciadas da região. Este estudo foi realizado no ano de 2021, a partir de um levantamento

de informações nas bases da Plataforma Sucupira e dos respectivos sites das Universidades,
onde esses Programas são ofertados. Foram identificados 24 Programas de Pós-Graduação
Stricto Sensu na área de Avaliação em Saúde Coletiva para compor este estudo. Ademais, foram
extraídos dados secundários do cenário epidemiológico das principais doenças negligenciadas
nos estados nordestinos em 2018, a partir das bases públicas do Departamento de Informática
do SUS (DATASUS) e da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (SEI).
Observando a trajetória dos Programas de pós-graduação na região, notam-se esforços
acadêmico-científicos no campo da saúde coletiva, através de trabalhos que estão sendo
realizados pelos discentes, conforme levantamento realizados nos bancos de teses e dissertações
das instituições. Ainda, foi possível apresentar brevemente a dinâmica dos processos de saúde
e doença influenciados pelo fator de renda e pelos investimentos em saneamento básico e outros
recursos imprescindíveis às atividades de vida diárias desses indivíduos.
Palavras-chave: Doenças Negligenciadas. Epidemiologia. Educação de Pós-Graduação.
Abstract
Neglected diseases are a group of pathologies endemic to certain localities-usually associated
with infectious and parasitic agents, be they viruses, bacteria, protozoa or helminths-that
frequently affect low-income populations who do not have full access to basic resources for
survival. The present study aims to explore, interpret, and briefly describe the history of Stricto
Sensu Graduate Programs in the states that make up the Northeast Region and that work in the
field of collective health, correlating them with the analysis of the epidemiological scenario of
the main neglected diseases in the region. This study was carried out in the year 2021, from a
survey of information in the bases of Plataforma Sucupira and the respective websites of the
Universities where these Programs are offered. We found 24 Stricto Sensu Post-Graduation
Programs in the area of Collective Health Evaluation to compose this study. Furthermore,
secondary data on the epidemiological scenario of the main neglected diseases in the
Northeastern states in 2018 were extracted from the public databases of the Department of
Informatics of the SUS (DATASUS) and the Superintendence of Economic and Social Studies
(SEI). Observing the trajectory of the graduate programs in the region, one notices academicscientific efforts in the field of collective health, through work that is being carried out by the
students, according to a survey conducted in the institutions' theses and dissertations bank. It
was also possible to briefly present the dynamics of health and disease processes influenced by
the income factor and by investments in basic sanitation and other resources essential to the
daily life activities of these individuals.
Keywords: Neglected Diseases. Education, Graduate. Epidemiology.

1 INTRODUÇÃO
As doenças negligenciadas, também conhecidas como “doenças tropicais
negligenciadas”, correspondem a um grupo de doenças infecciosas que afetam

predominantemente às populações mais pobres (WERNECK; HASSELMANN; GOUVÊA,
2011).
O processo de determinação das doenças negligenciadas é complexo, pois envolve
fatores que operam em vários níveis, desde os mais distais, a exemplo das questões sociais e
econômicas, o contexto socioambiental e condições de vida; até os mais proximais como fatores
genéticos e constitucionais (WERNECK; HASSELMANN; GOUVÊA, 2011).
A doença se torna negligenciada quando não há investimentos suficientes em recursos
humanos e financeiros, por parte das instituições públicas e privadas, para o seu enfrentamento,
sendo provocadas, por exemplo, pela falta de saneamento básico e assistência de saúde para as
populações em situação de pobreza extrema. Essa situação pode ser agravada ainda mais
quando também inexiste ou é escassa a produção de conhecimentos técnicos e científicos nessas
áreas. É nesse contexto que os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu (SS) podem mudar
ou arrefecer esta falta. Os cursos de SS em Saúde Coletiva, especialmente, adquirem mais
relevância em seu papel de promover o conhecimento transformador e impactar diretamente na
resolutividade dessas doenças. A articulação entre as práticas de saúde e sociais são objetos de
estudo da saúde coletiva, valorizando a relevância da discussão e compreensão das formas
usadas pela sociedade para identificar as suas necessidades e problemas de saúde, bem como a
forma que ela se organiza para enfrentá-las. Essa área também fortalece a interdisciplinaridade,
na medida em que o campo se define por uma forte interface entre saberes e práticas, científicas
e técnicas (BRASIL, 2019).
Tendo em vista as questões apresentadas, este estudo objetiva explorar, interpretar e
descrever brevemente o histórico dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu da Área 22:
Saúde Coletiva que são oferecidos nas universidades da Região Nordeste, correlacionando-o
com a análise do cenário epidemiológico das principais doenças negligenciadas na região em
2018, haja vista as influências socioeconômicas incidentes, partindo do pressuposto de
comparando como que a saúde pública é tão mais eficaz quanto maior o quantitativo de
pesquisas desenvolvidas no campo de saúde coletiva, uma vez que elas podem se reverter em
avanços e mudanças. Assim sendo, saber se as universidades dessa região estão realizando
pesquisas sobre as principais doenças negligenciadas da região Nordeste: tuberculose,
hanseníase, dengue, zika vírus, malária e a leishmaniose visceral será o enfoque deste trabalho.
2 PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DAS DOENÇAS NEGLIGENCIADAS NA
REGIÃO NORDESTE
A discussão sobre o cenário epidemiológico das doenças negligenciadas (DNs) nas
unidades federativas do Brasil, sobretudo na região Nordeste, é uma iniciativa urgente; pois
essas doenças persistem como problema de saúde coletiva que tem gerado impactos de
diferentes naturezas para as pessoas diretamente afetadas, suas famílias e comunidades
(BRASIL, 2021). Embora existam financiamentos voltados para as pesquisas relacionadas às
DNs, o conhecimento produzido não tem se revertido em avanços terapêuticos diretos, como
novos fármacos, métodos diagnósticos e vacinas, por exemplo (BRASIL, 2010).
As assimetrias epidemiológicas entre os estados da região Nordeste, se tratando das
doenças negligenciadas, são extremamente relevantes para basear iniciativas do poder público,
objetivando a redução dos índices de infecções. Em análise aos índices epidemiológicos do ano
de 2018 (Quadro 1), a partir de dados do Departamento de Informática do SUS (DATASUS),
observa-se que o estado da Bahia tem uma maior quantidade de casos de Tuberculose
confirmados laboratorialmente, com 3.649 casos de Tuberculose, sendo o segundo com 3.448,

o estado de Pernambuco. O fator econômico também é contribuinte para essa questão, pois 19%
das cidades pernambucanas não tem rede coletora de esgoto, de acordo com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Vale lembrar que as condições socioeconômicas
são proxy para avaliar as incidências de doenças e a vulnerabilidade da população.
Quadro 1 - Epidemiologia das doenças negligenciadas mais prevalentes nos estados
nordestinos em 2018

Estados

Tuberculose Hanseníase Dengue

Zika
Vírus

Malária

Leishmaniose
Visceral

Total por
estado

Bahia

3.649

2.580

5.088

851

88

286

12.542

Pernambuco

3.448

2.924

6.411

515

5

170

13.473

Alagoas

841

421

2.112

368

1

89

3.832

Ceará

2.965

2.016

3.901

529

12

343

9.766

Maranhão

1.709

3.912

1.644

84

3

687

8.039

Paraíba

908

624

6.812

482

3

43

8.872

Piauí

523

1.216

1.503

75

17

165

3.499

Rio Grande do
Norte

1.066

295

11.619

565

5

83

13.633

Sergipe

715

407

180

17

5

61

1.385

Total por DN

15.824

14.395

39.270

3.486

139

1.927

Fonte: Elaboração própria, 2021.
Além disso, não se elimina o viés sistemático que desfavorece também a outros estados
da região nordeste no que diz respeito às doenças negligenciadas.
No estado do Maranhão, constata-se um maior número de indivíduos acometidos pela
leishmaniose visceral, contando com 687 do total de casos. O estado do Ceará, que corresponde
a 343 casos, contabilizou a 2ª maior incidência da região. Segundo Rocha (2018 apud REIS,
2017, p. 610), nos últimos 30 anos, o nordeste brasileiro tem mostrado uma ampla disseminação
de leishmaniose visceral que é relatada em diversas localidades, ressaltando o Nordeste como
a principal região endêmica do Brasil.
A dengue é a arbovirose e DN com maior número de confirmações laboratoriais e
clínico-epidemiológicos da região, totalizando 39.270 casos. O Rio Grande do Norte abarca o
maior quantitativo da região, com 11.619 casos da doença (30%). Já na Bahia, que ocupa 4ª
posição, teve 5.088 indivíduos afetados (13%) pela dengue (Gráfico 1). Porém a Bahia detém
a maior quantidade de infectados pelo zika vírus. De acordo com o Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento (SNIS), a partir dos dados de 2019, a Bahia tem um patamar
entre 40% e 70% de atendimento com rede coletora de esgoto em área urbana entre os seus
municípios, enquanto o percentual de coleta de esgoto do Rio Grande do Norte corresponde

entre 20% e 40%, logo a saúde pública do estado da Bahia tem se empenhado para a redução
do quadro de infecções, favorecendo a baixa índice epidemiológica (BRASIL, 2020).
Explorando-se a epidemiologia da hanseníase, uma outra doença desse grupo, em 2018,
o estado do Maranhão lidava com um alto número de casos, contando com 3.912 infectados
(27%) classificados operacionalmente como paucibacilar e multibacilar. Em contrapartida, o
estado do Rio Grande do Norte, registra apenas 295 casos (2%) de hanseníase nesse mesmo ano
(Gráfico 1). Evidencia-se, então, que a população residente no Maranhão foi muito mais
acometida entre que a de qualquer outro dos nove estados da região, sobretudo a do Rio Grande
do Norte. Isso é ainda mais agravado em virtude da falta de saneamento básico, já que, segundo
dados do Ministério do Desenvolvimento Regional divulgados em 2019, somente 11,5% dos
maranhenses possuíam coleta de esgoto em suas residências.

Gráfico 2 - Epidemiologia das doenças negligenciadas mais prevalentes nos estados
nordestinos em 2018

Fonte: Elaboração própria, 2021.
As incidências das DNs, apesar de apresentarem, em 1ª análise, números altos e gerarem
diversas preocupações para a população e para o serviço público, acometem menos de 1% da
população geral em todos os estados do Nordeste. No entanto, essas patologias não deveriam
ser tratadas com negligenciamento, pois o último surto de zika vírus, ocorrido entre os anos de
2015 e 2016, por exemplo, gerou grandes impactos e reflexos socioeconômicos para o Brasil.
O gráfico 2 representa a relação entre as DNs e a população dos estados do nordeste no ano de
2018.

Gráfico 2 - Epidemiologia das doenças negligenciadas X População dos estados do nordeste –
2018

Fonte: Elaboração própria, 2021.
Percentualmente, o estado de Sergipe teve 0,06%, seguido pela Bahia com 0,08% dos
casos de DNs. Três estados apresentaram 0,11%, sendo eles o Piauí, Maranhão e Ceará. O
estado de Alagoas obteve 0,12% e Pernambuco com 0,14% dos casos. Os estados que se
destacam negativamente são Paraíba com 0,22% e o Rio Grande do Norte com 0,39%, detendo
os maiores percentuais.
Desse mesmo modo, a Malária é outra doença que tem afetado em larga escala a
população do Piauí, onde constata-se 12% do total de casos da patologia no Nordeste, e do
Ceará que detém o percentual de apenas 9% desse total. De acordo com o IBGE, 91% dos
piauienses não têm acesso à rede de esgotamento sanitário; por outro lado, 40% da população
do Ceará tem acesso ao esgotamento sanitário.
3 OS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
Conforme o artigo 44 da lei nº 9.394/1996, em seu 3º inciso, os Programas de PósGraduação (PPGs) Stricto Sensu compreendem os Programas de Mestrado e Doutorado abertos
a candidatos diplomados em cursos superiores de graduação e que atendam às exigências das
instituições de ensino e ao edital de seleção dos alunos.
No Mestrado Acadêmico pretende-se pela imersão na pesquisa, formar, a
longo prazo, um pesquisador. Já no MP, segundo o autor, também deve
ocorrer a imersão na pesquisa, mas o objetivo é formar alguém que saiba
localizar, reconhecer, identificar e sobretudo, utilizar a pesquisa de modo a
agregar valor à sua atividade (RIBEIRO, 2005, p.15).

Já o mestrado e doutorado profissional seguem as portarias e resoluções que
estabelecem as diferenças entre cursos acadêmicos e profissionais. O Mestrado e Doutorado
Profissional se esbarram na concepção acadêmica da pós-graduação, sedimentada por práticas
e modelos tradicionais. O sistema de avaliação da CAPES reflete essa realidade, concebida e

estruturada para aferir o desempenho de programas e cursos voltados para a formação
acadêmica, orientando-se, portanto, por parâmetros, critérios e indicadores para atingir esse
propósito. Há, no entanto, uma tendência a revisar o sistema de avaliação, incorporando novos
valores e critérios (FISCHER, 2005).
3.1 Os programas de pós-graduação Stricto Sensu em saúde coletiva no Nordeste
O Programa de Pós-Graduação em Medicina Preventiva, criado junto ao Departamento
de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP), no ano de 1971, se
constituiu como o primeiro curso de pós-graduação do campo (UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO, 2018).
A partir daí, o estudo das ciências em saúde coletiva apresentou uma expressiva
expansão, passando de 13 Programas de Pós-Graduação (PPG) em funcionamento no ano de
1999 para 94 em 2018, se incluirmos nessa estimativa o Mestrado Profissional em Rede em
Saúde da Família (PROFSAUDE). Esse crescimento também refletiu no aumento de
profissionais formados, que, no quadriênio de 2013 a 2016, concluíram cerca de 4400
dissertações de mestrado acadêmico ou profissional e cerca de 1200 teses de doutorado
(BRASIL, 2019).
O campo da Saúde Coletiva já possui uma longa história no país, sendo amplamente
reconhecido a nível internacional. Foi aprovada, também em 2018, a criação dos dois primeiros
programas de doutorado profissionais nesse campo, além dos 94 programas que já estavam em
funcionamento, dos quais 52 eram acadêmicos e 42 profissionais (BRASIL, 2019).
A Saúde Coletiva é um campo científico de natureza interdisciplinar, que
estuda o fenômeno saúde-doença enquanto processo social, avaliando a
produção e a distribuição das doenças na sociedade, como consequência de
processos de produção e reprodução social. Suas disciplinas básicas são a
epidemiologia, as ciências sociais e humanas em saúde e a política,
planejamento e gestão de sistemas e serviços de saúde (BRASIL, 2019, p.5).

De acordo com um levantamento realizado pela CAPES, a Região Nordeste era, em
2019, a detentora da 2ª maior quantidade de PPGs nesse campo, atrás apenas da região Sudeste
(Gráfico 3).
Gráfico 3 Distribuição dos Programas de Pós-graduação de acordo com a região e modalidade

Fonte: Requisitos para apresentação de propostas de cursos novos (APCN), 2019, p.8.

3.2 Programas de Pós-Graduação (PPGs) Stricto Sensu que estudam as doenças
negligenciadas no Nordeste
A análise das informações disponibilizadas publicamente na Plataforma Sucupira e
refinadas, a partir dos dados secundários das linhas de pesquisas desenvolvidas por cada um
dos PPGs extraídos das bases públicas universitárias, permitiu a contabilização de 24 PPGs,
distribuídos quantitativamente por estado, conforme demonstra o gráfico 4.
Gráfico 4 - Distribuição dos Programas de Pós-Graduação em saúde coletiva por estado
nordestino

Fonte: Elaboração própria, 2021.
O gráfico acima evidencia, também, que a Bahia (BA) é o estado com a maior
quantidade de Programas de Pós-Graduação voltados para o desenvolvimento de pesquisas
sobre as doenças negligenciadas em exercício na região. Logo em seguida, ela é sucedida pelos
estados do Ceará (CE), Piauí (PI) e Rio Grande do Norte (RN) que ocupam a 3ª e 4ª posição no
ranking; pelo estado do Maranhão (MA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Sergipe (SE) e, em
último lugar, pelo estado de Alagoas (AL), onde não foram identificados PPGs com pesquisas
sobre as doenças negligenciadas.
Observou-se, também, que no ano de 2019 foram autorizados 4 novos programas no
Nordeste, o pode ser considerada a materialização dos esforços da gestão acadêmico-científica
do campo da saúde coletiva, em minimizar as assimetrias regionais no estudo do fenômeno
saúde-doença enquanto produto dos processos sociais, conforme o exposto no gráfico 5.
Ademais, a Rede Nordeste de Formação em Saúde da Família (RENASF), criada em 2009, é
um claro exemplo desse processo, apresentando 9 instituições nucleadas em 6 estados da região
nordeste (BRASIL, 2019).

Gráfico 5 - Distribuição percentual dos PPGs ativos de acordo com o ano de criação na
Região Nordeste

Fonte: Elaboração própria, 2021.
Mas o que se faz necessário é saber se os esforços direcionados através destes programas
pela Bahia, por exemplo, que tem a maior incidência de tuberculose, estão solucionando ou
minimizando os danos causados à população acometida por esta e doenças negligenciadas.
4 METODOLOGIA
Trata-se de um estudo exploratório descritivo com abordagem quantitativa, que, sob a
ótica dos dados obtidos a partir de pesquisas nas bases públicas universitárias e da Plataforma
Sucupira, objetivou o mapeamento e a análise descritiva dos Programas de Pós-graduação
Stricto Sensu, suas linhas de pesquisas e produções na macro área de Saúde Coletiva da região
Nordeste, que estão em atividade e se empenham em desenvolver estudos sobre as doenças
negligenciadas, que por muitas vezes perpassa pelos precursores socioeconômicos a elas
associados. Outrossim, objetivou-se secundariamente a análise do cenário epidemiológico das
doenças negligenciadas nos estados nordestinos no ano 2018, a partir de dados extraídos do
Departamento de Informática do SUS (DATASUS), parametrizando-se aos dados dos seus
respectivos Produto Interno Bruto (PIB) deste mesmo ano, disponibilizados publicamente pela
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).
As buscas pelos Programas de Stricto Sensu da Área 22: Saúde Coletiva na Plataforma
Sucupira, mantida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), e nas bases públicas universitárias ocorreram no mês de agosto de 2021. Já o
processo de coleta de dados nos bancos do DATASUS e da Superintendência de Estudos
Econômicos e Sociais da Bahia, foram realizados entre os dias 02 e 10 de outubro de 2021.
Além do exposto até o presente momento, também foram incorporados materiais e estudos
publicados na Scientific Electronic Library Online (SCIELO), nos acervos da CAPES e da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), de acordo com a pertinência à temática abordada, a fim de
reafirmar os resultados obtidos conforme os objetivos da pesquisa ou o confrontá-los com as
evidências disponíveis na literatura, discutindo-os com embasamento científico. Para
quantificar o volume de estudos que esses programas realizam sobre as doenças negligenciadas,
foi feito um levantamento de informações no banco de teses e dissertações das instituições
universitárias.
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O percurso traçado para alcançar o objetivo deste trabalho levou a busca das teses e
dissertações defendidas e apresentadas pelos discentes dos 24 Programas supracitados, tendo

em vista que, entre todos, apenas o Programa em Saúde da População Negra e Indígena da
UFRB, criado em 2020, não possuía nenhum trabalho desenvolvido. No total, foram
identificados, no período de 1997 a 2021, 3.299 trabalhos cadastrados no Repositório de teses
e dissertações das instituições, sendo 2.733 dissertações e 566 teses (Gráfico 6).
Gráfico 6 - Teses e dissertações dos discentes dos PPGs em Saúde Coletiva

Fonte: Elaboração própria, 2021.
Nesse levantamento, foi possível identificar que 152 (5,56%) dissertações e 33 (5,83%)
teses tratavam de alguma das seguintes doenças negligenciadas: tuberculose; hanseníase;
dengue; zika vírus; chikungunya; malária e/ou leishmaniose visceral.
Ao analisar os 185 trabalhos, observou-se que a distribuição percentual de trabalhos se
apresenta da seguinte maneira: a tuberculose se destaca em maior número de trabalhos, o que
representa 32% do total, a hanseníase com 26%, seguidas pela dengue com 17%, a zika com
12%, a chikungunya com 9%, a leishmaniose com 3% do total e, em último, a malária com
apenas 1%.
O quadro 2 apresenta a distribuição de teses e dissertações por Programas, permitindo
uma visão do número de trabalhos por Programas e instituições e, sobretudo, de onde partem
as pesquisas sobre as doenças.
Quadro 2 - Distribuição de teses e dissertações por Programas

% Trabalhos Doenças Negligenciadas
IES

Cursos

Total
DISSERTAÇÕES

TESES

%

UECE

GESTÃO EM SAÚDE

98

1

0

1,02

UECE

SAÚDE COLETIVA

383

13

0

3,39

UEFS

SAÚDE COLETIVA

137

4

0

2,92

UEFS

SAÚDE COLETIVA

162

4

0

2,47

UEPB

SAÚDE PÚBLICA

45

4

0

8,89

UFBA

SAÚDE COLETIVA

568

21

15

6,34

UFBA

SAÚDE COLETIVA

202

18

0

8,91

UFBA

SAÚDE COLETIVA

10

0

0

0,00

UFBA

SAÚDE, AMBIENTE E TRABALHO

107

1

0

0,93

UFC

SAÚDE DA FAMÍLIA

59

3

0

5,08

UFC

SAÚDE PÚBLICA

467

60

12

15,42

UFMA

SAÚDE COLETIVA

92

5

3

8,70

UFPB-JP

SAÚDE COLETIVA

108

5

0

4,63

UFPE

SAÚDE COLETIVA

177

3

0

1,69

UFPI

SAÚDE E COMUNIDADE

83

1

0

1,20

UFRB

SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA E INDÍGENA

0

0

0

-

UFRN

GESTÃO DA QUALIDADE EM SERVIÇOS DE SAÚDE

48

0

0

0%

UFRN

GESTÃO, TRABALHO, EDUCAÇÃO E SAÚDE

1

0

0

0,00

UFRN

SAÚDE COLETIVA

284

0

1

0,35

UFRN

SAÚDE COLETIVA

54

7

0

12,96

UFS

GESTÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE

2

0

0

0,00

UNEB

SAÚDE COLETIVA

17

0

0

0,00

UNICEUMA GESTÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE

26

2

0

7,69

UNIFOR

169

0

2

1,18

3299

152

33

100

SAÚDE COLETIVA
TOTAL

Fonte: Elaboração própria, 2021.
Ademais, no ano de 1994, deu-se início ao Programa de Pós-Graduação de Saúde
Pública da Universidade Federal do Ceará (UFC). Nesse programa foram feitas cerca de 467
dissertações e teses. No que tange os trabalhos de Mestrado e Doutorado do Nordeste, sendo
15,42% do total de estudos sobre as doenças negligenciadas; valor que representa uma parcela
significativa. Outro programa que se destaca é a PPG de Saúde Coletiva da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com um quantitativo de dissertações e teses em torno
de 54 trabalhos, dos quais 12,96% são trabalhos com pesquisas relacionadas às doenças
negligenciadas. Em seguida, o Programa de Saúde Pública da Universidade Estadual da Paraíba
(UEPB), com 8,89%, e por último o Programa de Pós-Graduação de Saúde Coletiva da
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), com 8,70% de trabalhos.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em saúde coletiva têm representado
esforços expressivos no estudo e desenvolvimento de conhecimentos técnico-científicos
visando combate às doenças que afetam as populações mais vulneráveis social e
economicamente.

De acordo com o Relatório do Seminário de Meio Termo publicado pela CAPES em
2019, o cenário dos PPGs Stricto Sensu em saúde coletiva da região Nordeste demonstrava, até
aquele ano, uma assimetria relevante na distribuição dos programas, já que apenas 5, ou seja
19,2%, dos programas desta região não estão localizados nas capitais dos estados. Essa
desigualdade reflete a baixa visibilidade que algumas cidades e regiões recebem, ainda nos dias
de hoje, no que diz respeito ao incentivo à criação de novos PPGs nas regiões mais distantes
das grandes metrópoles. O incentivo a abertura de Programas em regiões mais distantes das
grandes capitais torna-se necessária, portanto, para reduzir as desigualdades, desenvolver o
conhecimento regional e as ferramentas de enfrentamento de novos e antigos problemas de
saúde, sobretudo no que tange às doenças negligenciadas, também nesses locais.
O investimento acadêmico em pesquisas sobre as DNs tem sido evidente, sobretudo nos
estados do Ceará e Rio Grande do Norte, onde os discentes dos PPGs em saúde coletiva da
Universidade Federal do Ceará (UFC) e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN) produziram, respectivamente, 15,42% e 12,96% das teses e dissertações defendidas e
apresentadas acerca dessas patologias na região Nordeste do país, o que não é relevante, uma
vez, que estas doenças acometem a população em altos índices, como exemplo, os valores totais
de casos evidenciados das principais DNs da região, onde o Rio Grande do Norte ocupa a 1ª
posição, com 13.633 casos, e o Ceará ocupa a 4ª posição, com 9.766 casos. Outro ponto a ser
destacado é que esses novos conhecimentos ainda não têm se revertido em avanços terapêuticos
diretos, como novos fármacos, métodos diagnósticos e vacinas, por exemplo, que beneficiem a
população desses locais.
Diversos fatores podem contribuir com essa discrepante realidade. Assim sendo, tornase necessária a realização de estudos em diversas linhas de investigação, inclusive
sociopolíticas, que busquem avaliar esse cenário, objetivando orientar a aplicação de medidas
efetivas ao que se foi constatado e visando, também, descobrir se as escolhas destas pesquisas
de fato têm buscado entender, resolver ou minimizar as questões regionais geradas pelas
doenças negligenciadas.
REFERÊNCIAS
BAHIA. Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). Participação
percentual e posição relativa do PIB das Unidades da Federação no PIB do Brasil entre
2002-2019.
2021.
Disponível
em
<
https://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=33
7)> . Acesso em 30 de set de 2021
BRASIL. Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (CAPES).
Documento de Área. Área 22: Saúde Coletiva. Brasília, 2019. Disponível em:
<https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/saude-coletiva-pdf >. Acesso em: 29 de
set. 2021
_______. Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (CAPES).
Relatório do seminário de meio termo: Saúde Coletiva. Termo do quadriênio 2017-2020.
Brasília/DF,
2019.
Disponível
em:
<https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-deconteudo/12022020-relatorio-smt-saude-coletiva-rev-dav-pdf>. Acesso em: 29 set. 2021.

_______. Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. Doenças
negligenciadas: estratégias do Ministério da Saúde. Rev. Saúde Pública, v.44, n.1, p.200-2,
2010.
Disponível
em:
<https://www.scielo.br/j/rsp/a/SGgpSRmvyByDF3bKphbd3Tx/?lang=pt>. Acesso em 02 de
out. 2021
_______. Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico:
Doenças tropicais negligenciadas. Brasília/DF, Ed. Mar. 2021. Disponível em:
<https://www.gov.br/saude/ptbr/media/pdf/2021/marco/3/boletim_especial_doencas_negligenciadas.pdf>. Acesso em: 14 de
nov. 2021
________. Lei Nº 9.394: Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 1996. Disponível em
<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1996/lei-9394-20-dezembro-1996-362578publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em 07 de out de 2021
________. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). 25º Diagnóstico
dos Serviços de Água e Esgotos. 2020. Disponível em: <http://www.snis.gov.br/diagnosticos >
. Acesso em 07 de out de 2021
_________. Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Doenças e Agravos de
Notificação
2007
em
diante
(SINAN).
2018.
Disponível
em:
<
https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/doencas-e-agravos-de-notificacao-de-2007em-diante-sinan/>. Acesso em 12 de out de 2021
_______. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Estimativas da População
em 2019. 2020. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103estimativas-de-populacao.html?edicao=17283&t=downloads >. Acesso em 10 de nov de 2021
FISCHER, Tânia. Mestrado profissional como prática acadêmica. Revista brasileira de pósgraduação,
v.2,
n.4,
2005.
Disponível
em:
<https://rbpg.capes.gov.br/index.php/rbpg/article/view/74/71>. Acesso em 07 de out. 2021
RIBEIRO, Renato Janine. O mestrado profissional na política atual da Capes. Revista
Brasileira
de
Pós-Graduação,
v.2,
n.4,
2005.
Disponível
em:
<https://rbpg.capes.gov.br/index.php/rbpg/article/view/72>. Acesso em 08 de out. 2021
ROCHA, M.A.N. et al. Aspectos epidemiológicos da leishmaniose visceral canina e humana
no estado de Alagoas, Nordeste, Brasil. Brazilian Journal of Biology, 2018 , v.78, n.4, p.609614,
Nov.
2018.
Disponível
em:
<https://www.scielo.br/j/bjb/a/tJ3L3MFVkq5LCYF986qRFcP/?lang=en>. Acesso em 10 de
out. 2021
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Pós-Graduação em Saúde Pública: Medicina
Preventiva. In: HISTÓRIA. 2018. Disponível em: <http://pgsp.fmrp.usp.br/historia/>.
Acesso em: 7 out. 2021.

WERNECK, Guilherme Loureiro; HASSELMANN, Maria Helena; GOUVÊA, Thaise Gasser.
Panorama dos estudos sobre nutrição e doenças negligenciadas no Brasil. Ciência & Saúde
Coletiva,
Rio
de
Janeiro,
v.16,
p.39-62,
2011.
Disponível
em:
<https://www.scielosp.org/article/csc/2011.v16n1/39-62/>. Acesso em: 02 de out. 2021

Aderência dos projetos de iniciação científica apresentados em feira de
ciências da educação básica da Bahia à educação e desenvolvimento
sustentável
Adherence of scientific initiation projects presented at a science fair from basic education
in Bahia to education and sustainable development
Marcelo dos Santos de Oliveira
Mestre em Educação e Diversidade, Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Brasil.
Professor, Secretaria da Educação do Estado da Bahia, Brasil.
E-mail: marcelodeoliveira.pce@gmail.com.br

Resumo
O presente artigo tem como objetivo analisar as relações entre educação e desenvolvimento,
para tal considera as dimensões da iniciação científica e do desenvolvimento sustentável, tendo
como lócus de investigação a Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da BahiaFECIBA, das 7ª e 8ª edições, mais especificamente, na categoria Energia e Sustentabilidade.
Aborda-se neste artigo algumas dimensões que são consideradas intrínsecas ao tema do
desenvolvimento sustentável, tais como os cinco pilares a ele referentes (social, econômico,
ecológico, territorial e cultural), os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável e relação
homem-natureza (desenvolvimentista, preservacionista e conservacionista), a partir do diálogo
com a iniciação científica na educação básica. Analisa-se aqui, os documentos de participação
das escolas na feira de ciências, considerando os projetos premiados em 1º, 2º e 3º lugares.
Mapeia-se, com o auxílio do Qgis (software livre com sistema de informação geográfica para
georreferenciar), as escolas participantes da FECIBA, a partir dos municípios, dos Territórios
de Identidade (TI) e dos Núcleos Estaduais de Educação (NTE). Ao capturar as dimensões do
desenvolvimento sustentável e dos processos educativos, por meio dos projetos premiados nas
feiras de ciências, conclui-se que os projetos premiados têm aderência à temática do
desenvolvimento sustentável, mesmo que se considere, entre os objetivos desses projetos
estudantis, a não intencionalidade, vez que, orbitam a temática de modo exíguo ao discutirem
o referencial teórico também, todavia, é palatável a aderência aos 17 ODS, bem como aos
pilares do desenvolvimento sustentável. Isto posto, faz-se necessário o engajamento de política
pública que possibilite a formação continuada aos professores da educação básica, a partir do
arcabouço teórico de cada categoria/área da referida feira de ciências, considerando que a
referida feira é exclusiva para as escolas públicas estaduais do estado da Bahia.
Palavras-chave: Educação e desenvolvimento. Iniciação científica.
sustentabilidade. Desenvolvimento sustentável. Feira de ciências.
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Abstract
This article aims to analyze the relationship between education and development, considering
scientific initiation and sustainable development, having as locus of investigation the Science,
Entrepreneurship and Innovation Fair of Bahia-FECIBA, of the 7th and 8th editions, more

specifically, in the Energy and Sustainability category. This article addresses some dimensions
that are considered intrinsic to the theme of sustainable development, such as the five pillars
related to it (social, economic, ecological, territorial and cultural), the 17 sustainabledevelopment goals and the human-nature relationship (developmentalist, preservationist and
conservationist), from the dialogue with scientific initiation in basic education. Here, the
documents of participation of schools in the science fair are analyzed, considering the projects
awarded in 1st, 2nd and 3rd places. With the help of Qgis (free software with a geographic
information system for georeferencing), the schools participating in FECIBA are mapped from
the municipalities, the Identity Territories (TI) and the State Education Centers (NTE). By
capturing the dimensions of sustainable development and educational processes, through the
awarded projects at science fairs, it is concluded that the awarded projects adhere to the theme
of sustainable development, even if it is considered among the objectives of these student
projects, the unintentionality, since they orbit the theme in a meager way when discussing the
theoretical framework, however, adherence to the 17 SDGs is palatable, as well as to the pillars
of sustainable development. That said, it is necessary to engage in policy public education that
enables continuing education for basic education teachers, based on the theoretical framework
of each category/area of the aforementioned science fair, considering that the aforementioned
fair is exclusive to state public schools in the state of Bahia.
Keywords: Education and development. Scientific research. Energy and sustainability.
Sustainable development. Science fair.

1 INTRODUÇÃO
O presente estudo tem como interesse analisar como a iniciação científica tem ocorrido
nas escolas públicas da educação básica do estado da Bahia, tendo como foco a Feira de
Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA) realizadas nos anos de 2018 e
2019, mais especificamente a categoria Energia e Sustentabilidade (ES).
Desta maneira, analisa os 06 (seis) projetos premiados na 7ª e 8ª edições da referida
feira, objetivando a relação entre educação e desenvolvimento, de modo precípuo investiga a
aderência dos projetos aos pilares do desenvolvimento sustentável, bem como, ao dezessetes
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), e, para isso, faz-se necessária a
compreensão da relação entre a educação e o desenvolvimento sustentável, nesta perspectiva
seleciona 1 ODS, o de maior aderência para estabelecer conjecturas.
A FECIBA é uma feira de ciência estadual e ocorre em edição anual no estado da Bahia,
quando se dá a inserção da categoria ES, passa a suscitar dos projetos escritos uma maior
aderência das questões ambientais.
Para subsidiar essa discussão, trazemos os estudos de Diegues (1996), no qual a relação
homem e natureza se dá a partir de três ideias: i) desenvolvimentista; ii) conservacionista; e iii)
preservacionista.
Também, para compor nosso quadro teórico, consideramos os estudos de Sachs (2008;
2009), que compreende o desenvolvimento não somente na perspectiva econômica, mas,
também, como o bem-estar social e preservação ambiental de maneira igualitária.
É importante um breve histórico a saber, em 1977, em Tbilisi, na Rússia, ocorreu a
primeira conferência para tratar sobre educação e desenvolvimento sustentável. Entretanto, é
em 1997, em Tessalônica, na Grécia, que a Unesco, por meio da Conferência Internacional
sobre Meio Ambiente e Sociedade, Educação e Conscientização Pública para a
Sustentabilidade, consolida a discussão a respeito do consumo responsável, e, a partir de 2002,

a ONU designa a Unesco como a agência para promoção da Década da Educação para o
Desenvolvimento Sustentável entre 2005 até 2014.
É importante ressaltar que foi em 1992, na conferência ECO-92, que os 8 objetivos do
desenvolvimento do milênio forma estabelecidos, e, consequentemente, no ano de 2015, a ONU
lança a agenda 2030, na qual estabelece os 17 Objetivos do desenvolvimento sustentável,
conforme figura 01.
Com efeito, a relevância da temática aqui tratada é a busca pela congruência entre a
educação científica, que vem sendo praticada e desenvolvida nas feiras de ciências e o
desenvolvimento sustentável, sob a perspectiva dos 17 ODS.
A presente pesquisa pode ser classificada como bibliográfica e documental, vez que faz
uso das produções dos estudantes pesquisadores da educação básica. Tais produções podem ser
encontradas nos projetos de pesquisa estudantis, revistas, sites das feiras de ciências. Além
dessas produções, faz-se uso aqui também dos editais, das listas de submissão e de projetos
selecionados nas 7ª e 8ª FECIBA.
Será trazido à baila uma retrospectiva da abrangência da FECIBA, georreferenciando a
participação dos estudantes nas duas edições pesquisadas, apresentando os projetos premiados
e a análise da participação dos projetos de pesquisa estudantis em diálogo com o
desenvolvimento sustentável.
Percebe-se, assim, que há uma forte aderência entre os projetos premiados e a categoria
em análise, há indícios de que a iniciação científica na educação básica contribua efetivamente
com o protagonismo estudantil, contudo, os projetos são exíguos ao discutirem o referencial
teórico.
Na seção 2, é apresentado o referencial teórico que deu base às discussões aqui
presentes. Na seção 3, a metodologia utilizada para o desenvolvimento deste estudo. Na sessão
4, as discussões e os resultados. Na última seção, é realizada as considerações finais deste
artigo.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
Em 2015, os países tiveram a oportunidade de adotar a nova agenda de desenvolvimento
sustentável e chegar a um acordo global sobre a mudança climática. As ações tomadas em 2015
resultaram nos novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que, baseando-se nos
oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), são, pois, 17 ODS, conforme figura
01.
Para Sachs (2008), apenas explicações que promovam o crescimento econômico com
impactos positivos em termos sociais e ambientais merecem a denominação de
desenvolvimento. É nesse sentido que os ODS ajudam a compreender de maneira panorâmica
o desenvolvimento sustentável e possibilitam mensurar em que medida nossas ações
contribuem ou nos distanciam desse propósito, com impactos em termos sociais e ambientais
indissociáveis. Ao considerar essa premissa, é imprescindível a reflexão entre o
desenvolvimento sustentável e a natureza, no sentido de convivência ou domínio.
Consoante esse argumento, são três vias possíveis ao paradigma de aderência, pois,
segundo Diegues (1996), os desenvolvimentistas defendem o uso eficiente dos recursos e,
enquanto os conservacionistas defendem a equidade, democracia eficiente do uso dos recursos
naturais, os preservacionistas defendem a vida selvagem da natureza, para conservar a beleza
estética e garantir o refúgio ecológico. De acordo com o autor, o Manifesto Ecológico Brasileiro
(1986, p.19) critica também a sociedade do desperdício, do consumismo e propõe uma nova
ética, baseada nas características do mundo natural:

Figura 01 – 17 ODS

Fonte: FURG – Universidade Federal do Rio Grande
O esquema educacional, em todas as suas facetas, terá que se esforçar por uma
revolução filosófica, que consistirá na entronização do princípio ético
fundamental enunciado por Albert Schweitzer: “o princípio da reverência pela
vida, em todas as suas formas e em todas as suas manifestações (...)”. A nova
ética será inclusiva, ela abarcará o caudal da vida em sua plenitude. A filosofia
será da visão unitária do Universo (DIEGUES, 1996. p. 130).

Destarte, a ênfase da reação, na qual se inserem as sociedades tradicionais, indígena,
camponesa, é harmônica homem-natureza, o que faz oposição à colonização predatória. Assim,
há um papel importante e necessário dos povos originários e camponeses para a manutenção da
biodiversidade. Para além da questão do paradigma, entende-se que é uma questão de
sobrevivência, esse pensamento abre algumas rupturas necessárias para o engajamento e
aderência necessários aos referidos paradigmas desenvolvimentista, conservacionista e
preservacionista.
Segundo Diegues (1996), ao tratar do assunto em questão, agia dentro do contexto em
que a natureza poderia ser transformada em mercadoria:
Segundo Gifford Pinchot, a natureza é frequentemente lenta e os processos de
manejo podem torna-la eficiente; acreditava que a conservação deveria
basear-se em três princípios: o uso dos recursos naturais pela geração presente;
a prevenção de desperdícios; e o uso dos recursos naturais para benefício da
maioria dos cidadãos (DIEGUES, 1996, p. 31).

Diegues (1996) considera que em alguma medida essas ideias foram precursoras do
chamado desenvolvimento sustentável, todavia, ressalta a importância de ideólogos do

preservacionismo para o desenvolvimento do debate acerca do uso dos recursos naturais,
durante o século XIX, bem como no início do século XX, com posições que demonstravam um
uso racional positivo da natureza; a proteção aos recursos naturais; a criação de
empreendimentos que assegurasse a preservação desses espaços etc.
Se, por um lado, o movimento desenvolvimentista defende que haja o uso eficiente dos
recursos naturais, por outro, o conservacionista defende uma utilização sustentável do recurso
e da área a partir do extrativismo.
A crítica é pertinente à relação de domínio homem-natureza, na qual a natureza se
encontra em posição de subalternização. É a relação de convívio homem-natureza, tal como, o
“socialmente receptivo e implementado por métodos favoráveis ao meio ambiente, em vez de
favorecer a incorporação predatória do capital da natureza ao PIB” (SACHS, 2009, p.52).
Dessa forma, o desenvolvimento mensurado pela via exclusiva do Produto Interno Bruto
(PIB) não dá conta da perspectiva de desenvolvimento sustentável na compreensão dos seus
cinco pilares (SACHS, 2008), que são: social, econômico, ecológico, territorial e cultural.
O social se refere à valorização da redução das diferenças sociais; o econômico se
relaciona à manutenção da capacidade produtiva dos ecossistemas, baseado no uso e gestão
eficientes dos recursos; o ecológico compreende a preservação dos recursos naturais enquanto
base da biodiversidade; o territorial se refere à distribuição espacial (urbana e rural
equilibradas) dos recursos das populações e das atividades; o cultural está para as
especificidades culturais, identidades e tradições das comunidades locais. Pilares que dão
suporte à identificação de algumas ações práticas em direção aos 17 ODS e que auxiliam na sua
percepção.
Assim, ao discorrer sobre a temática do desenvolvimento sustentável a partir de uma
abordagem crítica, considerando o desenvolvimento sustentável, avaliar como palatável a
relação de convivência em detrimento da relação de controle com o meio ambiente talvez seja
um tema caro para o mundo, contudo, são imprescindíveis padrões de consumo que dialoguem
com o desenvolvimento sustentável.
O desafio é construir a tecitura e o entrelaçamento entre as dimensões necessárias para
compor a análise dos projetos de iniciação científica e pesquisa estudantis da educação básica
consoante às questões do desenvolvimento sustentável. Uma abordagem sistêmica e mais
holística que integre homem e natureza, considerando também a participação coletiva na
tomada das decisões.

3 METODOLOGIA
Elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de:
livros, revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, jornais,
boletins, monografias, dissertações, teses, material cartográfico, internet, com
o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo material já
escrito sobre o assunto da pesquisa. Na pesquisa bibliográfica, é importante
que o pesquisador verifique a veracidade dos dados obtidos, observando as
possíveis incoerências ou contradições que as obras possam apresentar
(PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 54).

A citação em epigrafe, a propósito se dá pela inserção desta pesquisa nas características
da pesquisa bibliográfica, tendo, assim, múltiplas possibilidades de acesso do material

produzido pelos estudantes e seus orientadores, bem como, o material disponível nos sites das
feiras de ciências. Desta maneira, é possível acessar aos anais das feiras e aos editais de
submissão e seleção dos projetos participantes, bem como os projetos inscritos na 7ª e 8ª
FEIBA. Ressalta-se que, essas edições foram selecionadas pelo fato da categoria Energia e
Sustentabilidade estar consolidada, bem como, pela disponibilidade e acessibilidade ao material
bibliográfico.
A escolha e seleção do material de pesquisa considera a credibilidade, veracidade e a
confiança das informações, é nesse sentido que o estudo dos referenciais teóricos dá suporte à
análise do material bibliográfico, sempre em diálogo com o objetivo da pesquisa, o que permite
um amplo espectro de dados, capaz de tornar possível e entendível a relação precípua entre os
projetos de pesquisa estudantis premiados na FECIBA e o Desenvolvimento Sustentável.
No sentindo de mapear e georreferenciar os projetos estudantis submetidos e premiados
na feira de ciências no território baiano, a partir da produção de planilhas, fez-se uso do Qgis,
que é um software livre com código-fonte aberto, disponível gratuitamente, permitindo a
visualização e análise de dados georreferenciados. Desta maneira, foram construídos mapas que
permitem múltiplas interpretações e diálogos com a pesquisa, tais mapas foram construídos
própria e exclusivamente para esta pesquisa.
Ao considerar o material produzido pelos estudantes para apresentar nas feiras de
ciências, os 06 (seis) projeto de pesquisa premiados e os resumos apresentados, atenta-se à
correspondência desta produção científica com a educação e o desenvolvimento sustentável,
identificando os ODS de aderência, bem como, o ODS mais presente no material analisado,
considera, também, a relevância dos referidos projetos aos pilares do desenvolvimento
sustentável. Assim, percebe a iniciação científica como uma oportunidade para os sistemas de
ensino, no sentido de favorecer e privilegiar a educação para o desenvolvimento sustentável,
como basilar na iniciação científica da educação básica.
4 RESULTADO E DISCUSSÃO
4.1 A Feira de ciências e sua abrangência na Bahia
A FECIBA tem seu início no ano de 2011, de acordo com Bahia (2016), em sua primeira
edição envolveu 144 dos 417 municípios da Bahia, na qual 16 projetos foram premiados. A
categoria Energia e Sustentabilidade (ES), que é objeto de estudo deste trabalho, efetivamente,
na 6ª edição da referida feira, passa a se (re)construir em um escopo de ações em parceria com
o projeto Energia que Transforma (EqT). A respeito disso, podemos citar Bahia (2016):
Energia e Sustentabilidade: trabalhos que tenham como pressuposto a
eficiência energética, desenvolvidos com os estudantes, no âmbito do projeto
Energia que Transforma, fruto da parceria entre o Ministério de Minas e
Energia, a Fundação Roberto Marinho, Canal Futura e a Companhia de
Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba (BAHIA, 2016).

No ano de 2016, foram submetidos 520 projetos de 78 municípios participantes, do total,
108 projetos foram submetidos na categoria energia e sustentabilidade, como consta no edital
a categoria no âmbito do projeto EqT. Durante o ano de 2015, foi realizada uma formação com
os professores, onde cerca de 700 educadores receberam formação.
No ano de 2018, aconteceu a 7ª FECIBA, em que foram submetidos cerca de 408
projetos das escolas públicas estaduais da Bahia, como podemos observar na figura 2:

Figura 02 – Mapa de Submissões de projetos à 7ª FECIBA

Fonte – Marcelo de Oliveira e Matheus Figueiredo, 2020.
No mapa de georreferenciamento, as regiões assinaladas em branco indicam Territórios
de Identidade (TI) que não submeteram projetos à 7ª FECIBA, uma provável justificativa é a
interrupção da edição da FECIBA no ano de 2017.
No ano de 2018, com estrutura internacional, foram submetidos 50 projetos da categoria
Energia e Sustentabilidade. Ressalta-se que os Núcleos Territoriais de Educação (NTE)
possuem a mesma divisão que os Territórios de Identidade, no entanto, os NTE são os núcleos
de educação responsáveis por cada TI, como se pode observar na citação a seguir:
A regionalização Núcleos Territoriais de Educação da Secretaria de Educação
do Estado da Bahia (SEC) foi criada pelo Decreto nº 15.806, de 30 de
dezembro de 2014, que definiu 27 núcleos equiparados aos Territórios de
Identidade, então denominados Núcleos Regionais de Educação. O Decreto nº
16.722, de 12 de maio de 2016 redefine os núcleos conforme alterações nos
Territórios e o Decreto nº 17.377, de 01 de fevereiro de 2017, redefine a
nomenclatura para Núcleos Territoriais de Educação (SEI, 2017).

Dentre os projetos submetidos, foram selecionados 240 projetos de pesquisa estudantis
com orientação de seus professores.
Vale ressaltar que houve uma pequena mudança na organização dos munícipios por
NTE, uma modificação por perfil indenitário de alguns municípios, contudo, para nosso estudo,
está não será relevante.
O Território de Identidade de Vitória da conquista (NTE 20) teve o maio número de
projetos selecionados na categoria Energia e Sustentabilidade, com 7 projetos, enquanto que o

Território de Identidade de Caetité (NTE 13) obteve 6 projetos selecionados nessa mesma
categoria. Vejamos como os 1.002 (um mil e dois) projetos submetidos estão georreferenciados.
Figura 03 – Mapa de Projetos submetidos à 8ª FECIBA

Fonte – Marcelo de Oliveira e Matheus Figueiredo, 2020.
A análise do mapa revela que, mesmo com um surpreendente aumento do número de
projetos submetidos à 8ª edição, o Território de Identidade de número 12 (Macaúbas) não
submeteu projeto de pesquisa estudantil para a seleção. Ao observarmos a escala, podemos
perceber que, em alguns NTE, houve um crescente número de projetos submetidos, pois a
escala varia de 5 até 126 projetos. O NTE-13 de Caetité, com 12,6% dos projetos submetidos,
corresponde a 126 projetos, enquanto o NTE -10 da região de Juazeiro, com 10,1% dos projetos
submetidos, corresponde a 101 projetos.
Apesar de uma grande dispersão entre os Núcleos Territoriais, há grande intensidade
nos NTE 13, contudo, alguns munícipios tiverem de 13 a 17 projetos selecionados, o NTE 13
teve 38 projetos selecionados, o NTE 10, 35 projetos selecionados, totalizando 85 municípios
representados nessa edição do 8º ano da FECIBA.
Há de se considerar que a FECIBA tem consolidada presença nos mais diversos TI.
Atualmente, são 6 categorias, com o seguinte número fixo de projetos selecionados:
a) Ciências Exatas e Engenharia, 45 projetos;
b) Ciências Humanas, 45 projetos;
c) Ciências Biológicas, 45 projetos;
d) Energia e sustentabilidade, 45 projetos;
e) Empreendedorismo, mundo do trabalho e projeto de vida, 30 projetos e
f) Júnior Menor, 30 projetos.

Considerando a categoria Energia e Sustentabilidade, contendo as relações dos projetos
selecionados com esse grande tema gerador, iremos observar os 6 projetos premiados, tomando
por base o 1°, 2° e 3° lugar das 7ª e 8ª edição respectivamente.
4.2 Aderência dos projetos premiados na categoria Energia e Sustentabilidade na
perspectiva do Desenvolvimento Sustentável
Na 7ª FECIBA, foram premiados, respectivamente, em 1º, 2º e 3º lugares, os seguintes
projetos:
a) Reutilização de motores de impressoras na geração de energia;
b) O uso consciente de energia no ambiente escolar; e
c) Produção de tintas ecológicas à base de barro colorido no sertão baiano.
Enquanto que, na 8ª FECIBA, foram respectivamente premiados:
a) superfície filtrante com material alternativo e acessível para o uso em reservatório de
água;
b) Ração de baixo custo para cães abandonados em Casa Nova – BA; e
c) ECOPLANT: produção de tubetes biodegradáveis a partir do resíduo da cana de
açúcar e ovo avícola.
O projeto “Reutilização de motores de impressoras na geração de energia” é do Centro
Territorial de Educação Profissional do Litoral Norte e Agreste Baiano, do munícipio de
Alagoinhas, e, a partir dos seguintes objetivos: a) reaproveitar o do lixo eletrônico, b) gerar
energia elétrica a partir de motor de impressora, c) montar um gerador de energia elétrica e d)
utilizar gerador em áreas que não possuem energia elétrica, desenvolveu-se a questão problema
de como reaproveitar motores de impressora para a construção de geradores de energia.
Percebe-se uma grande preocupação com as questões do lixo eletrônico e a possibilidade
de aproveitar esse material para fabricação de um gerador para produção de energia elétrica. O
projeto participou da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia-FEBRACE (2019) e, no resumo
do pôster, apresentam:
A sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento
econômico e material, sem agredir o meio ambiente, usando os recursos
naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro. Seguindo
esses parâmetros, a humanidade pode garantir o desenvolvimento sustentável
(ONU, 2015).

A fundamentação teórica do referido projeto coaduna com a concepção de
desenvolvimento sustentável, proposta pela agenda 2030 da ONU. É possível inferir que há
uma preocupação com o uso dos recursos naturais, sem que haja esgotamento desses recursos;
para além dessa questão, é marcante o caráter desenvolvimentista, compreendido no uso e
gestão eficientes desses recursos.
O projeto “O uso consciente de energia no ambiente escolar”, premiado em segundo
lugar na 7ª edição da FECIBA, é do Colégio Estadual Rubem Nogueira, Serrinha\BA,
destacam-se em seus objetivos: a) promover a discussão sobre formas de economizar a energia
do ambiente escolar e b) despertar as questões ambientais de preservação dos recursos naturais,
essenciais para a sobrevivência dos seres vivos, como também, a economia de energia no
ambiente escolar.
O projeto de pesquisa estudantil foi realizado a partir dos componentes curriculares
Ciência Tecnologia, Cultura Imagética e Fundamentos Matemáticos da Computação Gráfica

com o intuído de discutir medidas que podem ser adotadas para evitar os desperdícios de energia
elétrica no ambiente escolar e nas residências. A problemática local, identificada pelos
estudantes, representou a Bahia no ano de 2018, sendo finalista na MCTEA - Mostra de Ciência
e Tecnologia da Escola Açaí – Abaetetuba (Pará), na categoria Meio Ambiente e Gesto
Ambiental.
Ao considerar os pilares do desenvolvimento sustentável, há de se considerar a
perspectiva do referido projeto (BAHIA, 2018). Relacionar o consumo de energia elétrica e
consciência humana é um dos propósitos para a busca da sustentabilidade ambiental na
utilização controlada dos recursos naturais. Desta maneira, o projeto tenta capturar não somente
o uso eficiente dos recursos naturais, mas um forte apelo à perspectiva cultural ao observar a
cultura local da escola e do seu entorno, identidades e tradições da comunidade local.
O projeto “Produção de tintas ecológicas à base de barro colorido no sertão baiano” é
do Centro Educacional Antônio Honorato em Casa Nova\BA, destacando-se o objetivo de
produzir uma tinta ecológica à base de barro de baixo custo e de fácil fabricação, havendo uma
preocupação de que essa produção seja isenta de substâncias nocivas, tanto para a saúde, quanto
para o meio ambiente.
O projeto participou da Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia e Mostra
Brasileira de Ciência e Tecnologia – Mostratec, Novo Hamburgo - Rio Grande do Sul (2018),
mais especificamente na área de gerenciamento do meio ambiente, e considera em seus anais
que:
A tinta ecológica é uma alternativa para pessoas de baixa renda, que poderão
viver em um ambiente agradável, elevando assim sua alta estima. Com o
resultado positivo e aceitação da comunidade, outras casas foram pintadas
com a tinta ecológica. O projeto tem grande relevância social, pois, a partir de
ações que aparentemente são simples, mudam a vida de uma família, que até
então nunca tiveram condições financeiras de pintar sua residência
(MOSTRATEC, 2018, p.345).

A partir de projetos científicos, que têm como base riquezas ambientais e saberes do
território, o estudo também ganhou notoriedade nacional, quando foi matéria principal em
programa nacional de TV, “Como será?” (GARCIA, 2018).
A região onde moram está umbigada no sertão baiano e, ao caminhar e reconhecer a
riqueza geológica da localidade, os estudantes se deram conta que o barro, material orgânico
abundante, podia ser convertido em uma tinta de fácil fabricação.
O reconhecimento do projeto no cenário nacional está relacionado à valorização dos
saberes locais, promovendo os saberes do povo sertanejo, sendo as tintas produzidas a partir do
variado solo da região, com cores variadas, utilizada para pintar algumas casas do semiárido de
Casa Nova\BA.
É possível inferir que o referido projeto tem uma forte congruência com a cultura local,
e, nesse sentido, dialoga com os recursos naturais da região, utilizando as areias e barros de
diversas cores para produzir tintas, que servirão de aspecto estético de embelezamento das
residências, sem, com isso, afetar a relação homem-natureza, possibilitando um convívio mais
harmonioso e holístico, ganhando destaque por sua inserção nos cinco pilares do
desenvolvimento sustentável: social, econômico, ecológico, territorial e cultural.
O projeto “Superfície filtrante com material alternativo e acessível para o uso em
reservatório de água” é do Colégio Estadual CEEP Pedro Ribeiro Pessoa, Catu – BA,
participante da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia – FEBRACE, São Paulo – SP (2020)
e da Feira Baiana de Jovens Cientistas – JBJC, evento virtual do ano de 2020.

Destacam-se os objetivos: a) avaliar a aplicação de uma superfície filtrante, constituída
de poliéster e fibra natural, em reservatórios domésticos e b) caracterizar a fibra vegetal quanto
à sua porosidade, relacionando-a à redução da turbidez em água potável. O projeto está
relacionado a questões que relacionam a água potável para o consumo humano, com contributos
para captação, tratamento, armazenamento e distribuição. A respeito disso, podemos verificar
os anais da Febrace (2020):
Optou-se por construir uma superfície filtrante feita com tecido de polietileno
tereftalato (PET) e fibra vegetal, um coproduto do coqueiro (paneiro), para
reduzir as impurezas contidas na água, resultando em alterações de turbidez
da água, retendo particulados em suspensão, promovendo a clarificação,
processo que está dentro dos padrões de potabilidade da água, resultando em
uma melhoria na qualidade e no bem-estar da população (FEBRACE, 2020,
p.361).

Com efeito, a forte preocupação do projeto, para com a qualidade da água que abastece
a população local, traduz a responsabilidade dos estudantes e de seus orientadores sobre a
redução das diferenças sociais na busca do desenvolvimento em suas multidimensionalidades,
envolve a manutenção da capacidade produtiva dos ecossistemas, pois, compreende a
preservação dos recursos naturais, enquanto base da biodiversidade, reflete sobre a necessária
configuração urbana e rural equilibrada, bem como, privilegia o respeito pelas especificidades
culturais, já que se torna imperativo. Em Sachs (2008), o desenvolvimento sustentável satisfaz
o duplo imperativo ético da solidariedade com as gerações presentes e futuras, e constitui juízo
crítico de sustentabilidade social e ambiental e de viabilidade econômica.
O projeto “Ração de baixo custo para cães abandonados em Casa Nova – BA” foi
desenvolvido no Centro Educacional Antônio Honorato, Casa Nova/BA, destacando-se os
objetivos: a) promover ações sustentáveis no setor de nutrição animal canina, garantindo
produtos de baixo custo e alimentação balanceada, b) desenvolver uma ração de baixo custo
dentro do contexto de sustentabilidade, balanceada, sem conservantes e corantes artificiais e c)
Mobilizar a comunidade para aumentar a produção de ração para cães abandonados de Casa
Nova-BA.
O projeto participou da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia – FEBRACE, São
Paulo-SP no ano de 2021, representando a Bahia na categoria Ciências Sociais e Aplicadas.
Ressalta-se que, devido à pandemia da COVID-19, a 19ª edição da FEBRACE ocorreu de forma
virtual.
Esse projeto trata de uma preocupação local com o elevado número de cães abandonados
e, também, com as doenças mais associadas aos animais em situação de rua e em estado de
abandono, vejamos:
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, há cerca de 20 milhões
cachorros abandonados no Brasil. E esse é um problema não só do Brasil, mas
do mundo inteiro. Os cães abandonados além de ser um problema social,
também é um problema de saúde pública, pois esses cães não são vacinados e
podem adquirir e transmitir doenças como raiva, micose, leptospirose, entre
outras. E, como não são castrados, se reproduzem mais, aumentando assim as
ameaças à saúde pública (FEBRACE, 2021, p. 211).

No projeto ECOPLANT: produção de tubetes biodegradáveis a partir do resíduo da cana
de açúcar e ovo avícola, do Centro Territorial de Educação Profissional do Médio Sudoeste da
Bahia, Itororó/ BA destacam-se os objetivos: a) avaliar novas tecnologias para o setor de

produção de mudas, bem como, o uso fibras vegetais nesses materiais, b) testar a durabilidade
desses tubetes e c) verificar o comportamento das plantas em embalagens biodegradáveis,
comparando a produção das mesmas em tubetes convencionais e sacos plásticos.
Os tubetes produzidos por esses estudantes e cientistas têm na composição a cana de
açúcar e cascas de ovos para substituição dos tubetes de plástico, esses novos tubetes também
servem de fonte de nutrição às plantas.
O projeto ECOPLANT tem um forte apelo em relação ao material utilizado para sua
produção; quanto ao ponto de partida, na perspectiva da produção, é um material orgânico. Há
de se considerar que o conjunto do substrato envolvido por material biodegradável (resíduo de
cana e ovo) é um pensamento que tem aderência à produção mais limpa, aumentando a
eficiência no uso de matérias-primas. Introduzir esse material na cadeia energética da produção
não somente minimizou, mas resolveu o problema dos tubetes de plásticos e suas problemáticas
ambientais, passando a realizar uma produção limpa de recipientes biodegradáveis para
produção de mudas de plantas.
4.3 Os 17 ODS: Uma abordagem necessária à iniciação científica e o desenvolvimento
sustentável
Os projetos premiados nas edições indicadas da FECIBA, respectivamente 7ª e 8ª
edições na categoria Energia e Sustentabilidade, ao considerar os objetivos do desenvolvimento
sustentável em sua abordagem e referências teórico, são bastante tímidos.
Contudo, uma breve análise das temáticas e dos projetos desenvolvidos demonstram
uma forte aderência, mesmo considerando que os ODS não tenham sido abordados de maneira
mais sistemáticas. Não há dúvidas de que uma abordagem que considerasse os ODS engajaria
os projetos de maneira mais orgânica à agenda 2030 e, mais especificamente, ao
desenvolvimento sustentável.
Os 17 ODS fazem partem do conjunto de metas propostas pela ONU, alcançáveis até o
ano de 2030, aderentes aos projetos premiados na FECIBA. Na categoria Energia e
Sustentabilidade, abordam-se o tema de forma secundária, frágil e insipiente. Entretanto, é
visível o forte apelo dos projetos a essa temática.
A análise dos projetos premiados na 7ª FECIBA: a) Reutilização de motores de
impressoras na geração de energia; b) O uso consciente de energia no ambiente escolar e c)
Produção de tintas ecológicas à base de barro colorido no sertão baiano, permite inferir que
preponderam mais fortemente alguns aspectos.
Ao considerar produção, geração e distribuição de energia elétrica, cultura local,
identidade da população nas formas se relacionar com as instituições, bem como, a convivência
da população com o sertão baiano, aqui são destacáveis:
1 – Erradicação da pobreza;
3 – Saúde e bem-estar;
4 – Educação de qualidade;
7 – Energia acessível e limpa;
8 – Trabalho decente e crescimento econômico;
9 – Indústria, inovação e infraestrutura;
10 – Redução das desigualdades;
11 – Cidades e comunidades sustentáveis;
12 – Consumo e produção responsável;
13 – Ação contra a mudança global do clima;
16 – Paz, justiça e instituições eficazes; e
17 – Parcerias e meios de implementação.

A análise dos projetos premiados na 8ª FECIBA: a) superfície filtrante com material
alternativo e acessível para o uso em reservatório de água; b) Ração de baixo custo para cães
abandonados em Casa Nova – BA e c) ECOPLANT: produção de tubetes biodegradáveis a
partir do resíduo da cana de açúcar e ovo avícola, permite perceber que alguns aspectos são
mais proeminentes que outros. Ao considerar a preocupação com a água, com os ecossistemas
aquáticos, produção de alimento, os projetos vão adentrar nos padrões de consumo que não
dialogam com o desenvolvimento sustentável, assim, é necessário rever os processos de
produção, com efeito, em termos esquemáticos, são destacáveis:
1 – Erradicação da pobreza;
2 – Fome zero e agricultura sustentável;
3 – Saúde e bem-estar;
4 – Educação de qualidade;
5 – Igualdade de gênero;
6 – Água potável e saneamento;
8 – Trabalho decente e crescimento econômico;
9 – Indústria, inovação e infraestrutura;
10 – Redução das desigualdades;
11 – Cidades e comunidades sustentáveis;
12 – Consumo e produção responsável;
13 – Ação contra a mudança global do clima;
14 – Vida na água;
15 – Vida terrestre;
16 – Paz, justiça e instituições eficazes; e
17 – Parcerias e meios de implementação.
Nos projetos “Reutilização de motores de impressoras na geração de energia” e “O uso
consciente de energia no ambiente escolar”, pode-se inferir uma elevada aderência ao ODS 7 assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e
todos – ao considerar as discussões promovidas no ambiente escolar, os saberes locais, da
escola, comunidade, região e globais. É pertinente promover o debate profícuo a respeito da
meta de assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de
energia, e também estabelecer reflexões, não só relacionadas ao acesso de habitação segura,
saneamento e urbanização com preços acessíveis aos serviços de energia, mas à ampla
discussão sobre a matriz energética do Brasil e sua eficiência em comparação aos outros países.
No projeto “Produção de tintas ecológicas à base de barro colorido no sertão baiano”,
pode-se inferir a aderência elevada a vários ODS; é relevante destacar o ODS 1 - Acabar com
a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares – pois, ao considerar o forte apelo do
projeto às questões sociais e ao desenvolvimento sustentável a partir das relações de
convivência com o semiárido baiano, entende-se que a pobreza do sertão baiano, retratada
simbolicamente a partir da necessidade de pintar e colorir as casa com tintas ecológicas à base
de barro, remete à meta de reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres e
crianças, de todas as idades, que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões. Para tal, são
necessários direitos iguais aos recursos humanos e aos serviços básicos, questões pautadas na
agenda 2030.
No projeto “Superfície filtrante com material alternativo e acessível para o uso em
reservatório de água”, pode-se inferir a elevada aderência ao ODS 6 – assegurar a
disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos – do projeto do
munícipio de Catu - BA, que retrata as dificuldades do acesso a água potável da região mais
carente do Território de Identidade, do qual o munícipio faz parte; retrata a condição necessária

básica de acesso a água potável, retratável nas metas de apoiar e fortalecer a participação das
comunidades locais, para melhorar a gestão da água e do saneamento, bem como, melhorar a
qualidade da água, reduzindo a poluição. Questões mais que apropriadas e de altíssima
relevância ao referido projeto.
No projeto “ Ração de baixo custo para cães abandonados em Casa Nova – BA”, podese inferir uma aderência relevante ao ODS 17 – Fortalecer os meios de implementação e
revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável – nesse sentido, podemos
relacionar ao intitulado questões sistêmicas, mais especificamente as parcerias multissetoriais,
na meta de incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil
eficazes; a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias, o
referido projeto a buscou com toda a comunidade local, moradores e microempresários, no
sentido de ampliar a rede colaborativa de parceiros e meios de implementação do projeto e
mobilizar toda a sociedade civil em prol de uma causa.
No projeto “ECOPLANT”, pode-se inferir uma elevada aderência ao ODS 12 assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis – nesse sentido, alcançar a gestão
sustentável, o uso eficiente dos recursos naturais e reduzir substancialmente a geração de
resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso são as metas de maior relevância,
considerando que a força do projeto é justamente a inovação de tecnologia, promovendo a
substituição dos tubetes de derivados dos combustíveis fosseis por tubetes biodegradáveis,
ecologicamente corretos. Desta maneira, para ONU (2015):
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação
para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que
as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade.
Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a
fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil.

A partir da perspectiva da ONU, infere-se a elevada aderência dos projetos ao ODS,
contudo, os grandes temas do desenvolvimento sustentável ainda parecem caros à educação e
à iniciação científica. A abordagem dos 17 ODS deve e pode estar mais explicita na educação
básica, mais especificamente, nos projetos de iniciação científica apresentados por estudantes
em feiras de ciências da educação básica.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho apresentou análises a respeito das relações entre a iniciação
científica e o desenvolvimento sustentável, tendo como lócus da pesquisa a Feira de Ciências,
Empreendedorismo e Inovação da Bahia - FECIBA, em suas 7ª e 8ª edições, mais
especificamente a categoria Energia e Sustentabilidade, buscando estabelecer a ligação íntima
entre a referida categoria e algumas dimensões do desenvolvimento sustentável.
Foram apresentados 6 projetos, considerou-se os territórios de identidade de origem da
escola, inclusive com o Centro Educacional Antônio Honorato, Casa Nova/BA, premiado em
ambas as edições consideradas para a análise, o que dá indícios de que a escola vem
consolidando um trabalho de iniciação científica; também é observável que o NTE do qual o
munícipio pertence, com cede em juazeiro, TI - Sertão do São Francisco, é recordista de projetos
submetidos e selecionados em ambas edições da FECIBA.
No que tange aos objetivos de desenvolvimento sustentável e os grandes temas,
produção mais limpa, relação homem-natureza, cinco pilares do desenvolvimento sustentável,

economia circular, serviços ecossistêmicos, dentre outros, parece ainda ser caro para a educação
e a iniciação científica na educação básica.
Alguns projetos são insipientes na abordagem, contudo, é verificável que há uma relação
intrínseca com a temática; indícios apontam que há uma correlação com as dimensões
suscitadas, mas a não realização de forma intencional indica alienação no processo, já que a
educação é um processo de intencionalidades e assim deve ser concebida, de outra forma será
acrítica.
Também foi considerada a pesquisa dos materiais dos projetos disponíveis, uma parte
expressiva das informações se localiza nos sites das feiras de ciências, o que também indica a
necessidade de institucionalizar a publicação dessa produção textual de estudantes da educação
básica, orientada por seus professores. Há uma vasta produção dos relatórios dessas pesquisas
de iniciação científica não publicadas.
A importância de georreferenciar a 7ª e 8ª edições da FECIBA é eficiente no sentido de
realizar o mapeamento dos projetos submetidos e selecionados; tendo como referência a
localização e definição da posição geográfica dos municípios dos quais as escolas estão
inseridas, tomou-se por base os TI e os NTE.
Desta maneira, os dados georreferenciados permitem a localização exata no mapa;
inclusive, considerando as escalas de intensidades adotas, é possível verificar a forte adesão dos
NTE 10 e 13, respectivamente Sertão do São Francisco (Juazeiro) e Sertão Produtivo (Caetité).
Destarte, ao analisar as relações entre a iniciação científica e o desenvolvimento
sustentável, considerando como lócus a Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da
Bahia-FECIBA, das 7ª e 8ª edições, pode-se afirmar que é necessário construir um processo de
formação continuada que possa contribuir com o professor orientador da educação básica, a
partir do olhar de cada categoria/área das feiras de ciências, considerando o arcabouço teórico
capaz de qualificar os projetos a partir da fundamentação e especificidades de cada categoria,
garantindo autonomia, equidade, protagonismo, produção de conhecimento à publicação dessa
atividade acadêmica e criticidade ao estudante.
Com efeito, pode-se considerar que a educação sistêmica é caracterizada por um
processo de intencionalidades, os projetos de pesquisas estudantis, mesmo que façam parte de
um escopo de iniciação científica, precisam assegurar elementos palatáveis dos paradigmas aos
quais estão inseridos, os estudantes e professore são autônomos no sentido de se referenciar em
um ou outro paradigma, todavia precisa fazer de forma intencional.
Há de se considerar também, que, a reflexão acerca do necessário alcance dos 17 ODS
que é pertencente a toda sociedade, através de implementação de políticas públicas e de
parcerias público-privada (PPP). Assim, a tomada de decisões deve e precisa ser para
construção de um desenvolvimento que seja efetivamente sustentável. A educação como uma
possível força motriz, ao se considerar que a educação não é a única mola propulsora do
desenvolvimento. Contudo sem ela o caminho é estéril e colapsado.
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Resumo
Os processos migratórios ocorrem no mundo desde os primórdios da civilização. A busca pela
sobrevivência e melhores condições de vida sempre esteve inerente à história do
desenvolvimento humano. Contudo, os impactos da pandemia, causados pela COVID-19 no
mundo, atuou de forma incisiva na vida dos imigrantes, efeito que foi sentido de forma
expressiva pelos venezuelanos que deixaram o seu país. A crise migratória da Venezuela,
existente desde 2013, demonstrou grandes desafios durante esse período pandêmico,
principalmente na cidade brasileira fronteiriça com a Venezuela, a cidade de Pacaraima. Dessa
forma, esse trabalho busca compreender os efeitos da crise migratória venezuelana na cidade
de Pacaraima durante a pandemia causada pela COVID-19 assim como a atuação da cidade na
preservação da vida dos imigrantes e refugiados na mesma. Para isso, adotou-se uma pesquisa
qualitativa e descritiva contendo os seguintes objetivos: 1º) Levantamento bibliográfico sobre
o processo histórico da crise migratória mundial e na cidade de Pacaraima; 2º) Analisar os
efeitos da pandemia no fluxo migratório venezuelano na cidade de Pacaraima; 3º) Descrever as
atuações da Prefeitura de Pacaraima, em conjunto com o governo federal, na mitigação dos
efeitos do COVID-19 em imigrantes e refugiados venezuelanos na cidade. Ao fim do trabalho
foi possível identificar que a atuação da Prefeitura de Pacaraima, em conjunto com as entidades
nacionais, não foi capaz de garantir as necessidades básicas dos venezuelanos em migração.
Palavras-chaves: Crise migratória venezuelana. Pandemia. Cidade de Pacaraima.
Operação Acolhida.
Abstract
Migratory processes have occurred in the world since the dawn of civilization. The search for
survival and better living conditions has always been inherent in the history of human
development. However, the impacts of the pandemic, caused by COVID-19 in the world, acted
incisively in the lives of immigrants, an effect that was felt in an expressive way by the
Venezuelans who left their country. The migration crisis in Venezuela, which has existed since

2013, showed great challenges during this pandemic period, especially in the Brazilian city
bordering Venezuela, the city of Pacaraima. Thus, this work seeks to understand the effects of
the Venezuelan migration crisis in the city of Pacaraima during the pandemic caused by
COVID-19, as well as the city's role in preserving the lives of immigrants and refugees in it.
For this, a qualitative and descriptive research was adopted with the following objectives: 1º)
Bibliographic survey on the historical process of the migratory crisis in the world and in the
city of Pacaraima; 2º) To analyze the effects of the pandemic on the Venezuelan migratory flow
in the city of Pacaraima; 3º) Describe the actions of the City of Pacaraima, in conjunction with
the federal government, in mitigating the effects of COVID-19 on Venezuelan immigrants and
refugees in the city. At the end of the work, it was possible to identify that the actions of the City
of Pacaraima, together with national entities, were not able to guarantee the basic needs of
Venezuelans in migration.
Keywords: Venezuelan migration crisis. Pandemic. city of Pacaraima. Operation Welcomed.
1 INTRODUÇÃO
Os processos migratórios e seus efeitos ocorrem no mundo desde os primórdios da
civilização. A busca pela sobrevivência e melhores condições de vida sempre esteve inerente à
história do desenvolvimento humano. Nesse sentido, com os avanços social, tecnológico e
humano, a complexidade nas relações e comunicação foram sendo transformadas. A luta para
assegurar direitos básicos de qualidade de vida ao ser humano foi sendo cada vez mais ampliado
e aceito na sociedade. Com isso, a situação da imigração foi recebendo mais atenção na busca
de garantir a aplicação dos Direitos Humanos a essas pessoas.
A crise migratória da Venezuela, existente desde 2013, é um exemplo bastante incidente
na América do Sul que gerou o aumento no fluxo de refugiados e imigrantes nos países
próximos. Devido à proximidade, o Brasil tornou-se um grande receptor de venezuelanos,
principalmente a cidade de Pacaraima, em Roraima, por dividir fronteira com o país de Nicolás
Maduro. Embora a cidade, até a década de 1990, não fosse o foco para residência dos imigrantes
venezuelanos, a partir de 1997, houve uma ascensão das oportunidades econômicas para
aqueles que buscavam sobreviver no país brasileiro.
Sob essa perspectiva, os impactos da pandemia, causado pela COVID-19 no mundo,
atuou de forma incisiva na vida dos imigrantes. A dificuldade em receber tratamento médico
adequado e evitar infecções, segundo pesquisa da Organização Internacional das Migrações
(OIM), é um dos grandes desafios do período. (FIGUEIRA; FIGUEIREDO, 2020) Além da
propagação internacional de doenças, a escassez de medicações, fechamento dos serviços
públicos básicos devido lockdown para evitar propagação do vírus, os efeitos sociais e
psicológicos são também novos desafios para aqueles que saem do seu país de origem em busca
de acolhimento em outro. Essa problemática se encontra ainda mais incidente quando aplicado
na crise migratória venezuelana na cidade de Pacaraima.
Nesse sentido, entendendo as diferenciações conceituais de “imigrante econômico" e
“refugiado”, segundo Teresa Cierco (2008), esse trabalho busca compreender os efeitos da crise
migratória venezuelana na cidade de Pacaraima durante a pandemia causada pela COVID-19,
assim como a atuação da Prefeitura de Pacaraima na preservação da vida dos imigrantes e
refugiados na cidade. Para isso, adotou-se uma pesquisa qualitativa e descritiva contendo os
seguintes objetivos: 1º) Levantamento bibliográfico sobre o processo histórico da crise
migratória mundial e na cidade de Pacaraima; 2º) Analisar os efeitos da pandemia no fluxo

migratório venezuelano na cidade de Pacaraima; 3º) Descrever as atuações da Prefeitura de
Pacaraima, em conjunto com o governo federal, na mitigação dos efeitos do COVID-19 em
imigrantes e refugiados venezuelanos na cidade.
2 CIDADE DE PACARAIMA: IMIGRAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E CONTEXTO
POLÍTICO
A luta para assegurar direitos básicos de qualidade de vida ao ser humano tem sido cada
vez mais ampliado e aceito na sociedade, com isso, a situação da imigração foi recebendo mais
atenção na busca pela aplicação dos Direitos Humanos a essas pessoas.
Sob essa ótica, é possível relacionar a garantia e efetivação dos direitos básicos ao
desenvolvimento de crises migratórias e as respostas a elas. Para entender essa relação, primeiro
é necessário compreender a complexidade da conceitualização dos processos migratórios. Pois,
a falta de consenso e definições acerca do tema gera empecilhos, inclusive, para o
desenvolvimento de políticas adequadas para aqueles que sofrem com a migração. (CIERCO,
2008)
Nesse sentido, esta pesquisa utilizará o conceito de “imigrante econômico” como aquele
que “deixa o seu país de origem para fugir à pobreza e à miséria” (CIERCO, 2008, pág-13), e
que geralmente detém de tempo para se organizar antes de partir para um outro país em busca
de melhores condições de vida. Já aqueles em situação de refúgio devem deixar o próprio país
para fugir da insegurança, perseguição e até mesmo a morte. (CIERCO, 2008) Além disso, este
não possui condições econômicas, e em sua maioria, sai do seu país deixando tudo para trás,
como família, amigos e emprego em busca de sobreviver em outro território.
A relevância do tema fez com que as Nações Unidas, uma organização internacional
mundial, refletisse o debate e fomentasse em sua Declaração Universal dos Direitos Humanos,
no artigo 13, que “Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio
e a este regressar.” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948). Esse artigo assegura
os Direitos Humanos com relação à migração de pessoas e cabe a cada uma das nações conduzilos em seu território. Ainda devido à importância e ascensão das migrações, posteriormente,
em 1951, foi necessário conceituar, de maneira formal, o termo “refugiado” no Estatuto dos
Refugiados na Convenção das Nações Unidas. Também nesse documento, está descrito que é
dever do Estado assegurar que ninguém pode ser deportado para a fronteira de território em que
sua vida e liberdade estejam ameaçadas.
A necessidade de conceituar o termo “refugiado” derivou do grande fluxo migratório
após a Segunda Guerra Mundial, no entanto, o século XX não foi o único período a ter de lidar
com tal fenômeno. Diversas crises migratórias foram vistas com o passar do tempo, com mais
ênfase no século XXI devido a interconectividade e tecnologia do mundo moderno, com
diferentes causas como pautas econômicas, políticas e sociais. Muitas dessas crises ainda estão
vigentes e incidem diretamente sobre o fluxo migratório dos cidadãos. Em busca de melhores
condições de vida, os destinos geralmente são os países vizinhos, principalmente os
fronteiriços.
A crise migratória da Venezuela, existente desde 2013, é um exemplo disso na América
do Sul que gerou o aumento no fluxo de refugiados e imigrantes nos países próximos ao longo
dos anos. Devido à vizinhança, o Brasil tornou- se um grande receptor de venezuelanos,
principalmente a cidade de Pacaraima, em Roraima, por dividir fronteira com o país de Nicolás
Maduro. Embora a cidade, até a década de 1990, não fosse o foco para residência dos imigrantes
venezuelanos, com a “criação de uma área de Livre-Comércio e da criação do município em

1997” (RODRIGUES, 2006) houve uma ascensão das oportunidades econômicas para aqueles
que buscavam sobreviver no país brasileiro.
Contudo, a questão da imigração não é um fator unilateral. Existem diversas condições
políticas e econômicas que interferem no desenvolvimento da região e no acolhimento
adequado dos imigrantes venezuelanos na cidade de Pacaraima. Segundo dados da Agência das
Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), todos os dias, cerca de 500 venezuelanos
atravessam a fronteira do município. Esta, que até 2010, segundo dados do IBGE, tinha um
contingente de 10 mil habitantes e atendia um número 5 vezes maior nos serviços básicos
municipais, tem há alguns anos o grande desafio de acolher os imigrantes da crise venezuelana.
Mesmo com essas dificuldades, como afirma o defensor público, Renan Sotto Mayor,
em entrevista concedida ao Conectas, o Estado brasileiro deve garantir, segundo previsto na
Constituição Federal no artigo 5º, o direito fundamental ao tratamento igualitário de nacionais
e não nacionais, além do direito ao acesso universal à saúde, presente no art. 194, parágrafo
único, inciso I. Apesar disso, além dos gargalos logísticos na integração dos imigrantes e
refugiados na cidade, existem dificuldades políticas e sociais no acolhimento desse grupo de
pessoas. Sem o apoio do governo federal e também estadual para fomentar projetos de
desenvolvimento econômico para a região, a cidade tem dificuldades relacionadas ao
desemprego e ao trabalho informal, assim como prover educação pública a todos, além de ter
que distribuir recursos para determinada quantidade de pessoas que ultrapassa a própria
capacidade.
Esse fator cria certa tensão no município e um clima de insegurança nos moradores
locais com relação aos estrangeiros. Em 2018, por exemplo, um conflito violento entre os
residentes brasileiros e os imigrantes chocou as autoridades nacionais e internacionais. Para
aqueles que estavam somente buscando a sobrevivência e melhores condições de vida, se viram
preferindo voltar para seu local de origem mesmo com todos os medos e inseguranças, devido
à extrema violência usada pelos pacaraimenses. Entretanto, isso não durou muito tempo.
Conforme a situação venezuelana foi se tornando mais crítica devido ao conflito político entre
o então presidente Maduro e a oposição, o fluxo de imigrantes também aumentou.
3 OS EFEITOS DA COVID-19 NA MIGRAÇÃO NA CIDADE DE PACARAIMA
Os efeitos da COVID-19 foram sentidos em diversos aspectos, no contexto da migração,
a pandemia afetou diretamente a mobilidade e acesso às seguranças básicas. Essa crise sanitária
global fez com que os países adotassem instrumentos de validade judicial internacional para
manutenção e preservação da vida dos seus cidadãos. Nesse sentido, no artigo 2º do
Regulamento Sanitário Internacional, documento vinculado à Organização Mundial de Saúde
da qual o Brasil é membro, define que cabe aos Estados: “prevenir, proteger, controlar e dar
uma resposta de saúde pública contra riscos para a saúde pública (…)”. (BRASIL, 2020)
Os impactos da pandemia na vida dos imigrantes atuaram de forma expressiva. A
dificuldade em receber tratamento médico adequado e evitar infecções, segundo pesquisa da
Organização Internacional das Migrações (OIM), é um dos grandes desafios do período.
(FIGUEIRA; FIGUEIREDO, 2020) Dessa forma, os problemas já antes enfrentados pelos
refugiados e imigrantes se potencializaram durante a pandemia, tornando ainda mais restrito o
acesso à serviços básicos que deveriam ser fornecidos pelo Estado receptor.
Ainda sobre os efeitos da COVID-19, em março de 2020, a situação migratória
venezuelana sofreu uma drástica redução. Acontece que com os riscos da crise sanitária, o
Ministério da Justiça brasileiro exigiu o fechamento das fronteiras com a Venezuela. Assim,

Pacaraima deixou de receber imigrantes como sempre fez devido ao colapso do sistema de
saúde venezuelano e a possibilidade de subnotificação dos casos de coronavírus no país. Apesar
de ter diminuído severamente a entrada dos imigrantes, e também ter sido um período de evasão
de venezuelanos do país, como demonstra a Tabela 1 com o balanço negativo, o fechamento da
fronteira não impediu a vinda de venezuelanos. Os que decidiram arriscar ingressaram no país
de forma ilícita e se prestaram a condições precárias de sobrevivência já que não podiam
solicitar refúgio e nem fazer parte da Operação Acolhida (operação do exército brasileiro que
presta atendimento humanitário aos refugiados e migrantes venezuelanos).
Tabela 1 - Relação de entrada, saída e balanço de venezuelanos na Cidade de Pacaraima em
2020

Fonte: Monitoramento do fluxo de venezuelanos em Pacaraima pela Organização Internacional
para as Migrações (OIM); Elaboração própria (LAPA; SANTOS, 2021)
Após a reabertura da fronteira, em junho de 2021, houve um novo boom migratório para
a cidade brasileira e Pacaraima voltou a vivenciar a chegada de venezuelanos diariamente. O
grande fluxo de venezuelanos ingressando no país em busca de melhores condições de vida e
em situação de refúgio, como mostra a Tabela 2, gerou mais incertezas na sociedade e também
elevou o uso dos serviços públicos do município, principalmente o de saúde. Assim sendo, o
processo de integração dos imigrantes e refugiados, que já sofria bastante discriminação mesmo
antes da pandemia, aumentou a insegurança dos locais com relação aos venezuelanos.

Tabela 2 - Relação de entrada, saída e balanço de venezuelanos na Cidade de Pacaraima em
2021

Fonte: Monitoramento do fluxo de venezuelanos em Pacaraima pela Organização Internacional
para as Migrações (OIM); Elaboração própria (LAPA; SANTOS, 2021)
Sob esses aspectos é possível tecer um olhar sobre a pesquisa de Duval Fernandes.
Coordenador da pesquisa sobre os impactos da COVID-19 na migração internacional no Brasil
e professor da PUC Minas, ele destacou que os resultados do levantamento, que contou
com 2.475 participantes espalhados por 171 municípios brasileiros, indicam o aumento da
vulnerabilidade econômica e social para essa população imigrante na pandemia. O resultado da
pesquisa também identificou o desemprego de mais da metade dos entrevistados após o início
da crise sanitária, cerca de 52%. Segundo o levantamento, os venezuelanos foram o povo que
mais sofreu com questões relacionadas às condições financeiras e empregatícias durante a
pandemia.
Segundo consta no Monitoramento de Deslocamento (Displacement Tracking Matrix –
DTM) e de outros dados do Instituto de Política Migratória (IPM) e da Organização
Internacional para as Migrações (OIM), durante a pesquisa grande parte dos venezuelanos que
participaram afirmaram ter intenção de permanecer no país de recepção. (GONZÁLEZ et. al.,
2021). Dessa forma, é preciso que os governos, agentes nacionais e subnacionais, pensem em
políticas públicas que fomentem a inclusão e integração desses que, em sua maioria,
permaneceram no país por um longo período.
Nesse sentido, o governo brasileiro, pensando em amparar economicamente os
cidadãos, ofereceu o Auxílio Emergencial. Este, por sua vez, também atendia a refugiados e
imigrantes, entretanto, houve muita dificuldade dessas partes em adquirir o benefício. Com isso,
a realidade para essas pessoas, que poderia ser mais facilitada, fica presa nas burocracias da
aquisição do auxílio. Apesar disso, essa não é a única maneira como o Estado visou diminuir
os desafios de imigrantes e refugiados. A Operação Acolhida, que atua de maneira pertinente
na cidade de Pacaraima, teve papel crucial no auxílio dessas pessoas em vulnerabilidade social.
4 METODOLOGIA
Este trabalho foi realizado a partir de uma pesquisa descritiva e qualitativa,
buscando compreender o compreender os efeitos da crise migratória venezuelana na Cidade de
Pacaraima durante a pandemia causada pela COVID-19 e atuação da cidade na preservação da
vida dos imigrantes e refugiados na cidade. Para isso, primeiramente foi feito um levantamento
bibliográfico sobre o processo histórico migratório mundial e na cidade de Pacaraima. Ainda

nesse sentido, foi utilizado os conceitos abordados por Teresa Cierco (2008) em seu artigo
“Esclarecendo Conceitos: Refugiados, Asilados Políticos, Imigrantes Ilegais”, sobre
“imigrantes econômicos” e "refugiados", para a aplicação correta dos termos no processo
migratório venezuelano no Brasil.
Além disso, foi realizado um levantamento de dados sobre o fluxo migratório da
Venezuela na cidade de Pacaraima. A fim de que fosse comparado o fluxo de imigrantes através
de Pacaraima antes do fechamento da fronteira e após, foram criadas 2 tabelas sobre a relação
da entrada, saída e balanço de venezuelanos na cidade de Roraima. Estas foram fomentadas
através dos dados do Monitoramento do fluxo de venezuelanos em Pacaraima pela Organização
Internacional para as Migrações (OIM) e contou com elaboração própria das autoras.
Por fim, para compreender as atuações da Prefeitura de Pacaraima, em conjunto
com o governo federal, na mitigação dos efeitos do COVID-19 em imigrantes e refugiados
venezuelanos na cidade, foi realizado um levantamento documental. Nesse sentido, a Operação
Acolhida foi a iniciativa escolhida para entender as atuações da prefeitura, em conjunto com o
governo federal, para sanar os desafios migratórios durante a pandemia.
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Cidade de Pacaraima e atores influentes na retenção dos efeitos do COVID-19 nos
imigrantes venezuelanos
A cidade de Pacaraima é a segunda no ranking de municípios que mais recebem
venezuelanos, ficando atrás apenas da capital Boa Vista que é o destino da maioria dos
imigrantes e refugiados. Mesmo com essa relevância, desde o ano de 2016, há certo déficit
relacionado às possibilidades e ações efetivas que a cidade pode exercer para com os indivíduos
em situação de migração. Como visto, Pacaraima chegou a atender um contingente 5 vezes
maior do que os recursos de sua capacidade poderiam fazê-lo. Por conta disso, o clima dos
nativos com relação aos imigrantes torna-se competitivo, tenso e dificulta a visão com um olhar
acolhedor e solidário diante dos desafios que os venezuelanos têm. Como um efeito de “looping
infinito”, a prefeitura da cidade também precisa cuidar dessa relação interna enquanto concilia
a divisão de recursos para ambos os povos.
Com tamanha dificuldade, o governo federal, através do Exército Brasileiro, tem uma
iniciativa de auxílio a esses imigrantes. Vigente desde fevereiro de 2018, a Operação Acolhida
atende diariamente a venezuelanos na cidade de Pacaraima. A operação é dividida em três
eixos: ordenamento da fronteira, abrigamento dos imigrantes e interiorização dos mesmos.
Durante a pandemia, com o fechamento da fronteira, perdeu-se a necessidade de se empenhar
tanto no eixo de ordenamento da fronteira. Por isso, a operação realocou esforços para o
abrigamento e interiorização dos imigrantes e refugiados. Afinal, devido ao grande fluxo
existente antes do fechamento, era necessário realizar o registro e documentação dos
venezuelanos, mas, ao ter a entrada reduzida de maneira expressiva, os encarregados desse pilar
tiveram o desafio de compor o grupo de abrigamento e também de interiorização.
Apesar da diminuição da chegada de venezuelanos, a pandemia agravou
vulnerabilidades locais que por consequência afetaram os imigrantes e refugiados. Inicialmente,
com o isolamento social, demissões e riscos sanitários, tornou-se ainda mais difícil atender aos
venezuelanos, bem como interiorizá-los. Segundo Júlia Figueiredo e Rickson Figueira (2020),
houve uma diminuição de 11% na transferência de imigrantes por vaga de emprego. Mesmo
assim, a Operação Acolhida ainda conseguiu transferir muitos venezuelanos para Boa Vista

durante a pandemia e utilizou das instalações que não mais estavam recebendo tantos
venezuelanos como pontos de apoio de isolamento da população indígena.
O grande desafio do processo de acolhimento foi lidar com as medidas da pandemia e
para isso implementou-se o Plano Emergencial de Contingenciamento para a COVID-19. Esse
plano visava seguir medidas de segurança, como identificação de sintomas, monitoramento e
quarentena para evitar uma crise também nos 13 abrigos da operação. Para garantir essa
proteção, foi criada a APC, uma Área de Proteção e Cuidado, um espaço dedicado à quarentena
de infectados e de pessoas com suspeita da doença.
Além do auxílio dessa operação, foi possível identificar ações independentes de
solidariedade para com os refugiados e migrantes. Na cidade de Pacaraima, alguns projetos se
destacaram no acolhimento social dos venezuelanos. Entre elas, é possível destacar a
Comunidade Batista de Pacaraima, que a partir da iniciativa do casal Gideão e Sandra
Vasconcelos, acolheu diversos venezuelanos que viviam nas ruas da cidade dando-lhes
alimentos, reforço escolar para crianças, aulas de português e também um local para dormir.
Com o aumento da demanda, o casal buscou a ACNUR para auxiliá-los com utensílios de
cozinha, eletrodomésticos etc. A ACNUR também se uniu com a Operação Acolhida e alguns
outros atores da cidade para implementar o Centro de Capacitação e Referência em Pacaraima
(Roraima) visando fornecer cursos profissionalizantes para os imigrantes.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final da pesquisa, é possível inferir que os efeitos da COVID-19 no processo
migratório venezuelano pela cidade de Pacaraima causaram grandes impactos que foram
sentidos tanto pelos refugiados e imigrantes quanto pelas autoridades locais. A crise
venezuelana, que muito embora ocorra há muito tempo, teve seus desafios ampliados inseridos
no contexto pandêmico. Como por exemplo a dificuldade em conter a propagação de mazelas
sociais, o déficit orçamentário voltado para o tratamento de imigrantes e até mesmo o acesso
precário desses venezuelanos aos serviços públicos básicos, principalmente de saúde, devido
ao lockdown para evitar propagação do vírus. Sem contar os aspectos psicológicos e traumáticos
que envolvem deixar o país de origem e partir para um lugar incerto quanto a moradia,
alimentação e saúde.
Sob essa perspectiva, a atuação da Prefeitura de Pacaraima, em conjunto com as
autoridades federais brasileiras, se mostrou insuficiente para garantir as necessidades básicas
dos venezuelanos em migração. Sem maior apoio governamental e estadual para fomentar
projetos de desenvolvimento econômico para a região, a cidade tem dificuldades relacionadas
à promoção de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico e social,
incluindo os imigrantes econômicos e refugiados na cidade.
Nesse sentido, muito embora a Operação Acolhida seja uma iniciativa positiva e exerça
um papel expressivo diante do fluxo migratório, a Prefeitura trabalha com muito menos do que
precisaria para atender a todos. Por conta disso, foi possível visualizar casos de solidariedade
de alguns civis para com venezuelanos de todas as cidades que viviam nas ruas de Pacaraima a
mercê da fome, condições climáticas adversas e a falta de perspectiva. Apesar desse apoio, não
há como sustentar um fluxo migratório tão grande e que não tem perspectiva de decréscimo
sem um suporte ainda maior vindo do governo federal e outros órgãos de apoio a refugiados e
imigrantes.
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Resumo
A temática de investigação desse estudo se refere ao planejamento familiar e suas implicações
para a promoção do desenvolvimento social e econômico, bem como a associação entre o
acesso a mecanismos para implementação do planejamento familiar como um direito humano.
O controle da natalidade institucionalizado, menos burocrático e mais acessível à população de
baixa renda, pode se tornar uma forma de elevar os indicadores de desenvolvimento de uma
região. Essa investigação possui como objetivo discutir a importância do acesso ao
planejamento familiar como direito humano e sua associação com o desenvolvimento
socioeconômico, por meio de pesquisa bibliográfica e análise documental. Trata-se de uma
investigação em andamento e esse resumo expandido refere-se aos primeiros achados da
pesquisa. A adoção de políticas microeconômicas com a intenção de garantir o acesso ao
planejamento familiar se torna representativo para a garantia dos direitos humanos, quando
inseridos nas discussões sobre direitos sexuais e reprodutivos. A liberdade de decidir quando e
quantos filhos se pretende ter pode ser cerceada pela falta de acesso à informação sobre
contracepção e por falta de acesso a métodos contraceptivos; essa dificuldade de acesso se torna
ainda mais representativa para pessoas em estado de vulnerabilidade social. Práticas de
planejamento familiar possuem a possibilidade de se tornarem aliadas na redução da pobreza
em países em desenvolvimento, através da manutenção de taxas de fecundidade decrescentes,
principalmente em se tratando do público feminino.

Palavras-chave: Direitos Reprodutivos. Planejamento Familiar. Desenvolvimento
Econômico.
Abstract
The research theme of this study refers to Family Planning and its implications for the
promotion of regional economic development, as well as the association between access to
mechanisms for implementing family planning as a human right. Institutionalized birth control,
less bureaucratic and more accessible to the low-income population, can become a way to raise
the economic development indicators of a region. This investigation has as a general objective
to discuss the importance of access to family planning as a human right and its association with
socioeconomic development, through bibliographical research and documental analysis. This
is an ongoing investigation, and this expanded summary refers to the first findings of the
research. The adoption of microeconomic policies with the intention of guaranteeing access to
family planning becomes representative of the guarantee of human rights, when inserted in
discussions about sexual and reproductive rights. The freedom to decide when and how many
children to have can be restricted by the lack of access to information about contraception and
by the lack of access to contraceptive methods, this difficulty of access becomes even more
representative for people in a state of social vulnerability. Family planning practices have the
possibility of becoming an ally in poverty reduction in developing countries, through the
maintenance of decreasing fertility rates, especially in the case of the female public.
Keywords: Reproductive Rights. Family Planning. Economic Development.
1 INTRODUÇÃO
A temática de investigação desse estudo se refere ao Planejamento familiar e suas
implicações para a promoção do desenvolvimento regional, bem como, a associação entre o
acesso a mecanismos para um planejamento familiar eficiente, como um direito humano para
pessoas de baixa renda.
Uma população numerosa, compostas por pessoas alijados do mercado de trabalho, isto
é, sem serem economicamente produtivas, tem potencial de impactar de forma direta no
desenvolvimento economia de dada região. O fato de não possuir renda por não produzir gera
um efeito em cascata no sistema econômico capitalista, que se mantém por meio da produção
e do consumo.
Por outro lado, pessoas com capacidade de consumir, capacidade essa que lhes são
atribuídas por meio da posse de ativos monetários, geram retornos para uma determinada
região.
Esses retornos, tidos como financeiros, formam as bases dos indicadores de crescimento
econômico, que é medido pelo produto interno bruto (PIB); já o desenvolvimento econômico,
refere-se a uma terminologia que congrega os aspectos qualitativos de uma determinada
população, seus indicadores são mais complexos para se analisar e incluem taxas de qualidade
de vida, dentre outras. As taxas de elevação do bem-estar humano e da justiça social são
mudanças qualitativas e quando as variáveis quantitativas (i.e. PIB) não se elevam para

patamares satisfatórios, elevações em taxas qualitativas se tornam difíceis de alcançar (SOUZA,
2018).
O crescimento da população de forma exponencial foi declarado, por Malthus (1983),
como sendo uma das causas da sua miséria. Apesar da sua teoria defender uma espécie de
celibato para inibir o crescimento desenfreado da população, pensamento considerado utópico,
suas teorias foram de vital importância para se pensar em desenvolvimento econômico
sustentável, pois, partindo do controle de natalidade e fecundidade, “os trabalhadores viveriam
melhor, pelo menos até que a população crescesse” (GALVÊAS, 1996, p. 16).
A melhoria da qualidade de vida e do bem-estar de uma população está atrelada à sua
renda; é a posse de recursos financeiros que permite aos pais alimentar, educar, proporcionar
lazer e dar a devida atenção e afeto para os seus filhos. Para a ONU (2020), bem-estar
psicológico, saúde, uso do tempo, vitalidade comunitária, educação, cultura, meio ambiente,
governança e padrão de vida representam dimensões do Índice de Felicidade Interna Bruta (FIB);
esse indicador pode ser utilizado com uma característica de ações para o desenvolvimento de
uma região, fazendo parte do relatório mundial da felicidade (World Happiness Report) da Rede
de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU (SDSN, na sigla em inglês). No
relatório de 2020, o Brasil figura na 32ª posição e a Finlândia, que é uma região que possui
diversas políticas populacionais eficientes, figura na primeira posição.
Políticas populacionais são ações que podem ser proativas ou reativas, tendo como
origem organizações públicas ou privadas, que interferem na dinâmica populacional
(mortalidade, natalidade e migrações nacionais e/ou internacionais) em níveis de crescimento
demográfico. Para além dessas ações, as políticas populacionais podem ser instituídas em nível
macro institucional ou micro (DINIZ, 2006).
O controle da natalidade institucionalizado, menos burocrático e mais acessível à
população de baixa renda, pode se tornar uma forma de elevar os indicadores de
desenvolvimento econômico de uma região, por estar atrelado de forma direta ao orçamento
familiar.
Esse orçamento é alvo de levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) e visa avaliar as estruturas de consumo, de gastos, de rendimentos e parte da variação
patrimonial das famílias, oferecendo o perfil das condições de vida da população, a partir da
análise dos orçamentos domésticos. Para além dessas informações, o IBGE (2019) ainda analisa
várias características dos domicílios e das famílias, incluindo a autoavaliação subjetiva sobre a
qualidade de vida.
No Brasil, o salário-mínimo vigente é de R$1.100, em 2021. De acordo com o (IBGE,
2019), a despesa total média mensal familiar no Brasil era de R$ 4.649,03 em 2017-2018, sendo
7,2% mais alta nas áreas urbanas (R$ 4.985,39) e 45,3% menor nas áreas rurais (R$ 2.543,15).
Os maiores valores ocorreram nas regiões Centro-Oeste (R$ 5.762,12) e Sudeste (R$ 5.415,49),
Norte (R$ 3.178.63) e Nordeste (R$ 3.166,07) ficaram abaixo da média.
Nesse contexto, a manutenção da qualidade de vida de uma população perpassa pela
quantidade de filhos, principalmente das pessoas que sobrevivem com um salário-mínimo ou
que são atendidas por políticas assistencialistas.
Para Sen (2010), existe uma preocupação das famílias na atualidade em adequar o
número de filhos à renda familiar, por entender que a renda representa um dos recursos básicos
para o desenvolvimento de seus membros, porém, essa adequação é dificultada pela
indisponibilidade de recursos para controle de natalidade em países em desenvolvimento.
Segundo este autor (SEN, 2010, p. 279), “[...] hoje está razoavelmente claro que esses
conhecimentos e a possibilidade de empregá-los na prática tem uma importância real para o
comportamento da fecundidade das famílias nos países com taxa de natalidade elevadas e
poucos recursos para o controle familiar”.

A liberdade reprodutiva, de acordo com Sen (2010), ao ser exercida em países
desenvolvidos e em desenvolvimento, proporciona, principalmente para o público feminino,
mais oportunidades de educação, emprego e renda.
Essa investigação possui como objetivo discutir a importância do acesso ao
planejamento familiar como direito humano e sua associação com o desenvolvimento
socioeconômico, por meio de pesquisa bibliográfica e análise documental, a coleta de dados foi
concretizada por meio do levantamento de dados secundários, realizada de forma específica em livros,
artigos e documentos pertinentes ao tema investigado. Trata-se de uma investigação em andamento

e esse resumo expandido refere-se aos primeiros achados da pesquisa.
Essa pesquisa se justifica pela necessidade de cumprimento do artigo 6º da Constituição
Brasileira, que declara: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de
2015) (BRASIL, 1988). Ainda no mesmo documento, tem-se descrito que compete “[...] ao
Estado propiciar recursos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por
parte de instituições oficiais ou privadas”, redigido no Título VII da Ordem Social, em seu
Capítulo VII, art. 226, § 7º, que atribui ao Estado a responsabilidade no que se refere à
disponibilização e garantia de acesso ao planejamento familiar para todos os cidadãos
brasileiros.
2 REVISÃO DE LITERATURA
Desenvolvimento é o processo no qual acontece uma mudança/mutação positiva entre
fatores quantitativos (acúmulo de riquezas do crescimento do PIB Produto Nacional Bruto),
resultando no crescimento econômico e de forma concomitante nos fatores qualitativos (melhorias
na qualidade de vida da população – saúde, educação, segurança, infraestrutura) podem ser
medidos por indicadores sociais, como, por exemplo, o índice de desenvolvimento humano.
Desenvolvimento é uma temática que assume uma importância sem precedentes para
uma sociedade. Witkowsk, Duarte e Gallina (2007, p. 60) declaram que o crescimento alinhado
ao “desenvolvimento econômico requer ajustes fiscais, institucionais, jurídicos, assim como,
gera necessidade de incentivos, investimentos, inovações, como condições propicias à produção
e distribuição de bens serviços”. Isso implica que desenvolvimento e crescimento possuem uma
relação indissociável.
Para Hewlett (1981), o desenvolvimento econômico é claramente definido como um
aumento significativo na renda real per capita de uma nação, cujo propósito fundamental é a
obtenção de melhorias na alimentação, na saúde, na educação, nas condições de vida, na
ampliação de oportunidades de trabalho e de lazer para as pessoas. Nessa perspectiva,
desenvolvimento significa transformação das estruturas econômicas da sociedade, para fins de
se atingir um novo nível de capacidade produtiva.
Em um contexto de desenvolvimento social e econômico, é preciso recorrer ao
pensamento de Furtado (1965, p.53), que afirma que “[...] a concepção de desenvolvimento de
uma sociedade não é alheia à sua estrutura social, e tampouco à formulação de uma política de
desenvolvimento [...]”, o que denota a necessidade de alinhamento entre a garantia dos direitos
humanos e a manutenção da produtividade de uma determinada população.
As discussões acerca do desenvolvimento econômico, para Wolfe (1976, p.42), estão
diretamente relacionadas com as discussões sobre direitos humanos, uma vez que:

Desde o surgimento das preocupações internacionais com o desenvolvimento,
certas correntes de opinião vêm se dedicando a formular declarações, sempre
mais amplas, sobre direitos humanos; incluídos, entre esses, os direitos a
determinados níveis de vida e de serviços sociais.
Os proponentes de direitos humanos lidam com valores absolutos: os direitos
são os mesmos em toda parte e deveriam vigorar imediatamente, quaisquer
que fossem as circunstâncias concretas da sociedade. Daí se depreende que só
um estilo de desenvolvimento é aceitável - e este tem de ser bem diverso de
qualquer dos vigentes. As normas relativas aos direitos originaram-se,
principalmente, em países industrializados de altas rendas, presumidamente
em condições de cumpri-las e onde poderosos movimentos políticos e grupos
de pressão impõem respeito a elas. Na maior parte do resto do mundo, não
existe qualquer dessas condições. Wolfe (1976, p.42)

A estreita associação entre o debate sobre desenvolvimento econômico e direitos
humanos pode ser verificada por meio da análise daquilo que ambas as discussões possuem em
comum, a busca pela manutenção da vida e da justiça social. Segundo Rabenhosrst (2016), o
que se convencionou chamar “direitos humanos” são exatamente os direitos correspondentes à
dignidade dos seres humanos. São direitos que os indivíduos possuem não porque o Estado assim
decidiu através de suas leis ou porque esses mesmos indivíduos o fizeram por intermédio de acordos
coletivos. Direitos humanos, por mais pleonástico que isso possa parecer, são direitos que as
pessoas possuem pelo simples fato de serem humanos.
Segundo Pequeno (2016), os direitos humanos são aqueles princípios ou valores que
permitem a uma pessoa afirmar sua condição humana e participar plenamente da vida. Tais
direitos fazem com que o indivíduo possa vivenciar plenamente sua condição biológica,
psicológica, econômica, social, cultural e política. Os direitos humanos se aplicam a todos os
homens e servem para proteger a pessoa de tudo o que possa negar sua condição humana. Com
isso, eles aparecem como um instrumento de proteção do sujeito contra todo tipo de violência.
Pretende-se, com isso, afirmar que eles têm, pelo menos teoricamente, um valor universal, ou
seja, devem ser reconhecidos e respeitados por todos os homens, em todos os tempos e
sociedades.
Um dos primeiros atos da Assembleia Geral das Nações Unidas foi à proclamação, em
10 de dezembro de 1948 na cidade de Paris, da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
porque consideraram que a promoção dos “direitos naturais” do homem era a condição
necessária para uma paz duradoura (TOSI, 2016).
Pensar em direitos humanos é pensar na garantia da vida, da dignidade e da liberdade,
visto que “a Declaração Universal dos Direitos do Homem representa a manifestação da única
prova através da qual um sistema de valores pode ser considerado humanamente fundado e, por
tanto, reconhecido: e essa prova é o consenso geral acerca da sua validade” (BOBBIO, 2004,
p. 17).
Os direitos sexuais e reprodutivos passaram a integrar a agenda de discussões dos
direitos humanos desde a Conferência Internacional de Direitos Humanos das Nações Unidas,
em Teerã, no ano de 1968, discutindo a liberdade dos pais em determinar livremente o número
de filhos. Foi com a Conferência Internacional da ONU sobre População e Desenvolvimento
(CIPD), que aconteceu no Cairo, em 1994, que os direitos sexuais e os direitos reprodutivos
passaram a ser entendidos como parte integrante do desenvolvimento do ser humano e não
apenas como um indicador demográfico. Desta forma, a ONU (1994, p. 62-63) estabeleceu que:

Os direitos de reprodução abrangem certos direitos humanos já reconhecidos
em leis nacionais, em documentos internacionais sobre direitos humanos e em
outros documentos de acordos. Esses direitos se baseiam no reconhecido
direito básico de todo casal e de todo indivíduo de decidir livre e
responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de seus
filhos e de ter a informação e os meios de assim o fazer, e o direito de gozar
do mais alto padrão de saúde sexual e de reprodução. Inclui também seu
direito de tomar decisões sobre a reprodução, livre de discriminação, coerção
ou violência, conforme expresso em documentos sobre direitos humanos. No
exercício desse direito, devem levar em consideração as necessidades de seus
filhos atuais e futuros e suas responsabilidades para com a comunidade. A
promoção do exercício responsável desses direitos por todo indivíduo deve
ser a base fundamental de políticas e programas de governos e da comunidade
na área da saúde reprodutiva, inclusive o planejamento familiar (§ 7.3).

O acesso ao planejamento familiar se insere no debate sobre direitos humanos, na
medida em que pessoas em estado de vulnerabilidade social, com baixa renda e com pouca ou
nenhuma escolaridade, se encontram impedidas de acessar os métodos contraceptivos, que, em
tese, são as formas de inibir uma gravidez indesejada; fato que possivelmente impediria essas
pessoas de viverem plenamente a sua sexualidade, já que “[...] a vivência da sexualidade
importa não apenas a liberdade e a autonomia, mas também todo o conjunto de direitos de
cidadania (BARSTED, 2005, p. 15).
A falta de informação e acesso a mecanismos que proporcionem práticas de
planejamento familiar, principalmente para as mulheres com pouco ou nenhum poder
aquisitivo, pode também ser inserido no debate acerca da liberdade individual de escolha sobre
o seu corpo, sobre os aspectos financeiros e psicológicos que norteiam a gestação de um feto e
a manutenção de uma prole.
Ações de planejamento familiar, como sendo parte integrante das discussões sobre
desenvolvimento econômico, não é algo novo; Wolfe (1976), ao elencar os elementos centrais
do desenvolvimento, incluiu o planejamento familiar como parte da provisão de serviços sociais
e previdenciários, relatando que, em países desenvolvidos, o planejamento familiar é
proporcionado para a população como prática de bem-estar social.
É importante reduzir a fecundidade não apenas por suas consequências para a
prosperidade econômica, mas também em razão do impacto da fecundidade
elevada na diminuição da liberdade das pessoas -particularmente das mulheres
jovens- de escolher o próprio padrão de vida de acordo com seus valores. De
fato, quem mais se desgasta pela gestação e criação frequentemente de filhos
são as mulheres jovens, reduzidas a máquinas de procriar em muitos países do
mundo atual. Esse equilíbrio persiste em parte devido ao pequeno poder
decisório das mulheres jovens na família e também em virtude de tradições
não examinadas, que fazem das gestações seguidas uma prática aceita sem
questionamento (como ocorrido mesmo na Europa no século XIX), não se
vendo injustiça nisso. A promoção da alfabetização feminina, das
oportunidades de trabalho para as mulheres e da discussão pública, livre aberta
e bem informada pode ocasionar mudanças radicais na concepção da justiça e
da injustiça. O conceito de desenvolvimento como liberdade é forçado por
essas relações empíricas, pois -como se revelou- a solução do problema do
crescimento populacional (assim como de muitos outros sociais e
econômicos) pode estar na expansão das liberdades das pessoas, cujos

interesses são mais diretamente afetados pela gestação e criação demasiado
frequente de filhos, ou seja, as mulheres jovens. A solução do problema da
população requer mais liberdade, e não menos (SEN, 2010, p. 291).

Ao proporcionar mais esclarecimento e mecanismos para práticas de planejamento
familiar, o poder público está assim permitindo que as pessoas exerçam sua liberdade
reprodutiva, implicando na possibilidade de redução das taxas de fecundidade e natalidade
nacionais.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A adoção de políticas por parte do poder público, com a intenção de garantir o acesso
ao planejamento familiar, se torna representativa para a garantia dos direitos humanos, quando
inseridos nas discussões sobre direitos sexuais e reprodutivos.
A liberdade de decidir quando e quantos filhos se pretende ter pode ser cerceada pela
falta de acesso à informação sobre contracepção e por falta de acesso a métodos contraceptivos,
essa dificuldade de acesso se torna ainda mais representativa para pessoas em estado de
vulnerabilidade social.
Práticas de planejamento familiar possuem a possibilidade de se tornarem aliadas na
redução da pobreza em países em desenvolvimento, através da manutenção de taxas de
fecundidade decrescentes, principalmente, em se tratando do público feminino.
Por se tratar de uma pesquisa em andamento, não se pode discutir, por meio de dados
primários, as implicações do planejamento familiar para a emancipação feminina, para o
empoderamento das mulheres e para o seu desenvolvimento econômico. Entretanto, concluise, vide revisão de literatura, que as discussões acerca do acesso ao planejamento familiar
possuem estreita relação com as discussões sobre desenvolvimento econômico e ambas as
temáticas já fazem parte do debate sobre direitos humanos.
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Resumo
O presente artigo se propõe a analisar como a aplicação da ‘função social da propriedade urbana'
pode ser determinante para amenizar os efeitos do déficit habitacional de boa parte da população
de baixa renda e, simultaneamente, eficaz para a requalificação de imóveis ociosos nas áreas
centrais de São Paulo. A Constituição Federal brasileira preconiza o cumprimento deste
preceito e indicam instrumentos legais que favorecem sua execução pelos gestores públicos,
instrumentos estes, detalhados e reforçados no Estatuto da Cidade de 2001. Nesse sentido,
pretende-se reforçar que há meios legais para o fomento e cumprimento da função social da
propriedade, mas são as ações e decisões políticas que, essencialmente, podem torná-la
legítima. Investigar questões que antepõem ou a dimensão social ou a dimensão do
desenvolvimento urbano há distintos aspectos em discórdia, aspectos estes que se refletem na
base dos alicerces do Direito, sua forma de interpretação e, até, na prática do Direito Urbanístico
enquanto política pública. Com esse propósito, torna-se prioritário confrontar as questões
técnicas do Plano Diretor e a sua condução no planejamento, os entraves e interesses.
Palavras-chave: Função social da propriedade. Políticas públicas. Requalificação de
edifícios abandonados. Instrumentos urbanísticos.
Abstract
This article aims to analyze how the application of the 'social function of urban property' can
be decisive in alleviating the effects of the housing deficit of a large part of the low-income
population and, simultaneously, effective for the requalification of idle properties in central
areas from Sao Paulo. The Brazilian Federal Constitution advocates compliance with this
precept and indicates legal instruments that favor its execution by public managers, which are
detailed and reinforced in the 2001 City Statute. the social function of property, but it is the
political actions and decisions that, essentially, can make it legitimate. Investigating issues that

place either the social dimension or the dimension of urban development, there are different
aspects in disagreement, aspects that are reflected in the foundations of the Law, its form of
interpretation and even in the practice of Urban Planning Law as a public policy. For this
purpose, it becomes a priority to confront the technical issues of the Master Plan and its
conduct in planning, obstacles and interests.
Keywords: Social function of property. Public policy. Redevelopment of abandoned
buildings. Urban planning instruments.
1 INTRODUÇÃO
Discutir como a observância do cumprimento da 'função social da propriedade urbana' pode ser
eficaz para a viabilização de políticas públicas - no caso desta pesquisa, com foco na requalificação de
edificações abandonadas na região central de São Paulo - porque nenhuma propriedade pode refletir
apenas os interesses de seu proprietário: como parte integrante de um território, a propriedade precisa
beneficiar toda a população. Até porque a Constituição Federal brasileira, promulgada em 1988,
conceitua o cumprimento deste preceito e indicam instrumentos legais que possibilitam sua aplicação
pelos gestores públicos, instrumentos estes, detalhados e reforçados no Estatuto da Cidade, lei federal
aprovada em 2001.
Para que as metas de planos urbanísticos atinjam seu objetivo, o aproveitamento do território
precisa buscar formas mais equilibradas e justas de apropriação pela população. Um imóvel desocupado
ou subutilizado, quer seja um terreno quer seja uma edificação causa efeitos negativos para todo seu
entorno e para toda a cidade: imóveis sem utilização tanto se deterioram internamente, como degradam
sua circunvizinhança; e ainda, quando localizados em ponto estruturais da cidade, inviabilizam a
efetividade dos próprios planos. Nessa perspectiva, esta pesquisa tem como objetivo demonstrar que a
aplicação destes instrumentos enquanto estratégia de gestão pública, muito mais que apenar seus
proprietários, visa demonstrar como o cumprimento da função social da propriedade pode trazer
benefícios para a população e a cidade como um todo.
Uma propriedade urbana pode-se dizer, 'satisfaz' sua 'função social' quando é utilizada e justifica
os investimentos públicos na área em que se encontra; é que a infraestrutura (água, luz, esgoto, dentre
outros) e equipamentos e serviços públicos são 'pagos' por toda a população. Sua utilização se reflete
ainda em maior segurança e bem estar de quem habita ou frequenta a área, consolidando o direito à
cidade. Soma-se a isso que o preceito da função social previsto na Constituição, fundamenta o princípio
jurídico de propriedade no Brasil. Em suma, o interesse da sociedade suplanta o interesse individual,
nesse caso, o interesse dos proprietários destes imóveis vagos e, por que não dizer, improdutivos. E, no
que se refere aos terrenos e edificações localizados na área urbana, é o Plano Diretor que indicará qual
é a relevância para a cidade como um todo.
E a gestão do cumprimento da função social da propriedade urbana da cidade é de
responsabilidade da prefeitura e cabe a ela identificar, monitorar e aplicar as devidas sanções aos
proprietários dos imóveis ociosos, a partir das determinações legais da Constituição Federal, do Estatuto
da Cidade, do Plano Diretor Estratégico, das leis, decretos específicos e demais regulamentações
(PMSP, 2017).

2 REFERENCIAL TEÓRICO
Em boa parte das grandes metrópoles do Brasil, de acordo com a PMSP (ibid), "onde as
cidades apresentam déficit habitacional e boa parte da população se vê obrigada a residir cada
vez mais distante das áreas com oferta de serviços públicos, muitas vezes inclusive ocupando
regiões ambientalmente sensíveis", qualquer propriedade vazia e "ociosa não está cumprindo

sua função social". Dados levantados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
do município de São Paulo (2020) indicam que há 880 edificações não utilizadas e que já
receberam notificações por não estarem desempenhando a função social na área central da
cidade.
"O direito à propriedade privada é historicamente aceito como um direito fundamental
e por muito tempo inclusive foi entendido como um direito absoluto" destaca PMSP (2017),
"apesar da Constituição Federal de 1934 já ter definido que ele não poderia se sobrepor ao
interesse social ou coletivo". E complementa:
Esse entendimento da propriedade privada como um direito absoluto está
atrelado ao processo de desenvolvimento desigual de nosso país e gerou
graves consequências à população brasileira, especialmente para a parcela
mais pobre, que, excluída do acesso formal a uma moradia adequada,
localizada nas áreas centrais da cidade, tem como única opção construir sua
moradia em regiões periféricas, sem infraestrutura básica instalada (como rede
de água, luz e esgoto), muitas vezes localizada em áreas de fragilidade
ambiental, impróprias para ocupação, como margens de rios e encostas de
morros. PMSP (2017)

Assim, nas periferias desvalorizadas e precárias sob a ótica imobiliária, conforme
Martins (2010), os embates se manifestam entre a preservação ambiental e a demanda por
assentamento urbano da população com maior vulnerabilidade social. A qual, sem acesso a
alternativas habitacionais oferecidas pelo setor privado ou pelo Estado, assenta-se de modo
precário e irregular, junto aos mananciais e áreas protegidas, com sequelas e impactos
ambientais irreparáveis.
Como destaca o gráfico a seguir, no período de 2007 a 2017, o número de favelas no
município de São Paulo registrou predominantemente aumento durante a década. O paradoxo
é que "enquanto grande parcela da população reside em moradias precárias na periferia das
grandes cidades, muitos imóveis e terrenos situados em áreas com boa infraestrutura
permanecem ociosos", reforça a PMSP (2017), "gerando sérios problemas não apenas para essa
população que diariamente se desloca da periferia para área central - que concentra a oferta de
emprego - mas também para todos os habitantes", já que esse contínuo processo de expansão
dos limites urbanizados da cidade se reflete na necessidade do Poder Público prover ampliação
da infraestrutura e dos serviços públicos, o que acaba por onerar todo o sistema.

Gráfico 1 – Número de Favelas na cidade de São Paulo entre 2007 a 2017.

Fonte: Editado a partir de dados da Sede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis,
disponível em: <https://www.redesocialdecidades.org.br/br/SP/sao-paulo/favelas> Acesso
em: 28 fev. 2021.
No caso da cidade de São Paulo, vale destacar, distintas iniciativas e fomentos foram
propostos e parcialmente aplicados na prática desde a década de 1990; no entanto, sem êxito
para conseguirem promover repovoamento e reabilitação urbana da região.
De acordo com SILVA (2006, apud AKAISHI e SILVEIRA, 2019), o estudo
“Observatório do Uso do Solo e da gestão fundiária no centro de São Paulo” aferiu que:
Os instrumentos urbanísticos e tributários instituídos ou concretizados nos
últimos 15 anos na área central de São Paulo, refletindo sobre um projeto de
reabilitação para o centro, e sendo coerente com as normas do Estatuto da
Cidade. A pesquisa constatou que o conjunto de instrumentos elaborados
desde o início dos anos 90 na área central com a finalidade de atrair atividades
e empreendimentos imobiliários mais sofisticados para os distritos centrais
não tiveram os resultados esperados. Além do mais, a habitação social na área
central, ainda que em escala insuficiente, está sendo viabilizada a partir da
reforma e adaptação de edifícios abandonados por outros usos, com custos
semelhantes aos da produção em áreas da cidade com piores condições de
acessibilidade e infraestrutura. (SILVA 2006, apud AKAISHI e SILVEIRA,
2019)

Por um lado, não houve o lançamento quantitativo de Habitações de Interesse Social
(HIS) para famílias com vulnerabilidade social, em relação à necessidade de demanda, na região
central da cidade durante o período de 1990 a 2007. Por outro, como abordam as autoras Akaishi
e Silveira (ibid), constatou-se “também que nem todos os edifícios vazios e disponíveis são
adequados para intervenções econômicas e sustentáveis”. Em 2009, a COHAB contratou a
instituição FAUUSP/FUPAM para executar a pesquisa sobre imóveis para objetivos

habitacionais no centro de São Paulo. Em seguida foi elaborado o levantamento em campo e
foram selecionados 90 edifícios, com análise das potencialidades de reabilitação/transformação
em moradia social - da listagem inicial de 221 edificações. Com o embasamento, a COHAB
estabeleceu diretrizes, (área construída acima de 1.000 m²; ociosidade, uso anterior, geometria
do lote, proprietário e proximidade entre os edifícios), e selecionou 66 edifícios que iriam
integrar o Programa Renova Centro.
Assim também, houve o mapeamento, relacionando os principais intermediadores
responsáveis pela requalificação de imóveis no centro. E dessa forma, corrobora que são
empresários de menor porte, que atuam com um investimento menor e atendem uma demanda
de menor poder aquisitivo, sendo um perfil de investidor divergente do voltado por
instrumentos como a Operação Urbana Centro e estão ocupando um setor do mercado que até
um período recente estava desocupado, e que é típico do atual centro, a requalificação de
edifícios ociosos para população socialmente vulnerável (JOSÉ, 2010).
É preciso contrapor as alternativas ao modelo da propriedade privada individual em
contraposição à multiplicidade de outras possibilidades de “habitar”, em que abrangem tanto a
diversidade de necessidades de indivíduos e famílias quanto o nível de autonomia de cada
usuário. Dessa forma, é imprescindível ser aplicado modelos de programas de moradia social,
para o atendimento de situações de maior vulnerabilidade social e das situações transitórias de
realocação em decorrência de remoção de áreas de risco ou de investimentos prioritários em
infraestrutura (MARGUTI, 2018).
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O mapeamento de dados levantados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano do município de São Paulo (2020), demonstra que há 880 edificações não utilizadas e
que já receberam notificações por não estarem desempenhando a função social da propriedade
urbana das construções no Centro de São Paulo. E, considerando que o processo de viabilizar e
discutir a aplicação da função social da propriedade urbana deve ser o eixo fundamental das
políticas urbanas conforme aborda a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e
reforça o Estatuto da Cidade, segundo a Lei 10.257/2001, percebe-se que há muito por avançar.
Como apresentado ao longo da pesquisa, o Estatuto da Cidade determina critérios mínimos para
caracterizar o imóvel como não edificado, subutilizado ou não utilizado; assim como, os
procedimentos para notificação dos proprietários, os prazos mínimos para apresentação de
projeto de edificação ou utilização do imóvel, regras básicas sobre o IPTU Progressivo no
Tempo e sobre a Desapropriação Mediante Pagamento em Títulos da Dívida Pública.
E, conforme assinala Martins (2010), a qualificação urbana e ambiental das regiões
centrais urbanas paulistanas só se viabiliza com o fomento de programas habitacionais para
baixa renda. Com análise criteriosa e seleção das edificações estrategicamente localizadas,
alinhadas com um redesenho urbano que viabilize a diversificação. E assim, fazendo valer o
cumprimento da ‘função social da propriedade urbana' e reduzindo a expansão das periferias.
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Resumo
O presente artigo tem como objetivo analisar o impacto da pandemia do Covid-19 no aumento
do indicador dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) na cidade de Salvador/BA no
ano de 2020. Com o avanço da transmissão do Covid-19 no mundo, assim como, na cidade de
Salvador, a violência urbana demanda uma atenção acentuada, uma vez que durante a pandemia
os índices de CVLI aumentaram consideravelmente. O estudo utilizou-se da pesquisa
documental exploratória e explicativa, diante da verificação das informações sobre a CVLI,
analisou-se os dados por meio de fontes oficiais do Sistema de Segurança Pública. Diante dos
estudos, foi possível verificar os bairros com maior índice de CVLI. Para tanto, é urgente ações
imediatas que fomentem o desempenho de políticas públicas que criem e executem estratégias
capazes de coibir os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), assegurando os direitos
fundamentais, inclusive, a paz social.
Palavras-chave: Crimes violentos letais. Covid-19. Crimes na pandemia. Políticas
públicas.
Abstract
This article aims to analyze the impact of the Covid-19 pandemic on the increase in the
Intentional Violent Crimes (CVLI), indicator in the city of Salvador/BA, in the year 2020. With
the advancement of Covid-19 transmission in the world, as well as, in Salvador, it demands a
careful attention, since during the pandemic the CVLI index increased considerably. The study
used the exploratory and explanatory documentary research, upon verification of information
about the CVLI; the data was analyzed through official sources of the Public Security System.
Based on the studies, it was possible to verify the neighborhoods with the highest CVLI index.
Therefore, immediate actions are urgently needed to boost the performance of public policies
that create and implement strategies capable of curbing Intentional Violent Crimes (CVLI),
ensuring fundamental rights, including social peace.
Keywords: Lethal violent crimes. Covid-19. Crimes in the pandemic. Public policy.

1 INTRODUÇÃO
A crise mundial enfrentada pela pandemia do Covid-19 tem exigido dos Estados
brasileiros atuação emergente na manutenção ao acesso à saúde pública, mesmo que
insuficiente, frente a inépcia do Governo Federal. No entanto, as medidas adotadas para
enfrentamento da atual situação trouxeram no contexto jurídico criminal, significativas
consequências, uma vez que, aumentaram-se os índices da criminalidade. (OLIVEIRA; PIRES,
2021)
Em razão do avanço da pandemia, o aumento de ações delituosas no país tem sido
expressivo, fazendo com que órgãos da segurança pública discutam criações de mecanismos
capazes de diminuírem a violência urbana. Salvador, capital da Bahia, por sua vez, registrou
um alto porcentual de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) no ano de 2020 (SENASP,
2021).
Marques (2020) argumenta que o ano de 2020, inicialmente a pandemia, alterou de
forma significativa às funções da sociedade. A atual situação estrutural da sociedade causada
pela pandemia desestabilizou as relações entre as sociedades contemporâneas e o sistema
global, uma vez que estes se reforçam e convergem para uma recessão econômica global.
Segundo a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), crimes violentos letais
intencionais designa a categoria de crimes de homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte
e latrocínio, ou seja, caracteriza a violência letal como sendo uma ação violenta intencional que
dá como resultado a morte.
No código penal brasileiro e na legislação especial há descrições de vários delitos
relacionados às mortes violentas intencionais. No entanto, para fins organizacionais da política
criminal, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia elegeu o indicador estratégico de
criminalidade denominado Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), nas quais indicam
apenas três delitos, quais sejam: o homicídio doloso, lesão seguida de morte, e roubo seguido
de morte (latrocínio), conforme previsão no Plano Estadual de Segurança Pública 2012 - 2015
e na Lei nº 12.371 de 21 de dezembro de 2011, que instituiu o Sistema de Definição e
Acompanhamento de Metas para o Indicador Estratégico e outros 37 Indicadores de Controle
de Criminalidade no Estado da Bahia (ANDRADE, 2016).
Conforme acima demonstrado, as estatísticas policiais se baseiam nos critérios jurídicos,
previstos no código penal, ou seja, um crime violento pode ser classificado tanto como doloso,
na sua forma intencional, ou culposo, não intencional. Observando ainda que a composição do
indicador CVLI acaba se tornando complexa, em virtude dos fatos que caracterizam o delito,
ou pela ausência de ato normativo regulador da matéria.
Assim, o presente artigo tem como objetivo analisar o impacto da pandemia do Covid19 no aumento do indicador dos crimes violentos letais intencionais na cidade de Salvador/BA
no ano de 2020, demonstrando os crimes de maior relevância em sua prática e em quais bairros
de Salvador/BA, foram maiores os índices de execução.
E para melhor compreensão do estudo, levantou-se o seguinte questionamento: de que
maneira um conjunto de informações de dados colhidos pelo CVLI podem auxiliar no
planejamento tático e estratégico em segurança pública?
Uma vez que, em observância acerca de crimes designados como violência letal são
pertinentes para que o poder público crie e execute mecanismos eficazes para diminuição da
criminalidade. Portanto, por efeito do contexto pandêmico, com o aumento dos crimes violentos
letais intencionais, há razões de ordem pública para colocar o assunto no topo de práticas

emergentes de segurança, diante da necessidade de compreender as causas e consequências e
como forma de valorizar a democracia e os direitos humanos em combate ao fenômeno.
Isto posto, na sequência, é apresentada a fundamentação teórica que deu alicerce ao
desdobramento das hipóteses, dialogando com índices de criminalidade no Brasil nos últimos
anos. Na terceira parte, são retratadas as concepções do percurso metodológico e, na quarta, a
apresentação dos dados e a discussão dos resultados. Por fim, tem-se a seção das considerações
finas, onde estão relacionados os encadeamentos dos achados da pesquisa, seus entraves e
proposta de questões que orientarão futuras possibilidades de investigações.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A criminalidade é um problema que precisa ser resolvido em âmbito nacional, por toda
a sociedade, pois se trata de uma luta síncrona. As instituições devem garantir o bem-estar da
sociedade, precisam estar atentas às implementações de políticas públicas voltadas para a
contenção de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) e investir em áreas prioritárias a
partir da pesquisa e dos atores políticos e da participação da sociedade nos debates sobre o tema.
Em 2019 pode ser analisado como um ano de significado histórico, porque, interrompeu o
período marcado por altos índices dos crimes violentos. Entre 2015 e 2018, a vida de
aproximadamente 241.494 mil indivíduos e suas famílias sofreram com a violência devido ao
alto índice de criminalidade em todas as regiões do Brasil. (CARNEIRO; SILVA, 2020).
A taxa de homicídios dolosos para cada grupo de 100 mil habitantes - índice
usualmente utilizado para comparar os níveis de criminalidade entre unidades
geográficas -, no ano de 2017, no país, foi de 30,8%, que significou um
acréscimo de cerca de 3% se comparado com o índice registrado em 2016
(FBSP, 2018). Também deve-se registrar que o Brasil concentra cerca de 14%
dos homicídios ocorridos no mundo e, por conta dessa estatística, o país incluise entre os 10% do conjunto de países que possuem as maiores taxas de
homicídio (Secretaria geral da Presidência da República [SGPR], 2018). A
taxa de homicídios do Brasil é semelhante às taxas apresentadas em países
africanos, como Ruanda, África do Sul e República Democrática do Congo
(SGPR, 2018). (FIGUEIREDO, 2021, p. 439).

A criminalidade é hoje um problema dos estados, porém os custos sociais associados ao
enfrentamento de suas consequências geram muitos gastos, que são arcados pela sociedade,
reduzindo assim a possibilidade de investimentos em áreas estratégicas, ocasionando num
impacto desfavorável ao desenvolvimento do país. O crime, em geral, se tornou um dos
problemas sociais mais graves da sociedade brasileira. (DA SILVA FILHO; SILVA, 2021).
Além disso, deve-se observar também que, conforme argumentam Júnior;
Lombardi Filho e Amaral (2018) e Thomé e Vonbun (2017), os problemas
brasileiros associados à desigualdade socioeconômica, desemprego e pobreza
levam ao aumento da criminalidade. Esta, por sua vez, à medida em que
amplia o clima de insegurança tende a afetar o bem-estar e o desenvolvimento
social (Soares, Zabot, & Ribeiro, 2012). (DA SILVA FILHO; SILVA, 2021,
p. 2).

Os autores e autoras tem demostrado similares explicações, a evidente crescente de
concentração espacial da violência, em especial, a alta incidência de homicídios em
aglomerações urbanas caracterizadas por alta vulnerabilidade social (SILVA, 2018). E a
respeito da vulnerabilidade social nas periferias que perpetua o clima de insegurança onde
existe maior incidência dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), na qual a maior parte
da população são de pessoas pretas/pardas. Esse fenômeno pode ser explicado, também, através
da criminologia que analisa, as escolas críticas ao longo do século 20, que se limitou a tratar a
raça como um alvo seletivo, vê-la como um foco fora do sistema de penalidades e o objeto
desse sistema. O fato é que a raça é um produto do sistema Crime. Por exemplo, os negros não
são mais escravizados, mas o sistema penal que determinou a posição desse negro, então, o
código penal racializou esses corpos e produziu raças, na verdade continuou a produzir raças
ao invés de apenas escolher os negros. A questão é, a raça promove o racismo, conservando,
portanto, a estrutura dessa sociedade, que alimenta a incidência dos (CVLI). (CÁSSERES,
2020).
Nesse sentido, o crime constitui um entrave ao desenvolvimento, pois acarreta custos
para os setores público e privado. O maior gasto do setor público é com o sistema de segurança
pública, que inclui a manutenção dos sistemas policial e prisional. No entanto, o maior custo da
violência na sociedade brasileira recai sobre o setor privado, para aqueles e aquelas que podem
arcar, com despesas relacionadas à segurança e seguros privados e transferências contra roubo
e furto (PROCÓPIO, 2014).
O Boaventura ao debater sobre os indivíduos que estão do outro lado da linha, ou seja,
aqueles e aquelas que estão nos subúrbios que experimentam o “fascismo social, que é a nova
forma do estado de natureza, e se prolifera à sombra do contrato social, sendo um processo pelo
qual grupos e interesses sociais são excluídos do contrato social sem nenhuma perspectiva de
regresso” (SANTOS, 2007, p. 81 adaptado). A periferia, portanto, é descartável e susceptível
a violência letal diariamente. À vista disso, “Costa e Gartner (2017) ressaltam que
investimentos públicos nas áreas de educação e saúde nos estados e municípios brasileiros são
fundamentais para a redução da desigualdade socioeconômica”. (COSTA; GARTNER, 2017
apud DA SILVA FILHO; SILVA, 2021, p. 2).
3 METODOLOGIA
O estudo utilizou-se da pesquisa documental exploratória e explicativa, diante
do levantamento de informações sobre a CVLI. No levantamento da pesquisa de investigação
bibliográfica e documental, analisou-se os dados oficiais do Sistema Nacional de Informações
de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material
Genético, de Digitais e de Drogas (Sinesp) e os dados da Secretaria da Segurança Pública do
Estado da Bahia (SSPBA), bem como, através do site G1, do projeto desenvolvido “Monitor da
Violência”, foi trabalhado os dados do último censo, do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Contudo, para o levantamento de dados, analisou-se o fluxo em diferentes formas dos
registros policiais sobre o fenômeno estudado, para posteriormente aferir o grau de validade e
confiabilidade das informações. E com o levantamento estatísticos de dados constantes dos
CVLI, mencionou-se os 10 bairros, da cidade de Salvador/BA com maior índice de violência,
e descrevendo de forma breve as características do bairro com maior índice de crimes violentos
intencionais.

Sendo assim, por meio de um conjunto documental significativo e utilizando-se da
tecnologia da informática foi possível realizar o mapeamento e estatística contidos no
levantamento dos CVLI da cidade de Salvador/BA, compreendo sua dinâmica do crime no
espaço urbano, a partir de sua dimensão socioeconômica, espacial e demográfica.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como base na análise dos dados levantados, é importante frisar as limitações
metodológicas, de uma forma mais detalhada e contextualizada, no que diz respeito à forma de
compreender os problemas que atingem todo o país, com ênfase na cidade de Salvador/BA.
A pesquisa teve como propósito relatar a ocorrência de crimes violentos letais
intencionais, ocasionados pelo indicador homicídio doloso, quando se há intenção de matar.
Sendo assim, os estudos analisados evidenciaram que os CVLI são frequentes em
determinadas áreas periféricas. Portanto, frente aos dados coletados e utilizando-se do indicador
“crimes violentos letais intencionais” encontrou-se os bairros que tiveram maior incidência
desse indicador, durante o ano de 2020.
Para tanto, foi aplicado os dados do SSPBA (2021), a fim de selecionar os números de
pessoas que foram vítimas de homicídio doloso e os bairros de maior incidência, sendo
necessária uma investigação de localização desses bairros na cidade de Salvador/BA.
Como forma de entender o perfil das vítimas dos CVLI nas quais estão inseridas,
realizou-se a descrição da localização territorial do bairro com maior índice de criminalidade
na cidade de Salvador/BA, demonstrando suas características populacionais nesse território,
para entender a elevação da violência.
4.1 Apontamentos estatísticos sobre os Crimes Violentos Letais Intencionais em sua
espécie
De acordo com os dados disponibilizados no site do SINESP, o primeiro trimestre de
2020 apresentou alta na criminalidade em comparação ao ano de 2019, coincidindo com
momento do início da pandemia, não sendo capaz de intimidar os homicidas. Os números a
partir do mês de maio de 2020 sofreram uma queda significativa até setembro 2020, já em
outubro volta a subir esses números e em novembro repete o valor de pessoas mortas no início
do ano, acometidas do crime de homicídio doloso, e em dezembro de 2020, há uma baixa,
inexpressiva.
No ano de 2020, de acordo com os dados oficiais do anuário de segurança pública por
Município, descritas na tabela 1, foram registrados 1.177 homicídios dolosos totais na cidade
de Salvador/BA, correspondendo a 15,62% de acordo com o porcentual no ano de 2019, esta
estimativa é baseada no número de ocorrência registrados de acordo com a população de 2019
segundo dados disponíveis do SIAP/SSP-BA e Coest/SEI (2021), e publicada no anuário de
segurança pública da Bahia (2021).

Tabela 1 - Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI)

Fonte: Anuário de segurança pública da Bahia, Ano II, 2021.
Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA); IBGE (2021).
Cálculos: SIAP / SSP-BA e Coest / SEI.
Tabela 2 - Composição dos CVL: homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e
latrocínio - 2019/2020
Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI)
Homicídio doloso

Região

Lesão corporal seguida de morte

Número de
vítimas

Taxa de incidência (por
100 mil habitantes)

Número de
vítimas

2019

Variação
(%)

2019 2020

geográfica

Bahia
Capital
Interior
RMS

2020

4.906 5.226

2019

2020

Taxa de incidência
(por 100 mil
habitantes)

Latrocínio
Número de
vítimas

Taxa de incidência
(por 100 mil
habitantes)

Variação
(%)

2019 2020 2019 2020

Variação
(%)

2019 2020

6,52%

32,99 35,00

74

86

16,22%

0,50

0,58

142

108

-23,94%

0,95

0,72

1.144

15,91%

34,36 39,63

13

16

23,08%

0,45

0,55

18

17

-5,56%

0,63

0,59

3.295 3.435

4,25%

30,15 31,35

55

57

3,64%

0,50

0,52

112

79

-29,46%

1,02

0,72

3,69%

58,18 59,54

6

13

116,67%

0,56

1,20

12

12

0,00%

1,12

1,10

987

624

647

Fonte: Anuário de segurança pública da Bahia, Ano II, 2021.
Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA); IBGE (2021).
Cálculos: SIAP / SSP-BA e Coest / SEI.
Na descrição da tabela 2, resta demonstrado que no ano de 2020 o número de homicídios
dolosos foi de 15,91% a mais do ano de 2019, em 2019, 987 pessoas perderam a vida por conta
do crime de homicídio doloso, sendo que em 2020 esse número subiu para o número de 1.144
vítimas letais intencionais.
Relacionam os crimes de homicídio doloso, qual seja, quando uma pessoa mata outra
intencionalmente. Este tipo de homicídio pode ser classificado como de dolo direto, ou seja,
quando o indivíduo realmente deseja matar outra pessoa; ou dolo indireto, quando o indivíduo

não tem o propósito de matar, mas é o responsável por organizar algum evento que causa a
morte de alguém por consequência. O homicídio doloso está previsto no artigo 121, § I,
II do Código Penal Brasileiro.
Tabela 3 - Lesão corporal seguida de morte - Bahia - 2019/2020

Fonte: Anuário de segurança pública da Bahia, Ano II, 2021.
Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA); IBGE (2021).
Cálculos: SIAP / SSP-BA e Coest / SEI.
Para efeitos de constatação, os crimes de lesão corporal seguida de morte na capital no
ano de 2020 foram de 16 vítimas, 23,08% a mais do ano de 2019, com 13 vítimas, conforme
demonstrado na tabela 3.
O crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no artigo 129º, § 3º, do Código
Penal é classificado como crime que exige intenção, ou seja, dolo, no ato anterior (lesão
corporal) e a culpa no fato subsequente, isto é, a morte da vítima. (BRASIL, 1940).
Tabela 4 – Latrocínios – Bahia 2019/2020

Fonte: Anuário de segurança pública da Bahia, Ano II, 2021.
Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA); IBGE (2021).
Cálculos: SIAP / SSP-BA e Coest / SEI.
Já na tabela 4, referenciam-se os crimes de roubo seguido de morte. Salvador registrou
o número de 17 vítimas, sendo -5,56% menor que o ano de 2019, com 18 vidas perdidas.

No crime caracterizado como latrocínio, sendo uma forma qualificada do crime de
roubo, com aumento de pena, quando a violência empregada resulta em morte. Está enquadrado
no artigo 157, § 3º, II do Código Penal, além de previsão no rol taxativo dos crimes hediondos.
(artigo 1º, II, da lei nº 8.072 de 1990).
Diante dos dados demonstrados nas tabelas acima, da utilização de tecnologias de
mapeamento e estatísticas, evidenciou-se a dinâmica da execução do crime no espaço urbano,
a partir de sua dimensão socioeconômica, espacial e demográfica, com base na taxa de
incidência por 100 mil habitantes.
4.2 Incidência dos Crimes Violentos Letais Intencionais nos bairros e suas características
Foram selecionados as AISP, ou seja, os bairros e imediações que contaram com maior
índice de homicídios dolosos no ano de 2020.
Tabela 5 - Vítimas de homicídio doloso nos bairros de Salvador com maior incidência em
2020
VÍTIMAS DE HOMICÍDIO DOLOSO NOS BAIRROS DE SALVADOR COM MAIOR INCIDÊNCIA
EM 2020
BAIRRO

Nº VÍTIMAS

São Caetano

43

Paripe

40

Fazenda Grande Retiro

39

Sussuarana

39

Pernambués

31

São Cristóvão

29

Plataforma

29

Lobato

26

Valéria

25

Periperi

24
TOTAL

325

Fonte: Anuário de segurança pública da Bahia, Ano II, 2021. Secretaria da Segurança Pública
da Bahia (SSP-BA); IBGE (2021).
Os dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP) contam com
uma estrutura institucional que divide a cidade por setores, sendo eles, três “RISP” que abrange
uma área maior da cidade e as treze “AISP” que corresponde aos bairros e imediações, portanto,
são eles: RISP – Atlântico, consiste nas: AISP 06-Brotas, AISP 07 - Rio Vermelho, AISP 09 Boca do Rio, AISP 12 - Itapuã, AISP 15 - Nordeste, AISP 16 -Pituba; RISP – Baia de Todos os
Santos, representa: AISP 01 - Barris, AISP 02 - Liberdade, AISP 03 - Bonfim, AISP 04 - São
Caetano, AISP 05 - Periperi, AISP 08 - Cia e a RISP – Central, que abarca: AISP 10 - Pau da
Lima, AISP 11 - Tancredo Neves, e AISP 13 – Cajazeiras, onde foram colhidos dados no
período de 01/01/2020 a 31/12/2020 (SSP, 2021).

Importa destacar que na tabela 5, o bairro de São Caetano lidera o número de vítimas
por CVLI, no ano de 2020. Em seguida aponta o bairro de Paripe, Fazenda Grande do Retiro,
Sussuarana, Pernambués, São Cristóvão, Plataforma e Lobato, computando um total de 325
indivíduos mortos por CVLI em 2020, apenas nestes bairros.
Conforme o site Redação Ibahia (2013) subscrevendo os dados do Censo 2010, do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o bairro de São Caetano, liderando o
número de vítimas CVLI, tem o percentual de 84,37% pessoas negras, este bairro está
localizado na área do “alto do subúrbio” soteropolitano. (O PROFESSOR WEB, 2010).
De acordo com os índices expostos, e levando em consideração que os estudos apontam
que jovens negros, frente ao entendimento de "nenhum direito" que significa que não há
garantia do estado de direito à vida deste grupo social, isto é, condições de desumanização e
vulnerabilidade a constante sofrida pela população negra é propícia ao genocídio, pois são as
condições de vida deliberadamente impostas que causam sua destruição, essas circunstâncias
são criadas e nutridas pelo Estado que criminaliza, prende e mata a população periférica
(SOUZA, 2020).
Para tanto, considera-se que estes bairros que lideraram em mortes por pessoas
vitimadas ao CVLI no ano de 2020 na cidade de Salvador/BA estão localizados nas regiões
periféricas da cidade e tem sua população autodeclarada em sua grande maioria, pretas/pardas,
ou seja, não é por acaso a cor deste indicador, pois, o aumento da incidência de violência,
especialmente a ocorrência de homicídio doloso.
É consequente, sua relação com as limitadas oportunidades de obtenção de direitos
econômicos e sociais para a maioria da população, em muitos casos, a distribuição dos
homicídios nas áreas urbanas é desigual. Deve-se notar também que nem todas as áreas urbanas
têm as mesmas restrições de acesso aos direitos econômicos e sociais, levando esses dois fatores
em observação.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme exposição acima descrita, conclui-se que a situação vivenciada pela cidade
de Salvador/BA durante o ano de 2020, isto é, no cenário inicial da pandemia do covid-19,
trouxe, e ainda traz, em seu contexto social, econômico, jurídico e de saúde pública,
consequências negativas.
Frisando de forma reflexiva a questão jurídica criminal, diante das implicações no
sistema jurídico penal em virtude das ações delituosas, nas quais deixou a sociedade aprisionada
tanto por conta do isolamento social causado pela pandemia, quanto pelo medo da violência
urbana, desta maneira, com os dados levantados foi possível verificar os bairros com maior
índice de CVLI e destes crimes o que mais é executado.
Portanto, os dados levantados de forma individualizada, observando o espaço
geográfico de ocorrência dos delitos, auxiliarão na criação de estratégias de ação pelos órgãos
de segurança pública, de forma a verificar os bairros com maiores índices do CVLI e agir de
maneira organizada para prevenção de futuros ilícitos.
Sendo assim, ainda que a cidade de Salvador/BA, inserida no âmbito das desigualdades
sociais, particularmente a parte periférica da população, que em grande parte vivem em situação
desigual, é necessário, ampliação e discussão sobre os fenômenos envolvidos neste contexto e
na busca constante por transformações, e na promoção de oportunas contribuições para que se
eliminem as desigualdades raciais estruturantes, econômicas, sociais e construa uma cidade
mais justas, democrática e segura.
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Resumo
Os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 participaram da
reestruturação de muitas nações, influenciando o desenvolvimento e sua organização social.
Com vários caminhos que se abrem a essas discussões, o direito a cultura, os caminhos dos
setores criativos e a proteção das manifestações culturais se realizarão a partir do debate entre
os setores públicos e privados e das entidades nacionais e internacionais, cumprindo o papel de
cada um para a prática do exercício da liberdade. Constata-se então um problema que é o
reconhecimento da necessidade de proteção das manifestações culturais e dos setores criativos.
Sendo assim, na medida em que o tema se amplia, comporta a necessidade de compreender
como a Declaração Universal dos Direitos Humanos determina a criação de leis e as ações das
organizações internacionais e nacionais no estimulo e na proteção da cultura e dos setores
criativo. A natureza deste trabalho é exploratória e documental e, para o alcance do seu objetivo,
como parte do procedimento metodológico foi analisado documentos da ONU, UNESCO, a
Constituição Federal do Brasil de 1988 e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esses
documentos, reunidos, serviram de base à análise e discussão dos resultados do presente
trabalho. Trata-se de um debate com caráter bibliográfico com base qualitativa e que considera
a liberdade e o cumprimento dos direitos humanos como garantia da estrutura e dos princípios
para o desenvolvimento econômico e para o respeito à dignidade humana.
Palavras-chave: Direitos Humanos. Cultura. Setores criativos. UNESCO. Constituição do
Brasil.
Abstract
The principles of the 1948 Universal Declaration of Human Rights participated in the restructuring of
many nations, influencing development and its Social organization. With several paths that open up to
these discussions, the right to culture, the paths of the creative sectors and the protection of cultural
manifestations can only take place from the debate between the public and private sectors and of
national and international entities, fulfilling the role of each one to carry out the exercise of freedom.
Then there is a problem which is the recognition of the need to protect cultural manifestations and
creative sectors. So, as the theme expands, entails the need to understand how the Universal Declaration
of Human Rights determines the creation of laws and the actions of international and national
organizations in the stimulation and protection of culture and creative sectors. The nature of this work

is exploratory and documentary and, to achieve its goal, as part of the methodological procedure UN
documents were analyzed, UNESCO, the Federal Constitution of Brazil of 1988 and the Universal
Declaration of Human Rights. These documents, together, were the basis for the analysis and discussion
of the results of this work. It is a bibliographical debate with a qualitative basis and that considers
freedom and the fulfillment of human rights as a guarantee of the structure and principles for economic
development and respect for human dignity.
Keywords: Human Rights Keyword. Culture. Creative sectors. UNESCO. Constitution of Brazil.

1 INTRODUÇÃO
Uma das formas de compreensão da organização mundial, a partir do final do século
XX e início do século XXI, é indagar sobre os elementos que caracterizam esse período e refletir
sobre suas formas de abordagens. Para essa compreensão é preciso considerar também que os
princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 participaram da
reestruturação de muitas nações e influenciaram sua organização social. Os princípios presentes
na Declaração foram respeitados garantido a dignidade humana, mas muitas vezes foram
rejeitados, marcando períodos de turbulências e com profundas consequências na história
mundial.
O Brasil convive e reconhece a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a tem
como referência para a sua Constituição de 1988 que, na organização nacional, promove
direitos e garantias a dignidade humana, mas também exigem responsabilidades e cobrança do
Estado quando essas garantias são negadas.
O direito a cultura e os caminhos dos setores criativos colocam impasses na sociedade
que só o debate ajuda a elucidar. Com vários caminhos que se abrem a essas discussões,
perspectivas que vislumbra o fato de que a proteção das manifestações culturais só poderá
realiza-se a partir do debate entre os setores públicos e privados e das entidades nacionais e
internacionais. Nesta análise é preciso reconhecer a necessidade e os avanços nas garantias
desses direitos culturais juntamente com a proteção e promoção dos setores criativos, tanto no
contexto nacional como internacional.
Questionamentos sobre os direitos formais da cultura e as discussões que abordam os
setores criativos são recorrentes. Constata-se então, um problema que exige continuidade na
busca de soluções, que é o reconhecimento da necessidade de proteção das manifestações
culturais e dos setores criativos. Sendo assim, na medida em que o tema se amplia, comporta a
necessidade de compreender como a Declaração Universal dos Direitos Humanos determina a
criação de leis e das ações das organizações internacionais e nacionais no estimulo e na proteção
da cultura e dos setores criativo, sob o ponto de vista da análise a qual precisa reflexão continua.
A natureza deste trabalho é exploratória e documental e, para o alcance do seu objetivo, como
parte do procedimento metodológico foi analisado documentos da ONU, UNESCO, a
Constituição Federal do Brasil de 1988 e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esses
documentos, reunidos, serviram de base à análise e discussão dos resultados do presente
trabalho. Entre outros aspectos, é preciso compreender o papel da ONU e da UNESCO na
constituição dos direitos dos trabalhadores do setor criativo de base cultural. Trata-se de um
debate com caráter bibliográfico com base qualitativa e que considera a liberdade e o
cumprimento dos direitos humanos como garantia da estrutura e dos princípios para o
desenvolvimento econômico e o respeito à dignidade humana.

2 AS INSTÂNCIAS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS
DE 1948 E A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
2.1 Direitos Humanos, Direito à Liberdade e o Direito ao Desenvolvimento
O primeiro passo para uma discussão sobre as bases do direito e da proteção a cultura e
dos setores criativos seria um enfoque na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948,
pois é preciso ter claro que todo indivíduo tem seus direitos garantidos. Isto está estabelecido
no artigo que afirma que “todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este
direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir
informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras” (UNESCO, 2018,
p. 216).
A Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas estabelece à liberdade de
opinião e expressão, considerando que a liberdade acompanha as práticas sociais que garantem
desenvolvimento econômico e social. Para Sen (2010) desenvolvimento só é alcançado com o
processo de expansão das liberdades reais que as pessoas usufruem. Assim, defende a
importância intrínseca da liberdade humana em geral, por todo o globo, com o objetivo supremo
do desenvolvimento. O autor também defende que a despeito de aumentos sem precedentes na
opulência global, o mundo atual nega liberdades elementares a um grande número de pessoas,
talvez até mesmo à maioria. Para ele, é preciso reconhecer o papel dos valores sociais e
costumes prevalecentes de grupos em diferentes lugares do mundo, que podem influenciar as
liberdades que as pessoas desfrutam e que estão certas ao prezar.
O desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão das
liberdades reais que as pessoas desfrutam. O enfoque nas liberdades humanas
contrasta com visões mais restritas de desenvolvimento, como as que
identificam desenvolvimento com crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB), aumento de rendas pessoais, industrialização, avanço tecnológico ou
modernização social. O crescimento do PNB ou das rendas individuais
obviamente pode ser muito importante como um meio de expandir as
liberdades desfrutadas pelos membros da sociedade. Mas as liberdades
dependem também de outros determinantes, como as disposições sociais e
econômicas (por exemplo, os serviços de educação e saúde) e os direitos civis
(por exemplo, a liberdade de participar de discussões e averiguações públicas
(SEN, 2010, p.16).

Mesmo com a Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, liberdades
elementares são negadas a um grande número de pessoas juntamente com o descumprimento
dos direitos humanos. Essa carência de elementos primordiais associada aos recursos limitados
de algumas nações obriga muitas políticas públicas a se concentrar em questões críticas de
caráter imediato, não sobrando recursos ou interesses para investimentos em práticas que
podem gerar resultados a curto, médio ou longo prazo.
Neste sentido a Organização das Nações Unidas, no intuito de criar soluções para os
problemas de caráter humanitário, cultural, econômicos, entre outros, e na busca pela prática
das disposições da Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgou em 04 de dezembro
de 1986 a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento. Segundo esta Declaração, os
mecanismos de desenvolvimento devem respeitar os direitos de cada pessoa tanto no momento

da promoção do desenvolvimento, como no momento de partilhar os benefícios resultantes
deste desenvolvimento. O Artigo 1°da Declaração sobre os Direitos ao Desenvolvimento
(1986), propõe que o “ direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável, em virtude
do qual toda pessoa e todos os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento
econômico, social, cultural e político, para ele contribuir e dele desfrutar” e continua afirmando
que todos os direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser plenamente realizados
e cumpridas.
O nível de participação do setor cultural nos ciclos econômicos de um país exerce um
papel fundamental em diferentes áreas de atuação, participando de processos de inclusão, item
necessário quando se busca uma forma de desenvolvimento que considere sua sociedade. No
entanto, apesar dos seus valores, este setor necessita de maior reconhecimento como um direito
previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, sendo assim “a diversidade cultural
só pode ser protegida e promovida se são garantidos os direitos humanos e as liberdades
fundamentais, como a liberdade de expressão, informação e comunicação” (UNESCO, 2018,
p.215), bem como devem ser garantidos a liberdade dos indivíduos de escolher suas expressões
culturais.
A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento - UNCTAD é o
órgão responsável pelas questões de desenvolvimento, especialmente pelo comércio
internacional. Tem sua sede em Genebra na Suíça (ONU, 1945b). A UNCTAD é dos principais
órgãos da ONU e faz parte do Secretariado, comandado pelo Secretário-Geral e organizado em
departamentos e escritórios com áreas de atuação e responsabilidades distintas onde
coordenam-se entre si para garantir a coesão ao realizar o trabalho diário da ONU em todo o
mundo.
A UNCTAD tem como uma das suas funções o trabalho para que os países em
desenvolvimento tenham acesso a uma economia mais justa e saibam lidar com desvantagens
econômicas. Neste sentido, analisa e oferecem apoio as organizações comerciais para o
desenvolvimento inclusivo e sustentável. A UNCTAD trabalha em nível nacional, regional e
global e, entre outras ações, promove a diversificação das economias para torná-las mais
sustentáveis, orienta a aquisição de investimentos, favorece o acesso às tecnologias digitais,
incentiva o empreendedorismo e a inovação e acompanha os regulamentos para que não sejam
escassos ou sejam aplicados em excesso (ONU, 1945b).
O direito ao desenvolvimento é um direito humano, mas na realidade, a sua pratica é
contraditória. A UNCTAD elabora os resultados dos benefícios para o desenvolvimento e
mostra que, quando se garante os direitos humanos e põe em questão as contradições
contemporâneas difíceis de lidar, como a crescente clivagem de interesses geradores dos
problemas sociais, fica mais difíceis o alcance para o desenvolvimento sustentável.
2.2 Organizações internacionais no estímulo e na proteção da cultura
A Organização das Nações Unidas - ONU é uma organização internacional fundada em
1945, composta atualmente por 193 Estados Membros. Suas considerações promovem acordos
para satisfação dos interesses das nações envolvidas e com o intuito de permitir diálogos e a
elaboração de convênios, a ONU oferece aos seus membros um fórum onde as opiniões possam
ser expressadas na Assembleia Geral, no Conselho de Segurança, no Conselho Econômico e
Social e em outros órgãos e comitês permitindo possíveis negociações. A ONU se tornou um
mecanismo onde os governos possam dialogar, fazer acordos e de solucionar de problemas
(ONU, 1945a).

A missão da ONU é orientada pelos princípios registrados na sua fundação através da
Carta das Nações Unidas, assinada em 26 de junho de 1945, na cidade de San Francisco
(Estados Unidos), quando ocorreu a conclusão da Conferência das Nações Unidas sobre
Organização Internacional e que entrou em vigor em 24 de outubro de 1945. A Carta das Nações
Unidas estabeleceu a criação de uma organização internacional também chamada Nações
Unidas que, entre alguns dos seus objetivos, busca salvar gerações do flagelo da guerra,
reafirmar os direitos humanos fundamentais, estabelecer condições de justiça e respeito e
promover o progresso social e melhores condições de vida com liberdade. Também tem como
objetivos o incentivo da prática da tolerância e da paz, a união das forças para a manutenção da
paz e segurança internacionais, assegurar que a força armada não será usada, exceto no interesse
comum e empregar mecanismos internacionais para a promoção do progresso econômico e
social de todos os povos (ONU, 1945a).
As agências especializadas da ONU (QUADRO 1) são organizações autônomas que
trabalham em busca de estratégias que gerem resultados positivos para os setores, lastreado por
valores fundamentais como a transparência e a confiança. São organizações internacionais
independentes financiadas por contribuições voluntárias que se relacionaram com a ONU por
meio de acordos negociados.
Quadro 1 - Agências Especializadas da ONU
Agências
Sigla
Organização para Alimentação e Agricultura
FAO
Organização de Aviação Civil Internacional
ICAO
Organização Internacional do Trabalho
ILO
Fundo Monetário Internacional
IMF
Organização Marítima Internacional
IMO
União Internacional de Telecomunicação
ITU
Banco Mundial
Banco Mundial
Organização Meteorológica Mundial
OMM
Organização Mundial da Saúde
QUEM
União Postal Universal
UPU
Organização Mundial do Turismo
OMT
Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial
UNIDO
Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola
IFAD
Organização Mundial de Propriedade Intelectual
WIPO
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
UNESCO

Fonte: ONU, 1945a.
As principais análises para novos tratamentos da realidade cultural e dos setores
criativos é Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO,
uma referência para a construção de responsabilidades coletivas e individuais a vista do futuro.
Sendo uma das agências especializadas da ONU e uma organização autônoma com sede em
Paris, a UNESCO tem como preâmbulo da sua Constituição a difusão da cultura e da educação
como uma responsabilidade e um dever sagrado de todas as nações, indispensáveis para a
dignidade do homem e fundamentais para a liberdade, justiça e para a paz. Outro princípio da
UNESCO é propor que os acordos internacionais considerem o respeito a diversidade cultural,
a tolerância, o diálogo e a cooperação. A UNESCO, então, propõe acordos internacionais que
facilite a circulação de ideias por meio da palavra e da imagem, como forma de reafirmar que

a cultura deva ser reconhecida como um conjunto de elementos distintivos, espirituais,
materiais, intelectuais e afetivos que compõe as características dos modos de vida, valores, das
artes, das letras, das tradições, das crenças de uma sociedade ou de um grupo social (UNESCO,
2002, p. 02).
Essas práticas são necessárias diante dos quadros de descumprimento dos direitos
humanos e de outros fatores limitantes, como o fato de que o direito a cultura e a suas
manifestações se perde em meio a tantas deficiências necessárias para a dignidade humana.
Para Sen (2010, p.310) as tradições perdidas podem fazer muita falta e a extinção de antigos
modos de vida pode causar a angustia e sentimentos e perda para muitos povos.
Os programas da UNESCO contribuem para o cumprimento de programas e políticas
que sirvam de plataformas para o desenvolvimento, a cooperação, a valorização do patrimônio
cultural e para a igual dignidade de todas as culturas. Neste sentido a UNESCO ajuda os países
a empregar padrões internacionais e incentivar o fluxo de ideias e o compartilhamento de
conhecimento, reconhecendo também que os arranjos políticos e econômicos não são
suficientes para o apoio duradouro aos seus povos e por isso é preciso o diálogo, compreensão,
solidariedade intelectual e moral da humanidade (UNESCO, 2021).
A UNESCO elaborou um Relatório Global intitulado “Re | pensar as políticas culturais”
(UNESCO, 2018), que serve de ferramenta para a implementação da Convenção sobre a
Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais. O objetivo da criação deste
relatório foi estabelecer as capacidades de criação, produção e disseminação das atividades
relacionadas aos bens e serviços culturais e apoiar as políticas públicas para o fortalecimento
das práticas econômicas culturais e criativas. As áreas que merecem atenção neste plano são
fortalecimento da governança para a cultura, melhoria das condições de mobilidade dos artistas,
integração da cultura nas estratégias de desenvolvimento sustentável e promoção dos direitos
humanos e das liberdades fundamentais que estão relacionados à Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável. Neste sentido o relatório apresenta-se como elemento
fundamental o desenvolvimento e implementação de políticas públicas para as necessidades do
setor cultural (UNESCO, 2018, p.22).
Outro material elaborado pela UNESCO são Relatórios Globais (GR) que servem para
o monitoramento das atividades de implementação, proteção e promoção da diversidade
cultural e sua contribuição para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da Agenda 2030 das Nações Unidas e suas metas, adotados em 2015. Esses relatórios
também servem para o monitoramento das atividades de implementação e de promoção dos
direitos humanos e das liberdades fundamentais de expressão, informação e comunicação. No
entanto, mesmo na atualidade, essa liberdade tão necessária continua a ser alvo de ataques tanto
dos setores governamentais como não governamentais (UNESCO, 2018, p. 22).
A liberdade artística está associada aos direitos sociais e culturais e a proteção e
promoção das expressões criativas e culturais. Neste sentido a UNESCO (2018, p. 215) define
como liberdade artística a liberdade de imaginar, criar e difundir suas manifestações e
expressões culturais sem interferências políticas, censura governamental e pressões de atores
não estatais. O direito internacional protege a liberdade artística. Pode-se destacar o direito à
liberdade de criar sem censura ou intimidação, o direito que o artista tem de que seu trabalho
seja divulgado e remunerado, o direito à liberdade de movimento do artista, o direito a
associação, além do direito de participar da vida cultural como elemento de inclusão social.
2.3 Declaração Universal Sobre a Diversidade Cultural: direitos culturais como
condutores de valores

Também no sentido criar soluções para os problemas de caráter humanitário, cultural,
econômico, tem-se a Declaração Universal Sobre a Diversidade Cultural (UNESCO, 2002) que,
em sua conferência geral, reafirma o compromisso com a Declaração Universal dos Direitos
Humanos. Os princípios da Declaração Universal da Diversidade Cultural reservam os Artigos
4 e 5 seus princípios. O Artigo 4, apresenta a importância das garantias da defesa da diversidade
cultural como um imperativo ético e que faz parte do respeito da dignidade humana. Diante
disso, afirma a necessidade e o compromisso do respeito aos direitos humanos e das liberdades
fundamentais, principalmente das minorias e dos povos autóctones. O Artigo 5 trata dos direitos
culturais como marco da diversidade cultural por serem parte integrante dos direitos humanos,
que são universais, indissociáveis e independentes.
A relevância da diversidade cultural deve ser um tema constante nas políticas culturais,
incluindo nos seus pontos de discussão a valorização da identidade regional e nacional, a
democratização do acesso à cultura, o reconhecimento da cultura como fator de inclusão sócio
econômica e do seu potencial como atrativo turístico, além de favorecer o fluxo de informações
e a construção da consciência individual (AMARAL FILHO: 2009, p.12). No entanto, apesar
dos seus valores, este setor necessita sempre de reconhecimento como um direito previsto na
Declaração Universal dos Direitos Humanos.
A diversidade cultural necessita do seu reconhecimento como um bem de uma nação,
um recurso que promove a solidariedade entre as comunidades e entre os indivíduos e que é
capaz de proporcionar ativos econômicos para os envolvidos. Esses instrumentos já conhecidos
são essenciais para a análise integrada das atividades econômicas, sociais e políticas,
envolvendo uma multiplicidade de instituições e muitas condições relacionadas de forma
interativa (SEM, 2010). A política cultural deve estar vinculada por todos os setores do governo
como um tema transversal integrando seus setores e contribuindo para o desenvolvimento
econômico sustentável. Neste sentido, a relação entre o trabalho nos setores criativos e a cultura
pode ser definido como “os setores criativos são aqueles cujas atividades produtivas têm como
processo principal um ato criativo gerador de um produto, bem ou serviço, cuja dimensão
simbólica é determinante do seu valor, resultando em produção de riqueza cultural, econômica
e social” (BRASIL, 2012, p.23).
Um escopo dos setores criativos segundo o Ministério da Cultura do Brasil, em 2009,
apresenta quatro classificações. A primeira classificação dos setores criativos seria o patrimônio
que inclui o patrimônio material, o patrimônio imaterial, os arquivos e os museus; a segunda
classificação seria as expressões culturais que incluem o artesanato, as culturas populares, as
culturas indígenas, as culturas afro-brasileiras e as artes visuais; a terceira classificação inclui
as artes de espetáculo, da leitura e da literatura, como cinema e vídeo, publicações e mídias
impressas; e a quanta classificação está no campo das criações culturais e funcionais que
envolvem moda, design e arquitetura (BRASIL, 2012, p.30).
Na Declaração Universal Sobre a Diversidade Cultural (UNESCO, 2002) é possível
encontrar nos artigos 7, 8 e 9 aspectos importantes sobre patrimônio, bens e serviços culturais
e sobre as políticas culturais. O artigo 7 apresenta o patrimônio cultural como fonte da
criatividade, afirmando que toda criação é originária das tradições culturais e se desenvolvem
no intercâmbio com outras tradições, daí o fato do qual o patrimônio em suas diferentes formas
deve ser valorizado, preservado e transmitido para as futuras gerações, como forma de alimentar
através da sua diversidade a criatividade e o diálogo cultural. O Artigo 8 destaca que os bens e
serviços culturais não podem ser considerados mercadorias ou bens de consumo comuns como
as demais, devido ao seu caráter especifico de condutores de valores, identidades e sentidos,
por isso necessita de cautela no reconhecimento dos direitos dos autores e dos artistas. O Artigo
9 apresenta as políticas culturais afirmando que, cada Estado acatando suas obrigações
internacionais, deve definir políticas culturais em formas de apoios concretos e de marcos

reguladores aplicando-as na produção, na livre circulação de ideias e obras e na produção e
difusão de bens e serviços culturais por meio das indústrias culturais tanto em escala local como
mundial. O ordenamento sobre os princípios da Declaração Universal sobre a Diversidade
Cultural está apresentado no quadro 2, onde os temas tratados constituem-se numa possibilidade
para construir coerência das políticas sociais, econômicas e culturais com vista a redução das
desigualdades.
Quadro 02 - Declaração Universal Sobre a Diversidade Cultural
Temas tratados
IDENTIDADE, DIVERSIDADE E
PLURALISMO

Artigo
Artigo 1
Artigo 2
Artigo 3

DIVERSIDADE CULTURAL E DIREITOS
HUMANOS

Artigo
4
Artigo 5
Artigo
6
Artigo 7

DIVERSIDADE CULTURAL E
CRIATIVIDADE

DIVERSIDADE CULTURAL E
SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL

Artigo
8
Artigo
9
Artigo
10
Artigo
11
Artigo
12

Princípios
A diversidade cultural, patrimônio
comum da humanidade
Da diversidade cultural ao pluralismo
cultural
A diversidade cultural, fator de
desenvolvimento
Os direitos humanos, garantias da
diversidade cultural
Os direitos culturais, marco propício da
diversidade cultural
Rumo a uma diversidade cultural
accessível a todos
O patrimônio cultural, fonte da
criatividade
Os bens e serviços culturais,
mercadorias distintas das demais
As políticas culturais, catalisadoras da
criatividade
Capacidades de criação e de difusão em
escala mundial
Parcerias entre o setor público, o setor
privado e a sociedade civil
Função da UNESCO

Fonte: UNESCO, 2002.
Sobre a diversidade cultural e a solidariedade internacional são reservados os Artigos
10, 11, 12 da Declaração Universal Sobre a Diversidade Cultural (UNESCO, 2002). O Artigo
10 consolida a necessidade de reforçar as capacidades de criação e de difusão em escala mundial
e aponta a necessidade de reforçar a cooperação e a solidariedade internacional. O Artigo 11
reitera sobre a necessidade de se estabelecer parcerias entre o setor público, o setor privado e a
sociedade civil pois reconhece que somente as forças que regem o mercado não sancionam a
promoção e preservação da diversidade cultural, um fator necessário para um desenvolvimento
humano sustentável. Já o Artigo 12, apresenta a função da UNESCO no âmbito da diversidade
cultural e da solidariedade internacional onde tem a responsabilidade de a) materializar os
princípios proclamados na Declaração como essência das entidades intergovernamentais; b) ser
referência na criação de objetivos e políticas que beneficie a diversidade cultural e a conexão

entre os Estados, os organismos internacionais governamentais e não-governamentais, a
sociedade civil e o setor privado; c) dentro das suas competências, a UNESCO deve promover
atividades normativas e de desenvolvimento das capacidades; d) facilitar a prática do Plano de
Ação propostos a partir da Declaração (UNESCO, 2002).
Quadro 3 - Plano de ação da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. UNESCO,
2002
N°
Plano de ação
01 Intensificar o debate sobre os problemas associados à diversidade cultural;
02 Intensificar as definições dos princípios, normas e práticas dos planos nacionais e
internacionais;
03 Empenhar-se no intercambio de conhecimentos e de práticas sobre a diversidade cultural;
04 Favorecer a divulgação e a prática dos direitos autorais como elemento integrante dos direitos
humanos;
05 Proteger e divulgar o patrimônio linguístico da humanidade;
06 Respeitar a língua materna e estimular o aprendizado do plurilinguíssimo;
07 Fomentar, através da educação, o conhecimento sobre a importância positiva da diversidade
cultural;
08 Incluir através do sistema educacional métodos pedagógicos adequados para a transmissão do
saber cultural;
09 Incentivar os domínios das tecnologias de informação e comunicação no intuito de fortalecer o
sistema educacional;
10 Favorecer o acesso gratuito e universal a diversidade linguística no ciberespaço e as informações
pertencentes ao domínio público;
11 Contribuir para que os países em desenvolvimento tenham acesso às novas tecnologias de
informação, aos produtos culturais endógenos e aos recursos digitais educativos, culturais e
científicos;
12 Favorecer a produção, proteção e a difusão de conteúdos nos meios de comunicação e nas redes
mundiais de informação;
13 Fomentar políticas e estratégias para proteger e valorizar o patrimônio cultural, natural e
imaterial atacando as formas ilícitas do tráfico de bens e serviços culturais;
14 Defender os sistemas de conhecimento tradicionais, inclusive os das populações autóctones e
suas contribuições para a proteção ambiental e a gestão dos recursos naturais;
15 Estimular as criações artísticas e cientificas principalmente entre os países em desenvolvimento
e em transição;
16 Promover a proteção dos direitos autorais como forma de incentivar a criatividade e a
remuneração do trabalho criativo ao mesmo que defende o direito a cultura;
17 Apoiar a criação e a estabilização indústrias culturais nos países em desenvolvimento e nos
países em transição além de criar e fortalecer a criação de marcados para facilitar o acesso aos
bens culturais;
18 Criar políticas culturais reguladoras que promovam os princípios da Declaração e que respeite
as obrigações internacionais de cada Estado;
19 Promover a integração de diferentes setores da sociedade civil para a criação de políticas
públicas que proteja e promova a diversidade cultural;
20 Considerar a participação do setor privado, através do diálogo entre o setor público e o privado
para a valorização da diversidade cultural

Fonte: UNESCO, 2002.

Para que a execução da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural venha
ocorrer é necessária superar as comodidades. A UNESCO desenvolveu um plano de ação para
executar a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural (UNESCO, 2002), para isso os
Estados Membros se comprometeram a adotar medidas adequadas para a realização dos vinte
objetivos propostos (Quadro 3). Os vinte objetivos deste plano, tem em cada ação etapas do
reconhecimento da diversidade cultural como recurso para outras possibilidades de pensar e
agir, que inclua desenvolvimento econômico, mas com perspectivas de direitos a liberdade e ao
bem-estar social.
No cumprimento do Plano de ação da Declaração Universal sobre a Diversidade
Cultural (UNESCO, 2002) e sendo as ideias um dos eixos principais da economia atual e uma
base da competitividade dos mercados, é fundamental mecanismos de proteção e de incentivo
aos setores criativos e culturais. Amaral Filho (2009) afirma ser praticamente impossível
dissociar a economia criativa de mecanismos de proteção, tais como direito autoral, patente e
direito de propriedade intelectual. O Plano de ação da Declaração Universal sobre a Diversidade
Cultural (UNESCO, 2002) afirma que é preciso favorecer a divulgação e a prática dos direitos
autorais reconhecendo como um dos direitos humanos e que é preciso proteger os direitos
autorais no intuito favorecer a cultura e a criatividade e suas possibilidades de remuneração ao
mesmo tempo que o direito a cultura é garantido. Essas garantias do artista promovem os
beneficios sociais e econômicos, juntamente com a liberdade de opinião e expressão, a criação
de marcas regulatórias, agências reguladoras, fiscalização e combate à pirataria e do
fortalecimento dos direitos de patente e dos direitos autorais.
Quadro 4 - Diferenciação da Propriedade Intelectual
Propriedade Intelectual
Propriedade intelectual (PI) refere-se
a tudo que é criado pela mente como
obras de arte, invenções, programas
de computador, marcas registradas e
outros sinais comerciais. Protegidas
por lei através de patentes, direitos
autorais e marcas registradas que que
permitem às pessoas que criaram ou
inventaram o reconhecimento ou
benefício financeiro.

Patentes
A patente é o direito exclusivo
concedido a uma invenção,
que é um produto ou processo
que em geral possibilita uma
nova maneira de fazer algo ou
permite uma nova solução
técnica para um problema.
Uma
patente
exige
informações técnicas sobre a
invenção que deve ser
divulgadas ao público.

Direitos Autorais
Um direito e uma garantia
fundamental,
defendida
pela Constituição Federal
do Brasil de 1988 no inciso
XXVII do Artigo 5º onde
afirma que aos autores
pertence o direito exclusivo
de utilização, publicação ou
reprodução de suas obras.

Fonte: BRASIL, 1988/WIPO 1967. Elaborado pela autora.
Por isso, é preciso saber diferenciar através de uma comparação a propriedade
intelectual, patentes e direitos autorais apresentadas no Quadro 4. Isto porque a propriedade
intelectual, no intuito de promover o reconhecimento e benefícios para aqueles que criam,
envolve vários elementos e inclui direito autoral, patentes, marcas registradas, desenhos
industriais, indicações geográficas e segredos comerciais, ou seja, tudo que faz referência as
criações da mente, desde as obras de arte até programas de computador.
Para um estudo sobre a propriedade intelectual é preciso conhecer os princípios que regulam
esse setor e para isso existe a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (WIPO) que
também é uma agencia especializada da ONU, fundada em 1967, com sede em Genebra na
Suíça e que orienta seus 193 estados membros na estrutura jurídica internacional para atender
às necessidades continuas da sociedade. A WIPO (1967) também atua como fornecedora de

serviços comerciais para a obtenção de direitos e resolver disputas de propriedade intelectual.
Oferece também programas de capacitação e o acesso gratuito a bancos de conhecimento
exclusivos nas áreas políticas, de serviços, informações e cooperação, tendo como principal
objetivo proteger a propriedade intelectual.
2.4 A Constituição do Brasil de 1988 e os princípios de proteção a cultura
Na Constituição do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988) estão assegurados os direitos e as
liberdades sociais e individuais. Direitos adquiridos pelos brasileiros e que seguem os princípios
da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na Constituição Federal do Brasil de 1988, o
Título II dos Direitos e Garantias Fundamentais, no Capítulo I dos Direitos de Deveres
Individuais e Coletivos, o Art. 5º afirma que todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.
Uma análise sobre esses princípios mostra que a Constituição do Brasil de 1988
apresenta uma reunião de elementos sobre a promoção dos direitos a cultura, apoiando suas
formas de manifestação comprovando que o acesso à cultura deve ser garantido pelo Estado
por ser um elemento de referência de identidade, memória e educação das pessoas que formam
a nação brasileira. Para esses fins, a Constituição afirma, no parágrafo IX, que é livre a
expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente
de censura ou licença e o parágrafo XXVII complementa declarando que aos autores pertence
o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos
herdeiros respeitando pelo tempo determinado pela lei (BRASIL,1988). Com esses princípios
garantidos cabe ao país definir qual o tipo de desenvolvimento que busca, quais serão as bases
que irão sustentar esse desenvolvimento e como esse poderá ser construído de forma que inclua
formas de sustentabilidade social, cultural, ambiental e econômica (BRASIL, 2011, p.34).
Na Seção II, da Constituição do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988), que trata sobre os
termos da cultura o Artigo 215 afirma que “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e
a difusão das manifestações culturais”. Parágrafos e ementas complementam essa lei que
declara que o Estado protegerá as manifestações das culturas tanto populares, quanto indígenas,
afro-brasileiras e das de outros grupos, estabelecendo o Plano Nacional de Cultura, como
objetivo de promover o desenvolvimento cultural do país, a defesa e valorização do patrimônio
cultural brasileiro, a produção, promoção e difusão de bens culturais, formação de pessoal
qualificado para a gestão da cultura em vários setores, democratização do acesso aos bens de
cultura e a valorização da diversidade étnica e regional.
No Brasil, o órgão responsável pela concessão do registro da propriedade intelectual,
que foi aprovado pelo Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016, é o Instituto Nacional de
Propriedade Industrial – INPI (BRASIL, 2016), uma autarquia federal vinculada ao Ministério
da Economia. O INPI tem a função do aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema
brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria através
dos registros de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de
computador e topografias de circuitos, as concessões de patentes, averbações de contratos de
franquia e das distintas modalidades de transferência de tecnologia.
Quanto garantia dos direitos sobre as criações de obras artísticas, intelectuais ou
estéticas, o registro dos direitos autorais no Brasil cabe a Fundação Biblioteca Nacional. Esse
registro permite o reconhecimento da autoria, dos direitos morais e patrimoniais e estabelece

prazos de proteção tanto para o titular quanto para seus sucessores. Os direitos autorais são
regulados pela Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, de direitos do autor sendo que no Art.
5º considera algumas definições. Entre elas pode-se destacar no Parágrafo I a consideração
sobre publicações que são o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao
conhecimento público, com a autorização do autor, ou de outro titular de direito de autor. Ainda
neste Artigo são apresentadas as considerações sobre transmissão ou emissão a difusão de sons
ou de sons e imagens; distribuição, do original ou cópia de obras literárias, artísticas, científicas
e interpretações; comunicação ao público mediante procedimento que não consista na
distribuição de exemplares; reprodução das cópias de um ou vários exemplares de uma obra
literária, artística ou científica ou de um fonograma, de forma tangível (BRASIL, 1998).
O Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 Direitos Autorais delimita o que são obras
intelectuais protegidas afirmando que são “as criações do espírito, expressas por qualquer meio
ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro”
(BRASIL, 1998). Essa Lei atenta para elementos que exigem legislação especifica como os
programas de computador. O Artigo 7º da Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 mostra cada
uma das obras intelectuais protegidas pelos Direitos Autorais, que estão apresentadas do
Quadro 5.
Quadro 5 - Artigo 7º da Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 Direitos Autorais
Parágrafo
Parágrafo I
Parágrafo II
Parágrafo
III
Parágrafo
IV
Parágrafo V
Parágrafo
VI
Parágrafo
VII
Parágrafo
VIII
Parágrafo
IX
Parágrafo X
Parágrafo
XI
Parágrafo
XII
Parágrafo
XIII

Obras Intelectuais Protegidas
textos de obras literárias, artísticas ou científicas
as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza
as obras dramáticas e dramático-musicais
as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por
outra qualquer forma
as composições musicais, tenham ou não letra
as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas
as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia
as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética
as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza
os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia,
arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência
as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas
como criação intelectual nova
os programas de computador
as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e
outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo,
constituam uma criação intelectual

Fonte: BRASIL, 1998. Adaptado pela autora.
O Título III da Lei Nº 9.610/1998 define os Direitos do Autor garantindo os direitos
morais e patrimoniais sobre a obra que criou e a seguridade da integridade da obra, podendo

opor-se a modificações ou danos a sua reputação ou honra. As definições do que é um autor,
um co-autor e suas formas de identificação são apresentadas nos Artigos 11 ao 17 do Capítulo
II da Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 dos Direitos Autorais. No Quadro 6 é possível
saber os principais elementos dessas definições.
Segundo a Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, não é considerado ofensa aos direitos
autorais a reprodução na imprensa diária ou periódica, em notícia ou artigo informativo,
discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza, retratos, ou de outra forma
de representação da imagem, de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de
deficientes visuais, sem fins comerciais, no sistema Braille, a citação em livros, jornais, revistas
ou qualquer outro meio de comunicação, para fins de estudo, crítica ou polêmica, indicando o
nome do autor e a origem da obra, sendo livres também as paráfrases e paródias (BRASIL,
1998). Sobre as sanções às violações dos Direitos Autorais, a Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro
de 1998 (BRASIL, 1998) declara que, diante de uma fraude de qualquer forma utilizada e não
autorizada, o autor poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão
da divulgação, sem a necessidade de indenização.
Quadro 6 - Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998; Autor e co-autor/Definições
Artigo
Considerações
Art. 11 Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica.
Art. 12 Para se identificar como autor, o criador da obra literária, artística ou científica pode usar
de seu nome civil, pseudônimo ou qualquer outro sinal convencional
Art. 13 Considera-se autor da obra intelectual, aquele que tiver, indicada ou anunciada essa
qualidade na sua utilização.
Art.
É titular de direitos de autor quem adapta, traduz, arranja ou orquestra obra caída no domínio
14.
público e não pode ser opor-se a outra adaptação.
Art.
A co-autoria da obra é atribuída àqueles em cujo nome, pseudônimo ou sinal convencional
15.
for utilizada sendo que não são considerados co-autor quem faz revisão, fiscaliza ou edita a
obra.
Art.
São co-autores da obra audiovisual o autor do assunto ou argumento literário, musical ou
16.
lítero-musical e o diretor.
Art.
É assegurada a proteção às participações individuais em obras coletivas sendo do
17.
organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva e o
contrato especificará a contribuição do participante, seus direitos e deveres.

Fonte: BRASIL, 1998. Adaptado pela autora.
Ainda que a importância das manifestações culturais, dos processos de criação e dos
empregos gerados no setor seja reconhecida pelo grau de importância, é possível afirmar que,
tanto no Brasil como em outros países, existe uma discrepância em relação aos direitos dos
autores. Por isso, o registro das obras é importante como garantia da procedência e como o
registro só é valido para provar a prioridade do autor, esse registro pode ser em cartório ou
qualquer outro órgão que possua fé pública (CESNIK, 2012, p. 250).
No entanto, as melhores formas de garantias e registro das obras intelectuais seria nos
órgãos indicados na legislação brasileira, que são a Biblioteca Nacional para livros e projetos,
a Escola de música e a Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ,
o Instituto Nacional de Cinema ou o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia. Os proponentes de projetos culturais apresentados a órgãos públicos que conduzem
programas de incentivo fiscal, como a ANCINE, já servem de prova de anterioridade estando
assim com sua autenticidade protegida (CESNIK, 2012, p.250).

Os desafios para as ações de regulação dos direitos e deveres dos trabalhadores do setor
cultural e da sua produção criativa devem ser fundamentos das políticas públicas, tendo o Plano
de ação da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural (UNESCO, 2002) como seus
princípios. Sempre considerando a necessidade de criar elementos reguladores, de promover a
integração dos setores da sociedade civil no intuito de proteger a diversidade cultural e de
considerar também a participação e os diálogos com o setor privado para a valorização da
diversidade cultural.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Declaração Universal dos Direitos Humanos teve um papel específico na elaboração
das leis de um grande número de países. Depois de criadas, garantindo os direitos a liberdade
de expressão e opinião, essas leis estenderam-se para as ações nos sistemas e nas regulações
sobre o direito, a proteção da cultura e das produções criativas tanto nos sistemas nacionais
como internacionais.
Com o reconhecimento da insuficiência da proteção das manifestações culturais e dos
bens e serviços criativos foram observados processos que envolvem a preocupação de diferentes
setores e entidades com a necessidade da criação de normas de regulação de diversas
manifestações culturais e da produção dos bens criativos. Entre os organismos internacionais
envolvidos com essas garantias está o WIPO voltado para a propriedade intelectual e a
UNESCO voltada para os direitos autorais.
No campo nacional, a Constituição de 1988 do Brasil rege as políticas de proteção aos
bens culturais e aos seus agentes. Neste sentido, as políticas públicas, a criação das normas de
regulação, com uma ampla capacidade de gestão e de apoio a promoção e aos direitos as
manifestações e as ações criativas, exigem análises das documentações para a formação de
bases solidas seguindo sempre os princípios dos direitos humanos.
Um desafio é reconhecer que é preciso olhar para os direitos culturais e a proteção e
promoção das expressões criativas proposto pelas organizações nacionais e internacionais dos
direitos humanos. Com esta realidade, é preciso investigar a desigualdade do cumprimento dos
direitos as especificidades do trabalho no setor, o que permitem compreender tanto as
características na estrutura como o próprio trabalho. Emergem assim questões que se
entrelaçam relacionadas a políticas culturais, aos direitos e as garantias a liberdade das
manifestações culturais e aos direitos dos autores a suas criações quando se desenha um
multifacetado cenário em diferentes campos políticos, econômicos e sociais.
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Resumo
Em uma sociedade cada vez mais técnica e desigual, adotar medidas para o enfrentamento das
contradições existenciais se tornou primordial para conceber o acesso aos direitos
fundamentais, de modo igualitário para toda população. Sabe-se que a existência dos programas
de transferência de renda no Brasil são ferramentas vitais para a promoção do desenvolvimento
econômico, redução da pobreza e das desigualdades. Os objetivos do estudo são espacializar o
programa Bolsa Família no estado do Rio Grande do Norte (RN) a partir das faixas de renda do
Cadastro Único e propor uma regionalização a partir dos indicadores socioeconômicos
territoriais dos municípios. Para isso, a pesquisa abrangeu uma revisão de literatura,

investigação documental e uma sistematização de dados do SAGI e do Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil. Os principais resultados revelam proporções semelhantes
conforme a densidade de famílias contempladas pelo Bolsa Família em porções do território
estadual. A partir da espacialidade dos beneficiários, a elaboração cartográfica resultou no
estabelecimento de três regiões distintas: Região de Atenção Prioritária (RAP), Região de
Atenção Necessária (RAN), Região de Atenção Subsequente (RAS). Esse diagnóstico
demonstra a necessidade de incorporar as diferenças e similitudes encontradas no espaço
potiguar para a promulgação de ações no âmbito articulador municipal, estadual ou federal.
Palavras-chave: Bolsa Família. Desigualdades
Planejamento Territorial. Políticas Públicas.

Socioespaciais.

Regionalização.

Abstract
In an increasingly technical and unequal society, adopting measures to confront existential
contradictions has become paramount to conceive access to fundamental rights, in an equal
way for the entire population. It is known that the existence of income transfer programs in
Brazil are vital tools for the promotion of economic development, reduction of poverty and
inequalities. The goals of this study are to spatialize the Bolsa Família program in the state of
Rio Grande do Norte (RN) based on the income ranges of the single registry and to propose a
regionalization based on socioeconomic indicators of the territorial areas of the municipalities.
For this, the research included a literature review, documentary research and a systematization
of dices from SAGI and atlas of human development in Brazil. The main results reveal similar
proportions according to the density of families contemplated by Bolsa Família in parts of the
state territory. Based on the spatiality of the beneficiaries, the cartographic elaboration
resulted in the establishment of three distinct regions: Priority Care Region (PCR), Region of
Necessary Attention (RNA), Region of Subsequent Care (RSC). This diagnostic demonstrates
the need to incorporate the differences and similitudes found in the potiguar space for the
promulgation of actions in the municipal, state or federal articulator scope.
Keywords: Bolsa família. Socio-spatial inequalities. Regionalization. Territorial planning.
Public policies.
1 INTRODUÇÃO
A política social atravessou diversos processos de ressignificação no contexto das fortes
ações do Estado, que influenciaram diretamente projetos desenvolvimentistas de vários países.
Em uma sociedade cada vez mais técnica, adotar medidas para o enfrentamento das
desigualdades humanitárias se tornou primordial nos moldes de intervenções que concebem um
bem-estar para toda população.
Dessa forma, sendo um problema persistente no âmbito do risco social, a desigualdade
surge como um indicativo que decorre da falta de conhecimento do território, no que diz
respeito aos seus cidadãos e a ausência de investimentos públicos específicos. Trata-se de uma
ótica fundamentada por indicadores que se orientam por intermédio do conjunto das relações
humanas no que tange ao asseguramento democrático dos direitos considerados fundamentais,

prevalecendo a justiça social e ampliando a assistência igualitária individual ou de um
determinado grupo.
A universalização dos direitos dos cidadãos foi um alicerce de parte dos ideais de
programas governamentais encontrados no Brasil, configurada por políticas exclusivas para
amenizar os problemas estruturais enraizados na sociedade. Com isso, um dos complementos
mais ativos instaurado no país é o programa Bolsa Família (BF), que articula a transferência de
renda do Governo Federal para cidadãos em situação crítica de vulnerabilidade social.
Em meio aos desafios no enfrentamento à pobreza, o BF surgiu da unificação de antigos
planejamentos sociais implementados no país em um mesmo complexo, como o Bolsa Escola,
Bolsa Alimentação, Auxílio-Gás, Programa Nacional de Acesso à Alimentação — Fome Zero
— e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, durante o ano de 2003, instaurado em
2004 pelo decreto de lei nº 10.836, e regulamentado pelo decreto nº 5.209 de 17 de setembro
de 2004, com o objetivo centrado em três dimensionamentos principais: na redistribuição direta
de renda, nos compromissos que reforcem o acesso à educação e à saúde, além de outras ações
para o grupo familiar previsto em lei (BRASIL, 2004a, 2004b; ORTIZ e CAMARGO, 2016).
Existem dentro do programa uma série de tipos do benefício que são variáveis de acordo
com a constituição familiar, tratado pelo artigo 2.º da Lei 10.836/2004, sendo o benefício básico
pago exclusivamente para famílias em situação de extrema pobreza, o benefício variável que
acompanha famílias compostas dos gestantes, nutrizes, e crianças de zero a quinze anos de
idade, além do benefício variável associado aos adolescentes que se encontram em unidades
familiares de extrema pobreza e tenham entre 16 e 17 anos de idade (BRASIL, 2004a).
A partir da abertura de uma oportunidade na agenda governamental para o plano, deu
início a corrida a favor da redução da miséria encontrada no território, visto que, a razão
principal é atender famílias que sobrevivem com o mínimo possível, acometidas pelo
desemprego, abandono escolar, informalidade trabalhista, entre outras coincidências.
Com isso, cabe levantar os seguintes objetivos norteadores desta pesquisa: 1.
Espacializar o programa Bolsa Família no estado do Rio Grande do Norte (RN) a partir das
faixas de renda do Cadastro Único e 2. Propor uma regionalização a partir dos indicadores
socioeconômicos territoriais dos municípios.
2 METODOLOGIA
A presente pesquisa aconteceu em quatro etapas, as quais serão descritas a
seguir: primeiro momento foi realizado uma revisão bibliográfica da temática do programa BF
e dos conceitos e processos que amparam a pesquisa; no segundo momento, aconteceu a coleta
das informações a serem trabalhadas; na terceira etapa, houve a sistematização dos dados e o
mapeamento das informações anteriormente coletadas; e, por fim, as análises e elaboração da
regionalização.
2.1 Revisão bibliográfica
Inicialmente foi realizado o levantamento bibliográfico a partir de fontes que
permitissem ao grupo imersão e compreensão do fenômeno em questão (o Programa Bolsa
Família), o que é, a quem ele atende, o objetivo dentre outros, compreendido mediante as fontes
de ORTIZ e CAMARGO (2016). Além de bases que nos amparasse no entendimento dos
conceitos de espacialidade, região e regionalização que operacionalizam e amparam a pesquisa,

já descritos na seção anterior, para isso foram utilizados autores como SANTOS (1978), SOJA
(1993), CORRÊA (2000), RIBEIRO (2007), HAESBAERT (2010), FRANÇA (2013).
2.2 Coleta de dados
Para a espacialização e regionalização do programa BF, foram utilizados os
dados disponibilizados no site da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI), na
seção
de
Relatórios
de
Informações
Sociais
(https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php), na aba de Relatório de Informação
do Bolsa Família e Cadastro Único. Os dados coletados são apresentados no quadro 1 abaixo e
são referentes a atualização do mês de janeiro de 2020.
Quadro 1 - Dados coletados por regionalização do programa Bolsa Família no RN
Indicadores do programa BF
● Nº de famílias cadastradas no Cadastro Único e no programa BF (SAGI);
● Distribuição do Bolsa Família por faixas de salário (SAGI).
Fonte: SAGI, 2010.
Foram coletados dados referentes ao número de famílias cadastradas no Cadastro Único
e as que são contempladas com o programa BF, além dos valores em relação a quantidade de
famílias atendidas por faixas de salários definidas pelo próprio programa em quatro, que são
em reais: até 89,00; entre 89,01 e 178,00; de 178,01 e meio salário-mínimo; e acima de meio
salário-mínimo.
Com o intuito de realizar uma regionalização de forma que manifestasse algumas das
características territoriais dos municípios, foram considerados alguns indicadores das condições
dos territórios municipais exibidos no quadro 2 abaixo.
Quadro 2 - Indicadores utilizados para caracterização das regiões
Condições de habitação (infraestrutura) Capacidade econômica/ qualidade de vida
● Água e esgotamento
inadequados (Atlas);
● % de pobres (Atlas);
● Domicílios sem energia
● IDHM (Atlas).
(Atlas);
● Paredes inadequadas (Atlas).
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2010.
Os referidos dados comentados no quadro 2 estão disponíveis no Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil (http://www.atlasbrasil.org.br/2013/consulta/) elaborado
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA) e Fundação João Pinheiro (FJP), o qual tem por objetivo a
democratização das informações em todas as instâncias federativas, sendo um facilitador na
gestão pública, e para comunidade, fornecendo conhecimento sobre seu espaço. Vale salientar

que os dados coletados nos indicadores, todos são referentes ao Censo Demográfico de 2010
elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Os indicadores levantados para a análise das regionalizações, buscaram ser uma das
bases para atestar e fornecer maior seguridade no processo, uma vez que seu valor é capaz
expressar condições diversas, como afirmam Barbosa, Paz e Dantas (2017) “à complexidade
que permeia o uso do território”. Com isso, os indicadores apontados destacam: em condições
de habitação o percentual dos domicílios que se encontram em sistema de saneamento
deficitários, sem energia elétrica e com paredes inadequadas (ou seja, também um déficit na
infraestrutura domiciliar); em capacidade econômica, Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal (IDHM) que permite observar as desigualdades e atestar com o dado de porcentagem
de pobreza também a nível municipal.
2.3 Sistematização dos dados e mapeamentos
Com os dados coletados foi elaborada a sistematização dos referidos em
planilhas de Excel. Para os dados do programa BF, quanto ao número de famílias cadastradas
no Cadastro Único, foi possível calcular o percentual de famílias que são contempladas no
programa BF por municípios, mediante uma razão com o número de famílias cadastradas no
Cadastro Único, este dado foi utilizado posteriormente em ambiente SIG, para se realizar a
espacialização do BF no estado do RN. Esse mesmo cálculo de razão considerando a quantidade
de famílias do Cadastro Único também foi realizado com os valores do número de famílias para
cada faixa de renda, sendo assim possível obter o valor percentual. Estes valores e os mapas
elaborados (Figuras 01 e 02) referentes a esses indicadores serão apresentados na seção de
Resultados, verificando os espaços em que há maior e menor concentração de famílias
contempladas.
Em relação aos demais indicadores levantados, estes juntamente com dados adquiridos
do programa BF, foram organizados em tabelas de modo a facilitar a elaboração dos mapas
temáticos e contribuir com a proposta de regionalização do BF no RN.
O mapeamento foi executado com o auxílio do software de SIG ArcMap 10.5 e QGIS
3.10, os quais foram substanciais na elaboração da espacialização dos indicadores apontados
nos quadros 1 e 2 e representados nos mapas de espacialização das famílias contempladas
(Figura 01) e do percentual destas por faixa de renda (Figura 02), além da regionalização do
programa BF (Figura 03). Já os mapas das principais atividades econômicas do RN (Figura 04)
e da distribuição das Instituições de Ensino Superior no Rio Grande do Norte (Figura 05), foram
elaborados com base nos dados do IBGE (2010), IFRN (2012) e CPRM (2005). Isto pois, como
destacou Barbosa, Paz e Dantas (2017), “através da produção de mapas temáticos, é possível
identificar os subespaços que apresentam a maior densidade”, para o nosso caso, da
concentração de famílias contempladas e melhorias/ausência de condições infraestruturais e
qualidade de vida.
2.4 Regionalização do Programa Bolsa Família
Realizadas as análises para identificar, em um primeiro momento, os municípios
com maiores densidades de famílias contempladas (e menores consequentemente) (Figura 01),
na sequência correlacionar com os demais indicadores e notar se havia similaridades entre eles,
buscou-se então porções do território potiguar que agregam características similares dos
indicadores infraestruturais e de qualidade de vida, associados ao percentual de famílias.

Com isso, tomou-se como exemplo a proposta do trabalho de Barbosa, Paz e Dantas
(2017) em que foi realizada uma regionalização para o RN com base nos valores do IDHM
(subdivididos em baixo, médio e alto) e então criadas duas grandes regiões: a Região de Ação
Prioritária, considerando os municípios com valores de IDHM baixo e que demandam maior
atenção do poder público com urgência para resolução das questões levantadas; e a Região de
Ação Necessária agrupando os valores de IDHM médios, sendo caracterizada por se tratar de
uma região que não necessita de uma urgência na ações do Estado, mas que não pode ser
descuidada.
Logo, na presente pesquisa adotou a nomenclatura de Regiões de Atenção, subdividindo
em três categorias, uma vez que se constatou valores intermediários que tinham em si
particularidades que os diferenciavam das demais categorias. Desta forma, a regionalização
proposta definiu as seguintes regiões: a Região de Atenção Prioritária (RAP), que agrega os
municípios com média a alta dependência do BF e que demandam de planejamento e ações de
urgência do Estado, ou seja com implantação de ações de curto e médio prazo; a Região de
Atenção Necessária (RAN) que se caracteriza por reunir municípios com média dependência
do BF e sendo justamente o grupo que apresenta valores menos críticos se comparados com a
RAP, porém ainda preocupantes se comparados com os municípios da seção seguinte e, por
isso, requer ações de cuidado e atenção por parte do Estado, sendo essas de curto e médio prazo;
e a Região de Atenção Subsequente (RAS) que é o grupo que apresenta dependência baixamédia do programa BF, além de melhores valores dos indicadores destacados, mas que ainda
assim, por se tratar de uma população que está sob assistência social dado suas vulnerabilidades
intrínsecas, não deve ser descuidada, sendo capaz de seu planejamento acontecer a médio e
longo prazo.
3 REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 Espacialidade
No que compreende a proposta deste trabalho, o entendimento do conceito de
espacialidade se faz necessário. Tendo em vista os diversos esforços para a compreensão do
conceito, optou-se pelas explanações e discussões principalmente em SOJA (1993) e CORRÊA
(2000).
De acordo com Soja (1993), tempo, espaço e matéria estão interligados, resultando em
uma relação que encadeia temas centrais das ciências. O espaço, nesse contexto físico, foi
conceitualmente incorporado a uma análise materialista da história e da sociedade, que para
Soja (1993) essa incorporação do espaço, interferiu na interpretação da organização espacial
humana como um produto social, e foi “passo primeiro e fundamental para se reconhecer uma
dialética sócio-espacial” (SOJA, 1993).
Todavia, o autor também admite que a interpretação desse espaço físico “foi uma base
epistemológica ilusória para analisar o sentido concreto e subjetivo da espacialidade humana”
(SOJA, 1993), isso pois:
O espaço socialmente produzido é uma estrutura criada, comparável a outras
construções sociais resultantes da transformação de determinadas condições
inerentes ao estar vivo, exatamente da mesma maneira que a história humana
representa uma transformação social do tempo (SOJA, 1993).

Henri Lefebvre, estabelece em suas reflexões, distinções entre a natureza física e a
“segunda natureza”, a essa última reside a “espacialidade transformada e socialmente
concretizada que emerge da aplicação do trabalho humano deliberado” (SOJA, 1993).
Corrêa (2000), preocupado em sistematizar o pensamento acerca do conceito de espaço
na geografia crítica, explana que o espaço surgiu na análise marxista a partir da obra de
Lefebvre, uma vez que, sistematizou reflexões em que se apoiou no conceito de espaço para
realizar estudos acerca do materialismo histórico.
Segundo Corrêa (2000), para Lefebvre, o espaço é mais do que “um campo de ações de
um indivíduo ou um grupo, ligado ao processo de reprodução da força de trabalho através do
consumo, o espaço é o lócus da reprodução das relações sociais de reprodução” (CORRÊA,
2000).
Portanto, a partir de Lefebvre e de suas concepções, os geógrafos em 1970 adotaram o
materialismo histórico e dialético como paradigma, “o espaço é concebido como lócus da
reprodução das relações sociais de produção, isto é, reprodução da sociedade” (CORRÊA,
2000).
A espacialidade “surge” a partir da proposta de analisar a realidade sobre o amparo do
espaço, mas não o espaço natural, e sim a segunda natureza aqui comentada, sobre a qual existe,
o materialismo histórico produtor das relações sociais do trabalho humano. Por fim, a
espacialidade é a projeção da realidade sobre o espaço.
3.2 Região e Regionalização
Considerado um dos conceitos mais importantes e essenciais para a compreensão da
ciência geográfica, o termo “região” enfrenta o paradigma de ao mesmo tempo em que é muito
utilizado, também é complexo dependendo dos cenários que se quer trabalhar. De acordo com
Corrêa (2000) “está ligado à noção fundamental de diferenciação de área, quer dizer, à aceitação
da ideia de que a superfície da Terra é constituída por diferentes áreas entre si”. Para Haesbaert
(2010), a região pode ser entendida como um conceito polissêmico, no qual tem diversos
significados, em que a raiz “regere” (comandar/dominar), é uma das primeiras formas de
estudo, porém não é tão utilizada atualmente, já que se refere às relações de poder e às questões
políticas, mais especificamente. Nesse sentido, explicar que a região é “uma área, espaço ou
lugar com extensão ou caráter mais ou menos definido” (HAESBAERT, 2010), tem melhor
aplicabilidade aos estudos que se seguem.
Partindo dos primórdios, tem-se algumas subdivisões utilizadas para defini-la com base
em seu contexto histórico. A primeira delas é a “região natural”, ou seja, um ecossistema onde
seus elementos encontram-se integrados e interagem, em que a ideia de combinação ou mesmo
integração se dá no movimento do Determinismo Ambiental, no século XIX, com Friedrich
Ratzel e Carl Dryer. A seguir, fala-se em uma “região geográfica”, na qual a região humana é
vista na forma da geografia regional e há uma evolução das relações entre o homem e a natureza,
onde este com sua cultura cria uma paisagem e um gênero de vida, ambos próprios e peculiares
a cada porção da superfície terrestre. Temos aí as bases do Possibilismo, com destaque para La
Blache, Schlüter, Sauer, e Hartshorne, entre o final do século XIX e início do XX.
Na década de 1970, há o incremento de uma “Nova Geografia”, ligada ao Positivismo
Lógico, em que segundo Corrêa (2000) “a região é definida como um conjunto de lugares onde
as diferenças internas entre esses lugares são menores que as existentes entre eles e qualquer
elemento de outro conjunto de lugares”. Assim sendo, é a técnica estatística que permite revelar
as regiões de uma dada porção de área. Nela, perpassam por regiões simples, complexas,

homogêneas e funcionais, cada uma por sua vez, com características específicas e bastante
interessantes para se compreender os conceitos mais atuais acerca da temática. O que para
Santos (1978) se conclui que “a região é a síntese concreta e histórica da formação
socioeconômica (instância espacial) dos processos sociais; produto e meio da produção e
reprodução de toda vida social”.
Tendo como premissa de que a região é um recorte do espaço, é necessário compreender
as dinâmicas do espaço de uma forma coesa para que se possa de fato acontecer o processo de
regionalização. Segundo Ribeiro (2007) “a noção de regionalização é nitidamente polissêmica.
O termo refere-se, mais do que à efetiva existência de regiões, à capacidade de produzi-las, o
que inclui o acionamento de ideologia, com apoio, por exemplo, em dados da paisagem, valores
culturais compartilhados ou critérios político-científicos que legitimem fronteiras e limites”.
Ainda em consonância com Ribeiro (2007), é possível verificar que:
[...] o ato regionalizador compreende a institucionalização de fronteiras e
limites, com vistas à implementação de uma determinada ação: analítica,
política, econômica, enfim social. Trata-se da definição do cenário, do
contexto e da escala correspondentes aos objetivos da ação, implementada ou
pretendida. Regionalizar envolve: espaço-tempo-ação social e, portanto,
sujeitos e conflitos sociais (RIBEIRO, 2007).

Diante desse entendimento, França (2013) ressalta que no século XXI há diversas
regionalizações, estruturadas por diferentes critérios, baseados nas políticas públicas setoriais.
Para cada uma das propostas de políticas públicas apresentam-se distintos recortes de
regionalizações. As regionalizações são realizadas não apenas pelas diretrizes nacionais, mas
pelas Unidades Federativas e municípios, a partir de suas ações expressas nos planos
plurianuais, dentre outros programas. Além das regionalizações dos setores privados, as
diversas regionalizações empreendidas no âmbito municipal são associadas, em certa medida,
com a autonomia municipal, instituída pela Constituição Federal de 1988.
Assim sendo, de acordo com Haesbaert (2010) pensar em região, é pensar, antes de tudo,
nos processos de regionalização - seja focalizando-os como simples procedimento
metodológico ou instrumento de análise proposto pelo pesquisador, seja como dinâmicas
efetivamente vividas e produzidas pelos grupos sociais. Incorporar como dimensão primeira o
espaço não significa, [...] que se trate de um espaço separado ou separável dos sujeitos que o
constroem: a regionalização deve estar sempre articulada em análise centrada na ação dos
sujeitos que produzem o espaço e na interação que eles estabelecem, seja com a “primeira”
(cada vez mais rara, como já reconhecia o próprio Marx), seja com a “segunda” natureza.
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Espacialização do Programa Bolsa Família no Rio Grande do Norte
Figura 01 – Espacialidade do Bolsa Família no Rio Grande do Norte

Fonte: SAGI, 2020. IBGE, 2010.
Como apresentado na Metodologia, a proporção de famílias beneficiadas se deu a partir
do cálculo da razão entre o número de famílias cadastradas e o número de famílias beneficiadas
no primeiro trimestre do ano de 2020.
Nota-se a partir da espacialização que algumas regiões se apresentam bem definidas
quanto a porcentagem de famílias beneficiadas. Podemos definir a Região Metropolitana de
Natal, o Seridó Potiguar, parte do Alto Oeste Potiguar e Mossoró como uma região onde até
55% das famílias cadastradas foram beneficiadas no primeiro trimestre de 2020.
Ao entorno da Região Metropolitana de Natal, desde a fronteira com a Paraíba até o
outro extremo setentrional Potiguar, notamos um cinturão com predomínio de municípios que
têm de 65% até 75% das famílias cadastradas beneficiadas.
Já acima do Seridó Potiguar, nos demais municípios da mesorregião Central Potiguar,
identificamos muitos municípios onde 45% das famílias cadastradas foram beneficiadas, Na
Região Oeste, para além dos municípios vizinhos a Pau dos Ferros e Mossoró, nota-se de forma
bem acentuada de municípios onde até 65% de suas famílias cadastradas foram beneficiadas
pelo programa Bolsa Família no primeiro trimestre de 2020.
A razão entre o número de famílias cadastradas e famílias beneficiadas se torna
importante, pois desta forma podemos identificar com mais precisão quais foram os municípios
que mais acionaram o programa. Em outro caso, utilizando apenas o número de famílias
cadastradas, teríamos uma espacialização muito dependente do número de habitantes do
município, uma vez que, municípios mais populosos têm mais famílias cadastradas no
Programa Bolsa Família.

Figura 02 – Espacialidade das faixas de renda do Bolsa Família no Rio Grande do Norte

Fonte: SAGI, 2020. IBGE, 2010.

Dentro do Programa Bolsa Família, existem diferentes situações sociais e econômicas.
Aquelas famílias que recebem até R$89,00 por pessoa se enquadram em situação de extrema
pobreza. As famílias pobres são as que recebem entre R$89,01 e R$178,00 reais, ainda se tem
famílias que recebem entre R$178,01 e meio salário-mínimo e famílias que recebem acima de
meio salário-mínimo.
O número de famílias contempladas pelo Programa Bolsa Família dentro das diferentes
faixas de renda familiares no Rio Grande do Norte pode ser visualizado na Figura 02.
Identificamos que a espacialização dos municípios que mais possuem famílias em
situação de extrema pobreza, ou seja, que recebem até R$89,00 por pessoa, coincide com a
espacialização da Figura 01 que apresenta os municípios que mais possuem famílias
beneficiadas pelo programa.
Em situação de pobreza, nota-se em algumas regiões muito bem definidas, como na
Região Metropolitana de Natal, Mossoró e alguns municípios do Alto Oeste e do Central
Potiguar também se encaixam nessa faixa de renda.
A espacialização das famílias que recebem entre R$178,01 e meio salário-mínimo é
inversamente proporcional a espacialização de famílias beneficiadas (Figura 01), a possível
explicação para tal coincidência espacial pode ser em razão da prioridade em beneficiar aquelas
famílias que apresentam menores condições de renda mensal.

Já, a espacialidade das famílias que recebem acima de meio salário-mínimo aumenta de
proporção em sentido a oeste do estado, com municípios em evidência no Seridó e no Alto
Oeste Potiguar.
4.2 Regionalização do programa Bolsa Família
Figura 03 – Regionalização do Bolsa Família no Rio Grande do Norte

Fonte: IBGE, 2010.
A regionalização proposta para o Programa Bolsa Família no Rio Grande do Norte,
resultou em 3 grandes Regiões de Atenção bem definidas, sendo elas: Região de Atenção
Subsequente (RAS), Região de Atenção Necessária (RAN) e Região de Atenção Prioritária
(RAP). A intitulação ocorreu com base no grau de prioridade de assistência necessária de cada
região para superar a condição de extrema pobreza ou pobreza, definidas nas faixas de renda
do BF.
A Região de Atenção Subsequente (RAS) é contemplada por 57 municípios, localizados
na Região Metropolitana de Natal e vizinhos, no Seridó Potiguar e no Oeste do estado. O IDHM
médio dessa Região de Atenção é de 0,641, sendo a maior entre as três. Com 33% de pobreza
entre a população, é a região com a menor percentagem, também apresenta as melhores
condições de saneamento, por conter apenas 10,77% das famílias com abastecimento de água
e coleta de esgoto inadequados.
4.2.1 Região de Atenção Subsequente (RAS)
Figura 04 – Principais atividades econômicas no Rio Grande do Norte

Fonte: CPRM, 2005. IBGE, 2010. IFRN, 2012.
Figura 05 – Instituições de Ensino Superior no Rio Grande do Norte

Fonte: IBGE, 2010. DNIT, 2015.
Na Região de Atenção Subsequente estão os mais desenvolvidos municípios potiguares,
parte deste desenvolvimento pode ser observado pela espacialização das principais atividades
econômicas no Rio Grande do Norte (Figura 04) e pela localização das Instituições de Ensino
Superior (IES) e pela espacialidade das principais rodovias do estado (Figura 05). Nota-se que
os municípios que fazem parte da RAS são os que possuem em seu território pelo menos uma
atividade econômica potencial e/ou uma IES ou são municípios vizinhos aos que possuem essas
atividades e/ou instituições. Também são os que possuem integração estadual por meio das
rodovias federais.

4.2.2 Região de Atenção Necessária (RAN)
A Região de Atenção Necessária (RAN) agrega 49 municípios do Estado concentrados
em 4 porções, sendo: os municípios do Oeste Potiguar próximos à divisa com o estado da
Paraíba, uma faixa do centro em direção ao norte e uma porção central que agrega municípios
que estariam na microrregião do Agreste Potiguar proposta pelo IBGE.
Sobre suas características, se tem que a RAN retrata um IDHM médio de 0,606, sendo
o segundo maior das três regiões e considerado pela classificação do Atlas do Desenvolvimento
Humano (2013) como médio, dentre as cinco faixas da referida referência. Em relação ao
percentual de pobres por município, com base no Censo de 2010, há uma média de 36%, com
destaque para os valores mais elevados em João Dias (56,29%, mais da metade da população
da cidade), Venha-Ver (48,98%) e Luís Gomes (46,87%), todos os citados encontram mais a
oeste do estado, precisamente na tromba do elefante, área como pode-se ver na Figura 04, onde
há pouca diversidade econômica em suas atividades e estando mais voltadas para pecuária,
comércio e algumas indústrias.
A RAN em relação ao percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de água
e esgotamento sanitário inadequados, para os dados de 2010, expõe uma média de 17,01% ,
sendo a segunda também com o pior valor, salientando os valores encontrados nos municípios
de Ruy Barbosa, Santa Maria e São Pedro em que esses chegam a quase 40%. Se observamos
os valores de proporção de famílias que foram beneficiadas (Figura 01), é nessa região que há
uma média 56,39%, ou seja, metade das famílias em situação de vulnerabilidade são
contempladas. Além disso, notando a Figura 04 e a localização da RAN, constata-se que os
municípios estão situados longe de polos com dinâmica econômica de prestação de serviços,
estes locais são voltados mais para atividades do setor primário e mais recentemente, com o
avanço das instituições de educação para o interior, se tem um fluxo maior entre as regiões dado
esse aspecto.
4.2.3 Região de Atenção Prioritária (RAP)
A partir da análise de elementos específicos que dizem respeito à estrutura de prestação
de serviços e das condições socioeconômicas do estado, organizou-se a divisão das regiões com
destaque, neste momento, para a Região de Atenção Prioritária (RAP) que conta com 61
municípios conforme pode ser vista na Figura 03 na cor vermelha. Percebeu-se que em todo o
território potiguar o abastecimento de água, o acesso a luz elétrica ocorre com fornecimento
similar, excetuando-se áreas específicas que compreendem a cidade de Mossoró, parte da região
do Seridó e alguns municípios da Região Metropolitana de Natal. Essas mesmas áreas possuem
similitudes quanto aos índices correspondentes ao desenvolvimento humano, pois apresentam
PIBs municipais que se destacam dos demais municípios potiguares. A dinâmica das regiões
destacadas como de Atenção Prioritária é diversa, na qual os municípios apresentam
entremeios, por exemplo, no município de Parazinho com IDHM de 0,549, que dentre os demais
varia até no máximo 0,629 no município de Bodó.
Esses municípios que necessitam de Atenção Prioritária são caracterizados por
apresentar, em sua maioria, inadequados abastecimentos de água e saneamento básico, como é
o caso de Jardim de Angicos, em que 56% das pessoas dos domicílios ocupados não têm acesso
adequado a esses sistemas. Fato relevante também é a variável educação que é preocupante
conforme mostram os indicadores. Nesse recorte temos, por exemplo, o município de Espírito
Santo que tem em sua população acima dos 18 anos respectivamente taxas de 41% de
analfabetismo. Os municípios de Espírito Santo e Triunfo Potiguar apresentam também a maior

proporção de famílias beneficiadas pelo PBF, ambos com respectivamente 75% e 73% da
população, que em sua maioria compõem as faixas do Programa Bolsa Família com a renda per
capita de “até R$89,00 por pessoa” como pode ser visto na Figura 02.
Nesse entremeio percebemos que uma parcela significativa do número de famílias
beneficiadas pelo estado do RN encontra-se com precárias condições econômicas já que a
proporção média é de que 56% da população dos municípios potiguares seja beneficiária do
programa, a maior parte se enquadra na primeira faixa de renda, o que caracteriza alta
dependência em relação ao programa social. Devemos destacar também que esses municípios
da Região de Atenção Prioritária possuem condições previdenciárias dependentes, isto é, têm
uma dinâmica econômica que tem como base os proventos, com concentração das atividades
de agricultura familiar por pequenas propriedades rurais, e a falta de oportunidade de utilizar
sua capacidade de trabalho, o que em alguns casos representa uma tendência a fazer a migração
para outros municípios.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante desse conjunto heterogêneo, complexo e diverso em que estão os municípios
potiguares, o estudo de uma política pública espacializada nesses entes federados ajuda na
compreensão das dinâmicas locais e regionais que ensejaram a necessidade de implementação
de tal política e como ela se conecta com a formação socioespacial anterior e atual. No Rio
Grande do Norte, entende-se que a pobreza nos municípios não é fenômeno proveniente da
insuficiência de renda, mas da concentração fundiária, exploração do trabalho, desigualdade da
distribuição da riqueza socialmente produzida e da desigualdade no acesso aos serviços básicos.
Compreende-se que embora muitos municípios tenham uma cobertura regular de rede
de serviços, há uma concentração de população, renda e serviços nas áreas que compreendem
a Região Metropolitana de Natal, as regiões imediatas de Caicó e Mossoró, os quais destacamos
como espaços de realidades diferenciadas das áreas que demandam atenção em maior grau.
Essas áreas estão margeadas por municípios, em sua maioria, com dinâmica econômica de
produção agrícola.
Nesse sentido há o entendimento da importância do programa para a economia do
estado. Jesus (2011) analisa que o PBF gera impactos na economia local e nas condições de
vida em pequenos e médios municípios do Rio Grande do Norte. Essa autora na pesquisa em
questão, avaliou que os impactos repercutem também na vida social e política dos territórios e
na população em geral, mas que a importância dos recursos é mais significativa nos municípios
de pequeno porte. Muito embora sejam esses municípios que enfrentam gargalos quanto a
ausência de estruturas físicas e/ou humanas para a efetiva implementação desse programa e
recebimento total de recursos.
As Regiões de Atenção demonstram a necessidade da incorporação das diferenças e
similitudes do espaço potiguar, a dimensão do planejamento, a adoção de novas regionalizações
que as considerem e que se inicie pelo estabelecimento de um Plano de Desenvolvimento a
longo prazo. No sentido de que o papel desses atores públicos como facilitadores, por exemplo,
dos arranjos produtivos e cooperativos de uma agenda de desenvolvimento local. Assim,
entende-se que a regionalização pode vir a ser um instrumento e objeto da Universidade,
Instituições e Estado. Ao pensar essa dinâmica como fato e ferramenta (RIBEIRO, 2007)
percebemos o quanto essa diversidade do território é relevante.
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Resumo
Há evidências bastante contundentes de que a questão da violência que recai sobre as mulheres
tem crescido no decorrer dos últimos tempos, seja no plano internacional seja no âmbito da
sociedade brasileira. Partindo-se desta constatação, tem-se que o objetivo deste trabalho é
analisar como evoluíram as estatísticas relativas à violência de gênero direcionada às mulheres
no Estado da Bahia, entre os anos de 2019 e 2020, intervalo de tempo esse marcado pelo
surgimento da pandemia do coronavírus, a qual trouxe reverberações importantes do ponto de
vista das interações sociais que os indivíduos de uma forma geral mantêm entre si. Para dar
conta desta tarefa, recorreu-se fundamentalmente às informações disponibilizadas pelo mais
recente relatório produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no Anuário Brasileiro
de segurança Pública, datado do ano de 2021, bem como a documentos elaborados pela
Organização das Nações Unidas (ONU), pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e a parte
da literatura que discute a questão da violência que historicamente afeta as mulheres. Buscouse, portanto, problematizar as razões pelas quais, embora o Brasil tenha adensado à sua agenda
institucional para o enfrentamento da violência, ações integradas de aperfeiçoamento da
legislação, criação de delegacias e varas especializadas para o atendimento de mulheres,
constituição de canais de denúncia, e redes de apoio à vítima, curiosamente os dados gerais
sobre a violência neste período pandêmico tiveram uma ligeira queda. Porém suspeita-se que a
configuração deste cenário, longe de representar uma mitigação do referido problema pode ter
sido decorrente exatamente da ocorrência de situações adversas vivenciadas pelas mulheres
durante o aludido período pandêmico, haja vista que muitas delas por vários motivos, entre os
quais o confinamento, passaram a ter mais dificuldade de externalizar e/ou denunciar o quadro
de violência de que foram vítimas.
Palavras-chave: Mulher. Violência de gênero. Covid-19.

Abstract
There is very strong evidence that the issue of violence against women has grown over the last
few times, whether internationally or within Brazilian society. Based on this finding, the
objective of this work is to analyze how statistics related to gender violence directed at women
in the State of Bahia evolved between 2019 and 2020, a time interval marked by the emergence
of the coronavirus pandemic, which brought important reverberations from the point of view
of social interactions that individuals generally maintain among themselves. To account for
this task, we used fundamentally the information provided by the most recent report produced
by the Brazilian Public Security Forum, in the Brazilian Yearbook of Public Security, dated
2021, as well as documents prepared by the United Nations (UN), the World Health
Organization (WHO) and the part of the literature that discusses the issue of violence that
historically affects women. Therefore, we sought to problematize the reasons why, although
Brazil has deepened its institutional agenda for coping with violence, integrated actions to
improve legislation, creation of police stations and specialized courts for the care of women,
constitution of complaint channels, and victim support networks, curiously the general data on
violence in this pandemic period had a slight drop. However, it is suspected that the
configuration of this scenario, far from representing a mitigation of this problem may have
been due exactly to the occurrence of adverse situations experienced by women during the
aforementioned pandemic period, given that many of them for various reasons, including
confinement, began to have more difficulty outsourcing and/or denouncing the situation of
violence of which they were victims.
Keywords: Woman. Gender violence. Covid-19.

1 INTRODUÇÃO
A problemática da violência direcionada às mulheres é tema imprescindível para a
construção de uma sociedade verdadeiramente democrática, pacífica e determinada em garantir
os direitos humanos e eliminação de todas as formas de discriminação e violência (ONU, 1993).
A violência de gênero se apresenta de forma endêmica à medida que atinge
permanentemente mulheres de todo o mundo de diferentes formas. Seus impactos repercutem
na saúde e bem-estar, no acesso à educação formal, ao mercado de trabalho e a participação
política, agravando ainda mais a desigualdade (OMS, 2021).
No atual cenário em que estamos imersos, marcado por uma mudança significativa na
interação social em função da ocorrência da pandemia da COVID-19, exigiu-se medidas como
distanciamento social, mudanças nos hábitos de higiene, desenvolvimento do trabalho para
algumas atividades, fechamento do comércio e atividades culturais, diminuição dos postos de
trabalho, refletindo em uma crise que ultrapassou as esferas biomédica e sanitárias, provocando
efeitos nas esferas político, social, cultural e econômica.
Consoante dados do IBGE (2021) são 14,4 milhões de pessoas desempregadas no
segundo trimestre de 2021, e 5,6 milhões de pessoas desalentadas. A taxa de desemprego entre
as mulheres atingiu o maior nível desde 2012, um percentual 17,9% no 1º trimestre.
Inobstante o posicionamento da Organização Mundial de Saúde (OMS), ratificado por
grande parte de países que organizaram esforços para a contenção do alastramento do vírus a
partir de políticas de educação e comunicação com a sua população, políticas de emprego e

renda, auxílios emergenciais, ampliação da rede de apoio a vítimas de violência e
principalmente compra de vacinas, o governo federal brasileiro caminhou na contramão dessas
medidas, corroborando para o agravamento da pandemia cuja mortes alcançou o número 567
mil pessoas até agosto de 2021 (MS; SVS, 2021).
A análise das normativas proferidas ao longo de 2020 indicou uma estratégia
institucional de propagação do Corona vírus pelo Governo Federal representada por uma
obstrução constante às respostas locais, de governadores e prefeitos sobre medidas de
isolamento social, fechamento do comercio e outras restrições, bem como uma incessante
propaganda contra a saúde pública, veiculação de notícias falsas e informações técnicas sem
comprovação científica, com o propósito de desacreditar as autoridades sanitárias, enfraquecer
a adesão popular às recomendações de saúde baseadas em evidências científicas (CEPEDISAUSP; CONECTAS,2020).
Nesse contexto quase caótico, com o aumento alarmante do número de pessoas em
situação de vulnerabilidade, inclusive as mulheres, o presente trabalho se propõe a analisar
como evoluíram as estatísticas relativas à violência de gênero direcionada às mulheres no
Estado da Bahia, entre os anos de 2019 e 2020.
O artigo foi dividido em quatro seções partes, além desta Introdução e das
Considerações Finais. Na segunda apresentou-se um traçado histórico do enfrentamento
institucional da violência no Brasil, ressaltando o protagonismo do movimento organizado de
mulheres a partir das pressões, reivindicações e presença no espaço público para inclusão deste
importante tema na agenda política de Estado e implementação de políticas públicas como a
criação de delegacias especializadas, promulgação da Lei Maria de Penha, canais de denúncia,
rede de acolhimento. Na terceira, por seu turno, foi feita uma análise dos marcadores sociais de
violência de gênero a partir dos dados fornecidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública
- FBSP em recente publicação do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de 2021. O recorte
desses dados para o estado da Bahia foi apontado na quarta seção, seguido da análise de como
a violência de gênero tem se manifestado no mais populoso estado da Região Nordeste e se é
possível correlacionar o aumento da violência de gênero ao período pandêmico.
2 BREVE TRAÇADO HISTÓRICO DO ENFRENTAMENTO INSTITUCIONAL DA
VIOLÊNCIA
A violência direcionada às mulheres é consubstanciada na história de opressão ao corpo
feminino e à performance do que a organização patriarcal cis - heteronormativa ao longo da
história determinou o que era, é ou deve ser mulher, consoante trazido por Souza (2016) as
raízes que sustentam a hegemonia masculina se irradiaram pelos mais diversos espaços sociais,
sobretudo os de poder, e produziram a concepção coletiva de que nós, mulheres, somos aquilo
que a concepção beauvoiriana nominou de o outro, um ser sem significância.
A violência é palavra-ação que acompanha as mulheres ao longo de suas trajetórias. O
rompimento gradativo dessa linha genealógica de violação, exclusão, aprisionamento,
manipulação e aniquilação se dá a partir de um processo de desmantelamento das relações de
produção de hierarquias sociais, objeto de ação dos movimentos sociais, principalmente do
movimento protagonizado pelas mulheres na busca da equidade de gênero.
Na lição da antropóloga estadunidense Gayle Rubin “é importante notar que a análise
das causas da opressão das mulheres constitui a base de qualquer avaliação do que deveria ser
modificado para tornar possível uma sociedade sem hierarquia de gênero” (RUBIN, 2017, p.
9).

Nesse sentido inserir a violência contra mulheres na agenda política do Estado de forma
que a tomada de decisões envolvesse toda a sociedade, agentes públicos, sociedade civil,
comunidade internacional, setor privado, instituições religiosas, somente foi possível a partir
da organização das próprias mulheres, suas reivindicações e presença nos espaços políticos.
Se na Europa o movimento é iniciado com as sufragistas no século XIX, aqui no Brasil
sentiremos na mesma época o ressoar desta primeira onda feminista com as reivindicações da
imprensa feminina, responsável pela divulgação de ideias feministas e os questionamentos
acerca da organização patriarcal hierarquizante (COSTA, 2005).
A primeira metade do século XX é marcada pelas reivindicações de direitos civis e
trabalhistas e foi na segunda metade do referido século que as denúncias de violência contra as
mulheres entraram na pauta do movimento feminista (BARSTED, 2016).
A partir da transição para a democracia nos anos 1980, a atuação do movimento
feminista ocorreu de forma mais organizada com a maior presença e incidência no âmbito
estatal da participação das mulheres nos espaços de representação formal (BIROLI, 2018).
Em São Paulo foi criado o primeiro mecanismo de Estado brasileiro voltado para a
implementação de políticas para mulheres: o Conselho Estadual da Condição Feminina, criado
em abril de 1983, seguido, em âmbito federal, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher
(CNDM), criado pela lei nº 7.353, de 29 de agosto de 1985, na transição para o primeiro
presidente civil após o regime militar (COSTA, 2005).
Essas políticas repercutiram na criação das primeiras delegacias da mulher em 1985,
também no Estado de São Paulo. Em vários outros estados, grupos feministas e de mulheres
passaram a reivindicar a criação dessas delegacias especializadas como parte integrante e
principal de uma política pública específica à questão da violência contra mulheres
(PASINATO E SANTOS, 2008).
Em 26 de agosto de 1986, aconteceu o Encontro Nacional Mulher e Constituinte para
sistematizar, discutir e deliberar sobre as propostas a serem encaminhadas à Assembleia
Constituinte. Os temas desse encontro versavam, em linhas gerais, sobre as seguintes questões:
violência, família e direito civil, educação, discriminação racial, cultura, terceira idade, saúde,
trabalho no campo, creche, participação política, trabalho nos centros urbanos e questões
nacionais e internacionais. O resultado foi entregue ao deputado Ulisses Guimarães, no dia 26
de março de 1987, e constituiu o passo fundamental para o início das atividades do que,
posteriormente, passaria a se chamar lobby do batom (SILVA, 2011).
Nesse contexto a Constituição Federal de 1988 (CRFB/88), a partir dos esforços do
movimento de mulheres reconheceu igualdade de direitos de homens e mulheres na vida pública
e na vida privada. No capítulo destinado a ordem social em seu artigo 226 §5º distribuiu os
direitos e deveres da sociedade conjugal de forma igualitária, o que nas constituições anteriores
era descrito como “pátrio poder”, bem como coibiu a violência no âmbito das relações
familiares.
Somente em 2003 foi criada uma política nacional de enfretamento à violência a partir
da criação da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres (SPM), sob a presidência de Luiz
Inácio Lula da Silva (PT, 2003-2006, 2007-2011) cujo programa passou a incluir ações
integradas como a criação de normas e padrões de atendimento, aperfeiçoamento da legislação,
incentivo à constituição de redes de serviços, o apoio a projetos educativos e culturais de
prevenção à violência e ampliação do acesso das mulheres à justiça e aos serviços de segurança
pública. (PASINATO E SANTOS, 2008).
O aperfeiçoamento da legislação e, portanto, ampliação do combate à violência se deu
finalmente em 7 de agosto de 2006, com a Lei Federal nº 11.340, conhecida com a Lei Maria
da Penha, que modificou o ordenamento jurídico brasileiro. Seu nome foi uma homenagem
àquela que resistiu bravamente aos terrores da violência de gênero, da omissão estatal, da

passividade do judiciário e do julgamento da sociedade. Essa mulher é a Farmacêutica
Bioquímica, Maria da Penha, que sofreu em 1983, tentativas de duplo feminicídio pelo seu até
então marido, Marco Antônio Heredia Viveiros.
O caso de Maria da Penha foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos
da Organização dos Estados Americanos - CIDH/OEA (IMP, 2009), que interviu determinando
que o Brasil fosse “responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à
violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras” (IMP, 2009, online).
Esta lei possui 46 artigos com o objetivo de coibir a prática de violências doméstica e
familiar contra a mulher no Brasil. Assim como prevê o seu artigo 1º:
Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica
e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição
Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência
contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e
Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais
ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece
medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência
doméstica e familiar.(BRASIL, 2006).

A lei Maria da Penha trouxe importantes mudanças processuais pois disciplinou a
competência dos Juizados Especializados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher,
além da categorização dos tipos de violência doméstica em física, sexual, patrimonial,
psicológica e moral; a proibição da aplicação de penas pecuniárias aos agressores; e a
determinação de encaminhamentos das mulheres em situação de violência, assim como de seus
dependentes, a programas e serviços de proteção e de assistência social, como casas abrigo.
No que tange à produção de dados, a Lei Maria da Penha determinou a inclusão das
estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher nas bases de dados dos órgãos
oficiais do Sistema de Justiça e Segurança a fim de subsidiar o sistema nacional de dados e
informações relativo às mulheres.
Em 2015 outra legislação fundamental para o enfrentamento a violência contra as
mulheres foi sancionada, a Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104/2015), alterando o Código Penal,
em seu artigo 121º, colocando-o como uma qualificadora do homicídio e incluiu o feminicídio
no rol taxativo dos crimes hediondos.
Art. 121. Matar alguém:
Feminicídio (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015)
VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino: (Incluído pela
Lei nº 13.104, de 2015)
[...]Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
[...]§ 2 -A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando
o crime envolve: (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015)
I - violência doméstica e familiar; (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015)
II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher. (Incluído pela Lei
nº 13.104, de 2015) (BRASIL, 1940).
o

Neste sentido, verifica-se que a adoção das atuais políticas institucionais de
enfretamento a violência de gênero passou por um longo percurso histórico tendo como atuação
decisiva a articulação e pressão do movimento de mulheres.
Entretanto em que pese a existência de instrumentos jurídicos o cenário ainda se mostra
extremamente preocupante, o atual governo não demonstra interesse em promover as políticas
institucionais de combate a violência iniciadas nos anos 2000.
O Estudo Técnico nº 16/2020 elaborado Câmara dos Deputados para avaliação da
execução orçamentária de ações de combate a violência contra a mulher, apontou que houve
uma queda de 95% da dotação orçamentária nos últimos cinco anos para o enfrentamento da
violência. Em 2015, o Governo Federal investiu R$ 119 milhões enquanto em 2019, o
investimento foi de R$ 5,3 milhões (BRASIL, 2020).
Diante desse panorama, a análise aos dados obtidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança
Pública se mostra imprescindível para a intepretação do fenômeno da violência e compreensão
de como ela se manifesta no momento pandêmico com o desiderato de auxiliar na tomada de
decisões, e exigências de ações que efetivamente se voltem para o combate a violência contra
as mulheres no país.
3 OS MARCADORES SOCIAIS DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO NO BRASIL: UMA
ANÁLISE DOS DADOS DO FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA
A violência de gênero é um crime altamente agressivo, opressivo e discriminatório, que
atinge a vítima tanto fisicamente quanto psicologicamente e se relaciona às desigualdades de
gênero que se propagaram culturalmente ao longo dos anos, deixando as mulheres em situação
de vulnerabilidade na sociedade.
Neste teor, considerando que os dados referentes à violência contra a mulher no Brasil
mostram um cenário alarmante, a presente sessão abordará: crimes sexuais, lesão corporal,
homicídios femininos e feminicídios, ameaças, violência psicológica e crimes contra a honra,
onde ambos possuem significativamente as mulheres como vítima, e a sessão seguinte, fará
uma análise destes crimes a nível Estadual tratando da Bahia.
Segundo o Mapa da Violência de 2015, organizado pela Faculdade Latino-Americana
de Ciências Sociais (FLACSO), o Brasil ocupou o 5º lugar no ranking por taxas de homicídios
de mulheres por 100 mil habitantes (2010-2013). Uma pesquisa realizada com mais de oitenta
países com relação ao assassinato de mulheres. Uma posição preocupante que reflete ainda
atualmente no país.
Em 2019, segundo o Anuário da Violência de 2021, do FBSP, ocorreram 3.966 crimes
de homicídio com vítimas do sexo feminino, dos quais 1.330 enquadram-se na tipologia do
feminicídio. Do total de crimes de Homicídios no Brasil, 33,5% foram qualificados como
feminicídio (FBSP, 2021).
Em 2020, os números relacionados ao feminicídio aumentaram. Dos 3.913 crimes de
homicídio com vítimas do sexo feminino, 1.350 foram qualificados como feminicídio, ou seja,
uma porcentagem de 34,5% dos crimes de homicídios do ano de 2020 (FBSP, 2021).
O aumento do número de feminicídios ocorridos em um contexto pandêmico pode ser
interpretado em razão das necessárias medidas de isolamento social recomendadas pela OMS
para contenção do alastramento do vírus da COVID-19. Isso porque, o relatório da FBSP
(2021), apontou que 54% dos crimes ocorreram nas casas das vítimas, provocados pelos
maridos, companheiros, parentes próximos ou pessoas de confiança que convivam na no mesmo
espaço que as vítimas.

No que tange às ligações para o 190 voltadas à violência doméstica, o referido relatório
indicou um aumento significativo de 16,3% (um chamado por minuto) em 2020, com relação
ao ano anterior.
É possível destacar ainda, de acordo com o relatório, que existe uma
desproporcionalidade nas experiências vivenciadas por mulheres na violência de gênero, onde
61,8% das vítimas de feminicídios no ano de 2020 foram mulheres negras, evidenciando que a
cultura do patriarcado vinculado ao racismo explícito que existe no País, corrobora, fortemente
para a morte dessas mulheres, o que as deixa sofrendo uma dupla violência; de raça e gênero.
Sobre isso discorre Kimberlé Crenshaw:
A garantia de que todas as mulheres sejam beneficiadas pela ampliação da
proteção dos direitos humanos baseados no gênero exige que se dê atenção às
várias formas pelas quais o gênero intersecta-se com uma gama de outras
identidades e ao modo pelo qual essas interseções contribuem para a
vulnerabilidade particular de diferentes grupos de mulheres. Como as
experiências específicas de mulheres de grupos Étnicos ou raciais definidos
são muitas vezes obscurecidas dentro de categorias mais amplas de raça e
gênero, a extenso total da sua vulnerabilidade interseccional ainda permanece
desconhecida e precisa, em última análise, ser construída a partir do zero
(CRENSHAW, 2002, p. 174).

Gênero e raça então se vinculam, e é evidente que os dados demonstram a necessidade
de atenção para elementos que são obscurecidos quando se faz uma abordagem geral da
violência de gênero. A legislação e o poder público precisam se mostrar afetados por estes
dados de forma a compreender como suas medidas podem se tornar eficientes para todas as
mulheres, desconstruindo e naturalização destes crimes.
Além disso, não se pode deixar de mencionar que as mulheres brasileiras também são
alvos de um conjunto de outros crimes, prova disso pode ser encontrada, por exemplo,
recorrendo-se mais uma vez às estatísticas divulgadas pela FBSP (2021), destacando-se que em
2019, foram computados 246.664 lesões corporais dolosas, 655.730 de ameaça, 61.347 crimes
de estupro e estupro de vulnerável (mulheres e meninas) e 5.323 casos de assédio sexual
voltados ao gênero feminino no País (FBSP, 2021). (Gráfico 1).
Já em 2020, se tem computados, 230.160 crimes de lesão corporal dolosa, 582.591
ameaças, 53.453 casos de estupro e estupro de vulnerável (meninas e mulheres) e 4.204 de
assédio sexual (FBSP, 2021). (Gráfico 1).

Gráfico 1 - Registro de Violência Contra a Mulher no Brasil (2019-2020)

Fonte: Elaboração própria, 2021. Base de dados FBSP. Anuário da violência, 2021.

Frisa-se com relação aos estupros no Brasil, que estes ocorrem de forma mais acentuada
na faixa etária de meninas de até 13 anos, revelando um percentual de 60,6%, assim como, na
faixa etária de 14 a 17 anos com percentual de 15%, (FBSP, 2021), vítimas vulneráveis, que,
na maioria dos casos, estão em contato com o criminoso e não conseguem revelar tais
acontecimentos à familiares, amigos ou parentes próximos, por fortes e maldosos julgamentos
já previstos. Sobre isso, entende T. Furniss sobre violência sexual infantil tratando:
A natureza específica do abuso sexual da criança como uma síndrome
conectadora de segredo para a criança, a pessoa que cometeu o abuso e a
família, e como uma síndrome de adição para a pessoa que cometeu o abuso
complica tanto a intervenção legal quanto a intervenção protetora da criança,
assim como a própria terapia" (FURNISS, 1993, p.5).

Isso significa dizer, que a criança vítima de abuso sexual, tem a denúncia como um
obstáculo, vez que a sua credibilidade perante o adulto, muitas vezes um parente próximo,
venha a ser contestada as incentivando ao silêncio e podendo acarretar problemas psicológicos.
Outrossim, ainda é chocante a ocorrência deste crime voltado às faixas etárias de 18 a
29 (13,1%), 30 a 39 (5,6%) e 40 anos ou mais (5,6%).
Mas, a análise à esses dados gerais, evidenciam que em 2020, os números de violência
contra a mulher foram inferiores com relação ao ano anterior, e alguns fatores se fazem
presentes, conforme explica a Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ) sobre violência doméstica
e familiar na Cartilha sobre Saúde Mental Atenção Psicossocial na Pandemia da Covid-19:

Os agressores podem se utilizar das restrições recomendadas para controle da
pandemia como meio para exercer poder e controle sobre as parceiras,
reduzindo ainda mais seu acesso aos serviços e ao apoio psicossocial. Dessa
forma, as mulheres podem enfrentar obstáculos ainda maiores para se
defenderem ou acionarem medidas de proteção (FIOCRUZ, 2020, online).

Ou seja, além dos transtornos sofridos, as vítimas ficam impedidas de ter acesso à
serviços de proteção, sendo violados os seus direitos, ficando inclusive mais suscetíveis à outros
tipo de violência, como a moral e psicológica, por exemplo, fatores que contribuem para a
diminuição de denúncias e consequentemente o não registro de ocorrências.
De acordo com o Infográfico “Visível e Invisível” de 2021, nos casos de violência contra
a mulher, 45% das vítimas não fizeram nada a respeito, apenas 13% buscaram ajuda de amigos
e 12% denunciaram na delegacia da mulher. Tais comportamentos se mostram “justificados”
quando 32,8% optaram por resolver o problema sozinha, 16% não achou ser importante pedir
ajuda, 15,3% não quiseram envolver a polícia, 13,4% tiveram medo de realizar a denúncia e
sofrer repressão pelo agressor, 12,6% não tinham provas suficientes, 5,6% não acreditam nas
instituições policiais e 2,7% tiveram o seu deslocamento dificultado (FBSP; DATAFOLHA,
2021).
Fica evidenciado, portanto, o descrédito das vítimas na atuação do Estado e na sua
capacidade de protege-las, apoiá-las e afastarem o agressor, situação deveras preocupante e que
merece um olhar atento e estratégico para o aperfeiçoamento tanto das políticas de combate a
violência, como na conscientização social acerca desta problemática.
No que diz respeito à violência psicológica, apenas em 28 de julho de 2021, foi
sancionada a Lei Federal nº 14.188, que criou o tipo penal para essa modalidade, modificando
o artigo 12-C da Lei Maria da Penha e inserindo o artigo 147-B no Código Penal, vejamos:
Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à
integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência
doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente
afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida: (Redação
dada pela Lei nº 14.188, de 2021) (BRASIL, 2006).
Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu
pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações,
comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento,
humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação
do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde
psicológica e autodeterminação: (Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021).
Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não
constitui crime mais grave. (Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021) (BRASIL,
1940).

Sua normatização resultou nos registros de ocorrências, contabilizando, 18,85% das
chamadas direcionadas à violência moral e 5,76% direcionadas à violência psicológica segundo
o balanço de 2019 do ligue 180 realizado pelo Ministério Da Mulher, Da Família E Dos Direitos
Humanos.
Da análise desses dados, surge o questionamento da razão desses crimes terem como
alvo determinado as mulheres. A herança patriarcal heterossexual cristã, resultado de uma

construção social ocidental estruturante, se coloca como resposta para tanta violência que se
replica no tempo. A desconstrução dessa organização social hierarquizante urge de
transformação.
4 VIOLENCIA CONTRA MULHER NO ESTADO DA BAHIA E A COVID-19
Levando-se em consideração dados coletados em âmbito nacional em 2019 com
26.420.836 ligações registradas no 190, das quais, 596.721 foram destinadas a violência
doméstica, o cômputo da Bahia se mostra significativo no FBSP (2021), aparecendo com
1.695.270 chamadas no 190, sendo 45.380 referentes à violência doméstica.
Já em 2020, no total nacional, houveram 26.758.165 registros de chamadas e 694.131
foram destinadas à violência doméstica e na Bahia, embora tenha tido uma queda com relação
ao ano anterior, no número de ligações, aparece com 1.671.747, das quais, no entanto, 54.848
direcionadas à violência doméstica (FBSP, 2021).
Nesse teor, em que pese a diminuição do número de registros de chamadas para o 190,
em 2020 houve um aumento nas ligações direcionadas à violência doméstica, demonstrando a
problemática desta situação no Estado. (Gráfico 2).
Gráfico 2 - Registro de Chamadas no 190 na Bahia (2019 -2020)

Fonte: Elaboração própria, 2021. Base de dados FBSP. Anuário da violência, 2021.
A Bahia se mostra entre os Estados com elevado número de ligações no ano de 2020,
junto com o Distrito Federal, Maranhão, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Note, e São Paulo
(FBSP, 2021).
Em se tratando de ligações referentes à violência doméstica, o Estado destaca-se
juntamente com Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, ficando em 6º
lugar (Tabela 1).

Tabela 1 - Ranking de Registros de Ligações Destinadas à Violência Doméstica
Contra mulheres em 2020. Seis Estados com Maior Ocorrência

Ano base 2020
Brasil
Minas Gerais
São Paulo
Rio De Janeiro
Pernambuco
Paraná
Bahia

Número Absoluto

Chamadas 190 Destinadas À Violência Doméstica

26.758.165
13.951.924
1.768.511
759.037
847.437
1.671.747

694.131
128.179
122.154
112.656
76.863
63.345
54.848

RANKING
1º
2º
3º
4º
5º
6º

Fonte: Elaboração Própria, 2021. Base de dados FBSP. Anuário de Violência, 2021.
Ainda no ano de 2019, o cômputo nacional era de 3.966 casos de homicídios femininos
e 1.330 casos de feminicídio, onde a Bahia registrou 399 (5,2%) dos casos de homicídios do
gênero feminino, e 101 (1,3%) dos casos foram de feminicídios. (Gráfico 3). Dos casos totais
de homicídios femininos no Estado, 25,3% foram de feminicídio (FBSP, 2021).
Gráfico 3 - Registro de Homicídios de Mulheres e Feminicídios. Brasil –Bahia (2019)

Fonte: Elaboração própria, 2021. Base de dados FBSP. Anuário da violência, 2021.
Já no ano de 2020 (Gráfico 4), o País apresentou 3.913 casos de homicídios de mulheres,
onde 1.350 foram qualificados como feminicídio, e o Estado apresentou uma taxa de 5,7% (440
casos) de homicídios contra mulheres e 1,5% (113 casos) de feminicídios. Dos casos totais dos
crimes de homicídio praticados contra mulheres, observa-se uma taxa de 25,7% (FBSP, 2021).
Gráfico 4 - Registro de Homicídios de Mulheres e Feminicídios (Brasil –Bahia 2020)

Fonte: Elaboração própria, 2021. Base de dados FBSP. Anuário da Violência, 2021.
Um aumento bastante considerável que se conecta com a pandemia da COVID-19,
quando a vítima, em contato direto e diário com o seu algoz, encontra-se com as possibilidades
de recorrer à denúncias, apoios familiares e canais de ajuda mais limitados.
Com relação aos dados de lesão corporal dolosa e violência doméstica, na Bahia foram
computados, no ano de 2019, 11.837 casos, e no ano de 2020, foram 10.965 casos (FBSP, 2021).
É imprescindível a reflexão sobre a redução aparente no ano de 2020, pois, novamente,
a justificativa do declínio de denúncias, recai sobre a pandemia e infelizmente o freio que ela
trouxe na luta referente a violência contra a mulher, atuando como um fator impeditivo para se
obter ajuda.
As mulheres ficam isoladas e muitas vezes com o seu deslocamento impossibilitado, se
afastando de parentes e amigos, recorrendo cada vez menos a algum tipo de proteção, inclusive
sofrendo ameaças.
Nesse caso, nota-se que existe uma maior preocupação para causa, vez que, as ameaças
podem se tornar recorrentes, e frequentemente podem ser o ponto de partida para a violência
física.
A Bahia computou 41.261 casos de ameaça contra a mulher em 2019, e 33.592 no ano
de 2020 (FBSP, 2021), cabendo frisar, que a ameaça é uma das formas de prejudicar a mulher
atingindo de forma potencial o seu psicológico, aumentando o medo, insegurança e fortalecendo
a opressão perante o gênero feminino.
No que tange ao crime de estupro e estupro de vulnerável voltados ao gênero feminino,
tem-se na Bahia, em 2019, registrados 3.037 casos, e em 2020, 2.638 casos (FBSP, 2021).
O estupro é considerado um dos crimes mais cruéis e violadores, o que torna a sua
denúncia cada vez mais difícil. O julgamento por um crime de estupro praticando contra mulher,
de forma equivocada, recai sobre a vítima, trazendo à tona todo o contexto histórico e cultural
enraizado no País. Se julgam mulheres por padrões comportamentais criados pelo patriarcado
e pelo machismo, chancelando a cultura do estupro, bem como a cultura do assédio sexual e
importunações sexuais.

São crimes que ferem a intimidade da mulher, ofendem a sua dignidade humana, afetam
o bem-estar, cerceiam o seu direito, inclusive, de andar livremente nas ruas. Crimes que
inferiorizam e constrangem, motivos pelos quais silenciam as vítimas, e o amparo se mostra
cada vez mais ausente.
O que se observa ao verificar os dados obtidos no Estado da Bahia, é que, em que pese
os números de registros com relação aos crimes e violências contra a mulher terem se mostrado
mais elevados em 2019 do que em 2020, de forma grave, o número de feminicídios e homicídios
praticados contra a mulher aumentaram significativamente.
Ainda assim, atenta-se para o fato de que, tais ocorrências criminais, são muito mais
penosas para vítima quando esta é mulher, o que eleva o grau de dificuldade para denunciar,
uma vez que, são julgadas e apontadas pela sociedade por terem tido algum tipo de
comportamento impróprio ou vestimenta que não condiga com a “moralidade”, sendo as
culpadas pelo ocorrido, por exemplo.
Com a pandemia da COVID-19, cumpre salientar, que as mulheres estão mais
vulneráveis do que antes. O isolamento social que minimiza os danos e a propagação do vírus,
infelizmente, aumentou os números de mulheres em situação de violência, conforme dados da
FBSP (2021) sobre a vitimização de mulheres no Brasil em 2021, evidenciando que 50,8% das
mulheres em situação de violência disseram que houve um agravamento na situação neste
período pandêmico.
A violência contra a mulher, na atual situação pandêmica, não consegue chegar ao poder
público, muito menos aos órgãos de proteção. As mulheres tiverem a sua voz silenciada pelo
transtorno psicológico violento vivenciado em quatro paredes, o que justifica a diminuição os
registros na Bahia no ano de 2020.
Desta forma, nesse contexto, uma voz uma vez silenciada, tem como resultado a perda
de vidas, tratando neste ponto o infeliz aumento no número de feminicídio no Estado.
Neste sentido, segundo o Art. 1, caput e inciso III da CF/88, a República Federativa do
Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal
formando o Estado Democrático de Direito que tem como um dos fundamentos, a dignidade da
pessoa humana, e tem com um dos objetivos “promover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 1988), o
que é confirmado pelo seu Artigo 5º.
Ou seja, Estado enquanto garantidor de tais direitos, deve resguardar essencialmente os
inerentes à vida humana, inclusive, atuar no mapeamento destes dados no intuito de criar
estratégias eficazes, assim como acentua a Portaria nº 86, publicada em 1º de junho de 2020
que dispõe sobre as recomendações para o atendimento à mulheres em situação de violência
doméstica e familiar pela rede socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social –
SUAS:
3.2 A gestão local, de forma coordenada e estratégica, deve mapear demandas,
orientar e prestar o apoio necessário a todas as unidades com a oferta de
serviços socioassistenciais a este público, incluindo a rede governamental e as
entidades de assistência social, inclusive as que porventura não recebam
recursos públicos. (BRASIL, 2020).

Posto isso, a violência contra a mulher precisa ser eliminada com urgência. O Poder
Público necessita corroborar com as medidas cabíveis que viabilizem soluções. Precisa-se
colocar em prática medidas que estão postas não somente nos instrumentos legislativos
disponíveis para execução, mas deve-se também, essencialmente, realizar a criação de
campanhas de conscientização mais eficientes no Estado, inserção de tais abordagens nos

setores educacionais, inclusive infantil, a fim de propagar primordialmente a paridade de gênero
estimulando e educando meninas e meninos. Trazer representatividade feminina para os setores
públicos, que estimulem e desenvolvam mais ações de combate a violência. A luta no combate
à violência contra a mulher, é uma luta de todos.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste ano de 2021, a Lei Maria da Penha, um dos maiores referenciais no combate a
violência contra a mulher, completou 15 anos desde que foi sancionada.
De uma sociedade que advém de um contexto histórico doído e pesado para as minorias,
assim entendidas como vulneráveis, foi imprescindível a sua criação, principalmente no Brasil,
onde de forma tardia a sociedade voltou os olhos para estes graves acontecimentos, como a
violência de gênero.
Seria então, um motivo de comemoração? A princípio sim, quando se pensa nos
transtornos e no alto índice de violência destinada às mulheres tanto no País, quanto no Estado
da Bahia aqui em destaque.
Neste sentido, o que fica na realidade, é a reflexão acerca do surgimento da Lei Maria
da Penha, e demais normas voltadas ao gênero feminino, pois, até quando as mulheres serão
vitimadas? Até quando a cultura do machismo e do patriarcado serão naturalizados,
sobressaindo a direitos e garantias humanas inclusive quando vinculados ao racismo? Quando
as mulheres conseguirão de fato a sua emancipação perante a sociedade sem medo de ir e vir?
Segundo dados do infográfico “Visível e Invisível” de 2021, realizado pelo FBSP com
o Instituto de Pesquisa Datafolha, em parceria com a UBER, a cada um minuto, oito mulheres
são agredidas fisicamente na pandemia. Uma a cada quatro mulheres de 16 anos ou mais, já foi
vítima de algum tipo de violência nos últimos doze meses no Brasil, e em 32, 8% dos casos,
essas mulheres resolveram estas situações sozinhas (FBSP; e DATAFOLHA, 2021), ou seja,
não registraram o ocorrido, tão pouco obtiveram alguma assistência social de proteção.
Desta forma, é notório que com a pandemia e com o isolamento social, mais mulheres
se encontram em situação de violência e menos mulheres denunciam por medo, insegurança e
falta de apoio. A atuação do poder público Federal, Estatal e Municipal não estão sendo
eficientes. As campanhas de conscientização precisam ter mais destaque, os canais de ajuda
precisam ser mais acessíveis. A violência de gênero precisa ser eliminada, pois, mulheres
demandam de instrumentos eficazes de políticas públicas para não mais terem feridos os seus
direitos humanos, bem como a sua dignidade.
A punição do indivíduo que comente um crime de violência contra a mulher por si só
não basta, pois é necessário um incentivo maior à esta discussão que venha a fomentar a
equivalência gêneros em todas as instituições públicas e privadas, conseguindo uma mudança
e uma nova e equânime construção social e cultural. É fundamental que se direcionem mais
olhares para essa temática, inclusive quando se trata de orçamento financeiro para combate-la.
A escassez de recursos destinados ao combate a violência contra mulher, além da desigualdade
de gênero e a cultura patriarcal, impulsiona este cenário para um fenômeno estrutural e de risco
a saúde e ao bem-estar humano.
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Resumo
O artigo tem como tema a perda de direitos relativos à atividade laboral sob o ponto de vista de
normas internacionais no contexto da pandemia de COVID19. As práticas de flexibilização do
trabalho não são novas, porém, com a crise sanitária que atingiu a todos a partir de 2020, essas
práticas assumem uma nuance diferente, pois contribuem sobremaneira para o aumento da
exploração do trabalhador, para a redução da massa salarial dos trabalhadores e redução do
emprego, precarizando a forma de reprodução social dos indivíduos através do seu trabalho.
Esta precarização é abordada sob o prisma da Declaração da Filadélfia e da Declaração dos
Direitos Humanos. Para tanto, a pesquisa tomou por base revisão bibliográfica e análise
documental sobre o tema. Como resultados, verificou-se que a perda de direitos não teve como
causa a pandemia de COVID19, mas foi agravada por ela. O agravamento na redução de direitos
é patente quando se analisa a vida do trabalhador durante a pandemia, tanto daqueles que
trabalharam em regime de home office, quanto daqueles que não puderam ficar em casa. Os
artigos 23, 24 e 25 da Declaração dos Direitos Humanos, bem como a Declaração da Filadélfia
são desconsiderados nas políticas públicas e privadas de enfrentamento da pandemia,
representando redução de direitos e precarização para o trabalhador.

Palavras-chave: Teletrabalho. Flexibilização. COVID19. Direitos Humanos. Direitos do
Trabalhador.

Abstract
The purpose of this article is to discuss the loss of rights related to labor activity from the
perspective of international standards in the context of the COVID pandemic19. Even though
the flexibilization of work practices is not new, the sanitary crisis accentuated these
characteristics. Thus, these practices take on a different nuance, contributing to increased
worker exploitation with reduced wages and expanded working hours, unsettling the way of
social reproduction of individuals through their work. This precariousness is addressed
through the prism of the Declaration of Philadelphia and the Declaration of Human Rights.
Therefore, the research was based on a literature review and document analysis on the subject.
The result emerges that the loss of rights was not caused by the COVID19 pandemic disease,
however, it was aggravated by this situation. The worsening in the reduction of rights is evident
when analyzing the worker's life during the pandemic, both for those who worked in a home
office regime and those who could not stay at home. The Articles: 23, 24, and 25 of the
Declaration of Human Rights, as well as the Declaration of Philadelphia, are disregarded in
public and private policies to fight the pandemic, representing a reduction in rights and
precariousness for the worker.
Keywords: Teleworking. Flexibilization. COVID19. Human Rights. Worker's Rights.
1 INTRODUÇÃO
Temas como flexibilização do trabalho e teletrabalho não são novidades. Contudo a
pandemia de Covid19 os trouxe com relativa força nas análises sociais que buscam elucidar o
impacto desse problema sanitário para as pessoas. Assim, o presente trabalho tem como tema a
perda de direitos relativos à atividade laboral sob o ponto de vista de normas internacionais no
contexto da pandemia de COVID19.
O ponto de vista defendido é que a crise sanitária que atingiu a todos a partir do final
de 2019 contribui sobremaneira para o aumento da exploração do trabalhador com redução da
massa salarial e aumento do desemprego, precarizando a forma de manutenção dos indivíduos
através do seu trabalho. Como particularidade analítica, essa precarização é abordada sob o
prisma da Declaração da Filadélfia e da Declaração dos Direitos Humanos. Para tanto, a
pesquisa tomou por base revisão bibliográfica e análise documental sobre o tema.
Para dar conta do escopo deste trabalho, dividiu-se em cinco seções, sendo a primeira
esta introdução. A segunda seção trata do teletrabalho, da flexibilização e da reorganização
moderna do trabalho. A terceira seção aborda a pandemia de Covid19 e os seus impactos no
mundo do trabalho. Em seguida é tratada a perda de direitos sob o olhar das normas
internacionais, compondo a quarta seção. Por fim tem-se as considerações finais, que
compreende a seção de número cinco.
2 TELETRABALHO E FLEXIBILIZAÇÃO: REORGANIZAÇÃO MODERNA DO
TRABALHO

Para uma melhor compreensão dos fenômenos do teletrabalho e da flexibilização do
trabalho, entende-se que é importante traçar um panorama social e econômico no qual a
reorganização do trabalho como a entendemos hoje se origina. Assim, as próximas subseções
pretendem elucidar este panorama.
2.1 Mudança do padrão de acumulação capitalista e a flexibilização do trabalho
Profundas transformações em curso no final do século XX perpassaram o início deste
século XXI, pondo em xeque a organização das sociedades contemporâneas. Tais fenômenos
possuem um caráter extenso, atingindo países capitalistas avançados, bem como países
periféricos.
Estas transformações podem ser sintetizadas a partir da caracterização de três
fenômenos, o neoliberalismo, a reestruturação produtiva e o processo de globalização.
Fenômenos estes que possuem em comum o fato de não serem eventos ‘naturais’, ou seja, se
tratados de forma determinista e inexorável, alimentam um sentimento de impotência vivido
pelos indivíduos no que se refere às transformações sociais que afetam direta ou indiretamente
suas vidas (FILGUEIRAS, 2006).
Assim, entende-se que políticas neoliberais, reestruturação produtiva e globalização são
fenômenos que tiveram seu início no século passado, mas que possuem rebatimentos em
qualquer análise econômica e social contemporânea. Por este motivo, vale fazer uma breve
consideração a respeito destes fenômenos.
Harvey (2012) aponta que em meados dos anos de 1960, após a recuperação da Europa
Ocidental e do Japão estarem concluídas, os Estados Unidos (EEUU) tinham seu mercado
interno saturado. Um enfraquecimento da demanda efetiva foi compensado pela luta contra a
pobreza e pela guerra do Vietnã. No entanto, a queda da produtividade e da lucratividade das
corporações, bem como a presença de um processo inflacionário culminou numa crise do
modelo até então festejado por todos.
A crise estrutural tem seu auge em 1973, com o choque do petróleo. A intensificação da
competição, em grande parte mundializada, a crise secular de lucratividade, que expôs a
exaustão do modelo fordista/taylorista, a queda na produção, o aumento brutal do desemprego,
e a contração mundial do comércio culminaram com a crise do Estado de Bem-Estar Social
(ANTUNES, 2002).
Para fazer frente a estes problemas, recorre-se ao Neoliberalismo, pensamento que não
constituía novidade, vez que tem sua origem ainda nos anos de 1940. O pensamento neoliberal
objetiva desregular a economia, aumentar a taxa de lucro, promover uma reestruturação
produtiva e termina por ser antagonista ao modelo de Bem-Estar Social. Faz uma crítica
contundente às teorias Keynesianas e promove o desenvolvimento a partir da retirada de regras
do mercado até então impostas pelo Estado.
Adotou-se um modelo devastador sob ponto de vista da natureza, que consome de forma
sem precedentes os recursos naturais, ao passo que a produção capitalista torna as mercadorias
cada vez mais descartáveis e supérfluas, cumprindo um objetivo permanente de repor novos
produtos no mercado, alimentando as engrenagens reprodutivas do capital.
Após a crise da década de 1970, o sistema capitalista busca novas formas de produzir.
Entre as décadas de 1970 e 1980 várias foram as experiências. No entanto, uma dessas
experiências ganhou extrema importância: o Toyotismo no Japão. Este modelo se mostrou
eficiente, recuperando os níveis de acumulação capitalista, adotando uma produção enxuta
baseada em nova racionalidade. No bojo deste modelo estava a necessidade de flexibilizar o

mundo do trabalho, ou seja, a flexibilidade do trabalho iria ser utilizada como elemento
estratégico visando a acumulação capitalista (ALVES, 2000).
2.2 Teletrabalho e flexibilização
A flexibilidade do trabalho surge, portanto, como elemento estratégico visando a
acumulação capitalista. Paralelo a isto, o novo paradigma tecnológico, qual seja, o complexo
eletrônico, surge e ganha força, suplantando o paradigma anterior, o eletromecânico. O
complexo eletrônico vai servir como um dos pilares para a sustentação e redefinição em bases
mais flexíveis os processos produtivos e de trabalho.
Governos europeus, numa tentativa de aumentar o nível de emprego de suas populações,
que perdem espaço com a mudança do padrão tecnológico e adoção de novas práticas
empresariais que deixam de lado o modelo fordista de produção até então dominante, passam a
adotar formas desregulamentadas de relações de trabalho.
Rosso (2017) percebe esse encantamento dos governos europeus pela
desregulamentação do trabalho, como se vê abaixo:
As relações flexíveis de trabalho enfeitiçam governos e empresas, com a
proposta de trabalho mais barato e com a ideia de que contratos com validade
de tempo determinada são instrumentos para atender a flutuações do mercado,
tornando as empresas privadas e públicas adaptáveis e competitivas ante
alterações dos mercados (p. 37).

Já Oliveira (2017), destaca que:
O mundo do trabalho nos países de capitalismo avançado foi paulatinamente
perdendo a relativa homogeneidade que lhe foi característica no pós-guerra: a
difusão do progresso técnico passa a ser parcial, ampliando a desigualdade
entre os níveis médios de produtividade do trabalho; as conquistas obtidas
pelas categorias trabalhistas mais bem organizadas deixam de se disseminar,
aumentando a desigualdade associada com a segmentação do mercado de
trabalho; e proliferam situações ocupacionais, de remuneração e de proteção
ao trabalho estruturalmente heterogêneas (OLIVEIRA,2017, p. 77).

Neste contexto, constata-se que mesmo nas economias centrais houve uma crescente
precarização do trabalho, com o aumento de ocupações de baixa qualificação, percebendo
menores salários, sobremaneira no setor de serviços, onde proliferaram contratos flexíveis
(trabalho em tempo parcial, por tempo determinado etc.).
Sob a égide do novo paradigma tecnológico e num cenário de alto desemprego e
competitividade, o trabalhador é obrigado a buscar constantemente maior qualificação. A
sociedade agora faz do conhecimento uma ferramenta central para o trabalho. Mas esta
ferramenta possui uma nuance diferente, ela é parte do aprimoramento subjetivo pessoal do
indivíduo.
O mercado de trabalho é ressignificado pela informatização da produção. Maiores
jornadas são lugar comum no dia a dia daqueles que conseguem manter o privilégio dos seus
postos laborais. Já não é possível distinguir o tempo do trabalho do tempo do não trabalho. Os
indivíduos ficam à disposição da empresa pelo tempo que esta define, sem nenhuma mudança
salarial.

Essa situação de precarização do trabalho reforçada pelo fenômeno da globalização e as
reformas neoliberais gerou uma insegurança para os trabalhadores. Expressando bem essa
atmosfera, Bourdieu (1998, p. 83) afirma que a precariedade “agora está em toda parte”
evidenciando que esta passa a ser um tipo de dominação que produz submissão. Diante do
desemprego, da insegurança no emprego, da concorrência e da flexibilização, a precarização é
sustentada também pelo medo.
Esta situação se agrava quando somada ao cenário de pandemia de COVID 19 que
assolou os países desde o início de 2019, dificultando ainda mais a vida laboral dos indivíduos
num ambiente de teletrabalho e intensificação das jornadas. Tema que será abordado na
próxima seção.

3 PANDEMIA DE COVID19 E SEUS IMPACTOS NO MUNDO DO TRABALHO
A Covid-19 se impôs ao mundo de forma abrupta interferindo em toda uma dinâmica
de funcionamento social acarretando dificuldades em diferentes esferas abrangendo as relações
de trabalho. Covid-19, doença viral, identificada inicialmente em dezembro de 2019, na cidade
de Wuhan, na China, rapidamente se espalhou por sua alta infectividade e desconhecimento de
tratamento eficaz, levando o mundo a uma situação de exceção. O estado de pandemia foi
instituído afetando a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo (OPAS, 2021).
A principal recomendação da Organização Mundial de Saúde – OMS, como estratégia
a ser adotada para controlar o avanço da infecção foi a instituição de medidas sanitárias que
priorizavam o isolamento e distanciamento social, para interromper a cadeia de transmissão.
A opção do isolamento social não atinge a todos na mesma condição, principalmente
aqueles que trabalham nos serviços essenciais, convivem em locais com alta densidade
demográfica, pouca infraestrutura residencial, com várias pessoas dividindo a mesma habitação
ou aos que não possuem vínculos trabalhistas formais e precisam sair de casa para garantir o
seu meio de sobrevivência. Nesse contexto, a pandemia causada pelo Covid-19 ampliou as
desigualdades sociais e trabalhistas, explicitando ainda mais essas mazelas (ROCHA, 2020).
Assim, os efeitos colaterais da pandemia de Covid-19 apresentam seus impactos na
mobilidade das pessoas, continuidade das operações industriais e prestação de serviços, bem
como nas demais relações econômicas e sociais. Com isso, a economia mundial, incluindo a
brasileira, passa por um momento de elevado grau de incerteza, provocando desaceleração
significativa da atividade econômica, queda nos preços das commodities e aumento da
volatilidade nos preços de ativos financeiros, em decorrência de diversos fatores preexistentes,
potencializados pelo advento da crise sanitária.
Na vertente econômica, as desigualdades de oportunidades aumentaram com os
bloqueios das cidades, como política de enfrentamento do novo coronavírus. Diversos setores
da economia reduziram os postos de trabalhos presenciais com a suspensão parcial ou total dos
contratos de trabalhos, impactando em milhões de desempregados a nível mundial, com notório
aumento da pobreza, contribuindo para o crescimento do tamanho relativo e absoluto do número
de pobres abaixo das três linhas de pobreza, fato que pode elevar a pobreza global em até meio
bilhão de pessoas, ou 8% da população humana total (ROCHA; GORNE; ROMUALDO, 2021).
Tais fatos ficam evidenciados na Gráfico 1, pois mesmo com praticamente dois anos de
pandemia, o nível de emprego mundial ainda não se recuperou.
Gráfico 1 - Redução do emprego mundial - 2020 – 2021

Fonte: OIT, Elaboração própria.
Nesse cenário, os mais impactados seriam os que sofrem de vulnerabilidade
socioeconômica, cuja renda já não é suficiente para suprir suas necessidades básicas. Para a
população de baixo nível socioeconômico, essa problemática é ainda mais grave,
principalmente para as pessoas que residem em acomodações superlotadas, fator de risco para
infecções do trato respiratório, além de ocuparem empregos que não oferecem oportunidades
de trabalhar em casa, ficando ainda mais expostos ao vírus (ROCHA; GORNE; ROMUALDO,
2021). Mesmo com a provisão adicional de estímulo monetário pelas principais economias, o
ambiente para as economias emergentes tornou-se desafiador, com o aumento de aversão ao
risco e a consequente realocação de ativos provocando substancial aperto nas condições
financeiras (BACEN, 2020, p. 07).
Voltando os olhares para o Brasil, a pandemia se somou às reformas trabalhistas de 2017
aplicadas aos trabalhadores brasileiros. Destaque-se que o isolamento social também repercute
na renda dos trabalhadores informais e impactará os assalariados com demissões ou diminuição
dos rendimentos por diminuição da jornada de trabalho, segundo estudos de Oliveira,
Abranches & Lana (2020), Oliveira & Ribeiro (2020) e Araújo & Brandão (2021).
Para Carvalho et al (2020), a base da pirâmide de trabalho e renda brasileira é mais
vulnerável à crise de saúde pública causada pela pandemia de Covid-19, tendo em vista que
essa parcela da população tem maiores dificuldades de acesso aos serviços de saúde, vivem em
locais com maior densidade populacional e com mais pessoas em um mesmo domicílio, além
de poucos terem empregos compatíveis com o teletrabalho.
Corroborando esse entendimento, estudos apontam que as famílias mais pobres terão
suas rendas afetadas em 20% a mais do que famílias brasileiras de outras classes sociais pelos
efeitos econômicos da pandemia (MOURA, 2020). Já o estudo realizado por Salata e Ribeiro
(2020) demonstra que houve um aumento generalizado das desigualdades relativas aos
rendimentos do trabalho nas metrópoles brasileiras no segundo trimestre de 2020. Entre 2020
e 2021 houve uma tendência de queda na massa de rendimentos do trabalhador no Brasil, como
mostra a Gráfico 2. Tal fato evidencia a crise econômica e seus rebatimentos para as famílias.

Gráfico 2 - Massa de rendimento real de todos os trabalhos habituais mensais*

* Em milhões
Fonte: IPEA DATA/PNAD Contínua, elaboração própria.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) aponta que durante a
pandemia, 19,5 milhões de pessoas tiveram redução no rendimento efetivo recebido do
trabalho, e 43,6% dos domicílios necessitaram receber o auxílio emergencial (IBGE, 2020),
sendo importante salientar que muitas pessoas, apesar de ter realizado o requerimento, não
obtiveram esse auxílio.
Houve aumento de 3,9% na taxa de desocupação da população, no período que
corresponde às primeiras semanas do mês de maio até a quarta semana do mês de setembro de
2020, sendo que o número de desempregados no país chegou a 14 milhões de pessoas nesse
período (IBGE, 2020). Do mesmo modo, ocorreu uma queda na renda do trabalho de todas as
camadas sociais brasileiras no segundo trimestre de 2020, porém, essa queda foi maior entre os
40% mais pobres: “o conjunto dos 10% do topo de cada região metropolitana teve redução de
-3,2% em seus rendimentos; para os 40% mais pobres essa redução foi de -32,1%” (SALATA;
RIBEIRO, 2020, p. 3).
Destarte, levando-se em consideração que o impacto da pandemia da Covid-19 tende a
ser duradouro, influenciando todas as esferas da vida humana e retardando os desenvolvimentos
social e econômico (ROCHA; GORNE; ROMUALDO, 2021), ao ser adotada a compreensão,
atualmente hegemônica, de que o capital é perene e vital, a vida humana se torna supérflua e
efêmera. (RODRIGUES et al, 2020).
Nessa conjuntura de mudanças causadas pelas restrições necessárias, com o
impedimento no ritmo da sociedade, são induzidos questionamentos sobre a maneira que as
relações sociais, econômicas e trabalhistas estão sendo realizadas. A contenção da pandemia na
rotina das pessoas, dessa forma, tornou-se pauta das deliberações sobre ser ou não o momento
de reestruturar a sociedade como se conhece (DE SOUZA, 2020).
Assim, o impacto para o trabalhador é inegável. Mas de que forma essa realidade se
traduz em perda de direitos sob o olhar das normas internacionais? Essa discussão será tratada
na próxima seção.
4 A PERDA DE DIREITOS SOB O OLHAR DAS NORMAS INTERNACIONAIS
É inegável o interesse dos Direitos Humanos pelas condições de trabalho das pessoas.
ROSSO (2017) afirma com propriedade:

O ser humano é um ser integral. É uma unidade que compreende vigor físico,
inteligência e afetividade. Todas estas capacidades podem ser mobilizadas
para aumentar a produção de resultados com o trabalho (p.73).

Assim, não só o Direito do Trabalho, mas também normativas de Direitos Humanos
versam sobre garantias dos trabalhadores, construções de um mundo moderno atreladas a
contextualizações históricas em constantes transformações, tidas como:
[...] o traço básico que marca a origem dos direitos humanos na modernidade
é precisamente seu caráter universal; o de serem faculdades que deve
reconhecer-se a todos os homens sem exclusão. Convém insistir neste aspecto,
porque direitos, em sua acepção de status ou situações jurídicas ativas de
liberdade, poder, pretensão ou imunidade existiram desde as culturas mais
remotas, porém como atributo de apenas alguns membros da comunidade
[...]. (PÉREZ-LUÑO, 2002, p. 24-25)

Fazendo parte deste construto histórico, temos como um dos marcos nos direitos
humanos a Organização Internacional do Trabalho (OIT), de 1919. Ebert (2018) destaca os
direitos que passaram a ser assegurados:
(i) a regulamentação das horas de trabalho, com as correspondentes jor
nadas máximas diária e semanal, (ii) o estabelecimento de condições para o
recrutamento de mão de obra, (iii) a implementação de medidas contra o
desemprego,
(iv)
a
fixação
de
um
salário
apto
a
assegurar
o
mínimo
existencial
(v)
a proteção dos trabalhadores contra as doenças ocupacionais e os acidentes
de trabalho, (vi) a tutela das crianças, dos adolescentes e das mulheres em
observância às suas condições peculiares, (vii) a implementação de sistemas
eficazes de seguridade social, (viii) a tutela dos trabalhadores empregados no
estrangeiro,(ix) a garantia de igualdade remuneratória em trabalhos iguais, (x)
a afirmação do princípio de liberdade sindical e (xi) a organização do ensino
profissional e técnico. (EBERT, 2018, p.301)

Após o período conturbado da Depressão econômica de 1929 e em meio a Segunda
Guerra Mundial, em 1944, a OIT acrescentou a Declaração da Filadélfia ao seu texto geral. A
declaração fixou os fins e objetivos da Organização Internacional do Trabalho além de
reafirmar os princípios fundamentais sobre os quais repousa a Organização, que são:
a) o trabalho não é uma mercadoria; b) a liberdade de expressão e de
associação é uma condição indispensável a um progresso ininterrupto; c) a
penúria, seja onde for, constitui um perigo para a prosperidade geral; d) a luta
contra a carência, em qualquer nação, deve ser conduzida com infatigável
energia, e por um esforço internacional contínuo e conjugado, no qual os
representantes dos empregadores e dos empregados discutam, em igualdade,
com os dos Governos, e tomem com eles decisões de caráter democrático,
visando o bem comum. (SUSSEKIND, 1994).

Conforme LEE (2009), a preocupação com a limitação da jornada não está restrita às
normas específicas de Direito do Trabalho, sendo também caracterizada como um direito
humano, uma vez que está incluído em vários instrumentos de direitos humanos celebrados
após a Segunda Guerra Mundial. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo,

reconhece o direito ao descanso e ao lazer, prevendo uma “limitação razoável” da jornada de
trabalho. O Pacto Internacional dos Direitos Econômico, Social e Cultural prevê que o direito
a condições de trabalho justas e favoráveis inclui a previsão de limites à jornada de trabalho
como elementos fundamentais. A preocupação com a duração do trabalho também está presente
na Carta Social Europeia, na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e no Protocolo
de San Salvador. Acerca dos antecedentes a esta preocupação, LEE (2009) recapitula:
Quando campanhas sindicais em favor de normas globais para as jornadas de
trabalho culminaram com a inclusão destas no Preâmbulo da Constituição da
OIT e em sua primeira norma, a Convenção sobre as Horas de Trabalho
(Indústria), 1919 (n.º 1), o que se incluiu foi o dia de oito horas e a semana de
48 horas (ver MURRAY, 2001). Em 1930, os limites internacionais se
estenderam para abranger todos os trabalhadores com exceção dos agrícolas,
por meio da adoção da Convenção sobre as Horas de Trabalho (Comércio e
Escritórios), 1930 (nº30). Esse modelo inicial da semana de 48 horas é
importante porque consiste no padrão legal mais próximo do ponto além do
qual o trabalho regular se torna insalubre, ponto este identificado na literatura
médica como 50 horas (ver, p. ex., SPURGEON, 2003). De fato, a preservação
da saúde dos trabalhadores foi um ponto primordial para a adoção dessa norma
desde sua criação e permanece como fundamento importante das políticas que
visam a manter a duração do trabalho dentro desse limite. Saúde e segurança
não foram, no entanto, os únicos objetivos subjacentes à semana de 48 horas.
Outros objetivos se refletiram, por exemplo, nos debates sobre a adoção da
Convenção n.º 1. Neles foram mencionadas preocupações com saúde e
segurança, mas a motivação dominante foi a de assegurar tempo adequado de
ócio, ou “lazer”, para os trabalhadores. (...) O limite de 48 horas não
permaneceu, contudo, como o único padrão a ser adotado nos âmbitos
nacional ou internacional. Na década de 1920, várias indústrias da Europa e
dos Estados Unidos já haviam introduzido a jornada semanal de 40 horas
(OIT, 1967). E durante a depressão da década seguinte, quando a redução de
jornadas veio a ser identificada pela primeira vez por seu potencial de
fomentar o emprego, foi incluída em um novo instrumento internacional, a
Convenção sobre as Quarenta Horas, 1935 (n.º 47), a qual faz alusão ao
sofrimento causado pelo desemprego generalizado e exige que se tomem
medidas com vistas à redução da jornada de trabalho esse padrão. O limite de
40 horas, no entanto, não tem sido visto apenas como um estímulo para a
geração de empregos, mas tem sido reconhecido como contribuição para um
conjunto maior de objetivos, inclusive, em anos recentes, o aprimoramento do
equilíbrio trabalho-vida. Tem-se tornado gradualmente o modelo de jornada
de trabalho aceitável em muitas jurisdições e, no âmbito internacional,
consolidou-se no contexto substancialmente diferente do começo da década
de 1960, quando foi apontado como “um padrão social a ser alcançado por
etapas, se necessário” na Recomendação de Redução da Jornada de Trabalho,
1962 (n.º 116).

Apesar das constatações de LEE (2009) de que a limitação da jornada evolui de forma
especial a partir da década de 1960, ROSSO (2017) relata o que chama de “surto de
intensificação do trabalho” reconhecido pela literatura internacional a partir da década de 1980,
a partir da reestruturação produtiva e seus princípios de flexibilização, desregulamentação e
individualização do trabalho, destacando uma crítica especial ao chamado Toyotismo.
Considerando que as crises econômicas nem sempre decorrem de crises no modo de
organização do trabalho, ROSSO (2017) questiona se a crise atual do capitalismo implica,

necessariamente, numa crise do “modo hegemônico de organizar e gerir o trabalho”, desenvolve
a ideia de que a ocorrência de crises gera a intensificação do trabalho por parte dos setores
produtivos.
Nesta perspectiva, faz-se pertinente questionar sobre a flexibilização “unilateral” da
relação trabalhista como a única resposta diante das crises e instabilidade econômica do sistema
capitalista. Lessa pontua sobre a suscetibilidade do trabalhador diante a exploração imposta
pela flexibilização do trabalho.
Todo o arcabouço protetivo criado pelos organismos internacionais não tem
se mostrado suficiente para a limitação da mencionada flexploração. Isso
porque, o plano normativo estabelecido sobre a temática dos Direitos
Humanos e, em especial os direitos laborais, apresenta-se, na atualidade,
inaplicável a atores não-estatais e, portanto, às grandes corporações. (LESSA,
2016, p.209)

Somado a esta questão, incluímos o papel das novas tecnologias na produção e de sua
relação no aumento da flexibilização produtiva (SENNETT, 2000). Questões estas de caráter
amplo que contribuem para o entendimento do contexto da pandemia da Covid-19 e suas
implicações ainda em curso no mundo do trabalho.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A crise sanitária atinge em cheio o trabalhador, percebe-se crescente precarização do
trabalho, com o aumento de ocupações de baixa qualificação, aumento do desemprego e
redução da massa salarial. Sob a égide do novo paradigma tecnológico e num cenário de alto
desemprego e competitividade, o trabalhador é obrigado a buscar constantemente maior
qualificação. A sociedade agora faz do conhecimento uma ferramenta central para o trabalho.
Mas esta ferramenta possui uma nuance diferente, ela é parte do aprimoramento subjetivo
pessoal do indivíduo.
Maiores jornadas são lugar comum no dia a dia daqueles que conseguem manter o
privilégio dos seus postos laborais. Já não é possível distinguir o tempo do trabalho do tempo
do não trabalho. Os indivíduos ficam à disposição da empresa pelo tempo que esta define, sem
nenhuma mudança salarial.
De acordo com PNAD, durante a pandemia, 19,5 milhões de pessoas tiveram redução
no rendimento efetivo recebido do trabalho, e 43,6% dos domicílios necessitaram receber o
auxílio emergencial (IBGE, 2020), sendo importante salientar que muitas pessoas, apesar de ter
realizado o requerimento, não obtiveram esse auxílio. Houve aumento de 3,9% na taxa de
desocupação da população, no período que corresponde às primeiras semanas do mês de maio
até a quarta semana do mês de setembro de 2020, sendo que o número de desempregados no
país chegou a 14 milhões de pessoas nesse período (IBGE, 2020). Do mesmo modo, ocorreu
uma queda na renda do trabalho de todas as camadas sociais brasileiras no segundo trimestre
de 2020, porém, essa queda foi maior entre os 40% mais pobres: “o conjunto dos 10% do topo
de cada região metropolitana teve redução de -3,2% em seus rendimentos; para os 40% mais
pobres essa redução foi de -32,1%.
Tais fatos representam o rompimento dos Direitos Humanos. A preocupação com a
limitação da jornada não está restrita às normas específicas de Direito do Trabalho, sendo
também caracterizada como um direito humano, uma vez que está incluído em vários
instrumentos de direitos humanos celebrados após a Segunda Guerra Mundial. A Declaração
Universal dos Direitos Humanos, por exemplo, reconhece o direito ao descanso e ao lazer,

prevendo uma “limitação razoável” da jornada de trabalho. O Pacto Internacional dos Direitos
Econômico, Social e Cultural prevê que o direito a condições de trabalho justas e favoráveis
inclui a previsão de limites à jornada de trabalho como elementos fundamentais.
Percebe-se então, que há uma implicação entre a crise atual do capitalismo com o modo
hegemônico de organizar e gerir o trabalho. A crise do capital acarreta uma intensificação do
trabalho, culminando na perda de direitos e consequente precarização da atividade laboral.
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Resumo
O aumento da população prisional brasileira remete à necessária reflexão sobre o punitivismo
no país, bem como, às péssimas condições carcerárias, fato que corrobora para inviabilizar a
reintegração dos apenados na sociedade. Cabe ressaltar, que o Estado tem uma parcela
importante nesse cenário, pois, enquanto garantidor, tem o poder-dever de salvaguardar os
direitos da coletividade, inclusive dos encarcerados. Isto significa, que o Estado deve promover
medidas efetivas de segurança, aplicando o que diz a essência do ordenamento jurídico
brasileiro e não apenas “punir por punir”. Desta forma, o artigo em questão, busca compreender
a temática prisional na atualidade. Para tanto, recorre a teóricos que aprofundaram o tema,
fazendo uma síntese de suas principais ideias. O estudo parte da compreensão global do
sociólogo contemporâneo Zygmunt Bauman, que analisa a complexa realidade prisional,
passando também por outros autores que abordam a temática. A pesquisa apresentará dados
qualitativos sobre a realidade prisional brasileira através do Departamento Penitenciário
Nacional, a partir do Sistema Nacional de Informações Penitenciárias, do Conselho Nacional
de Justiça, e informações censitárias extraídas dos levantamentos do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística. Por fim, a pesquisa concluirá apontando alternativas à problemática em
destaque e as limitações encontradas do trabalho.
Palavras-chave: Realidade prisional. Punitivismo. Reintegração.
Abstract

The increase in the Brazilian prison population leads to the necessary reflection on punitiveness
in the country, as well as the terrible prison conditions, a fact that corroborates to make the
reintegration of inmates into society unfeasible. In this regard, it is worth emphasizing that the
State plays an important role in this scenario, since, as guarantor, it has the power and duty to
safeguard the rights of the community, including those incarcerated. This means that the State
must promote effective security measures, applying what the essence of the Brazilian legal
system says and not just “punish for punishing”. Thus, the article in question seeks to
understand the current prison theme. To do so, it uses theorists who have deepened the topic,
summarizing its main ideas. The study is based on the global understanding of contemporary
sociologist Zygmunt Bauman, who analyzes the complex prison reality, as well as other authors
who address the issue. The research will present qualitative data on the Brazilian prison reality
through the National Penitentiary Department, from the National Penitentiary Information
System, the National Council of Justice, and census information extracted from surveys by the
Brazilian Institute of Geography and Statistics. Finally, the research will conclude by pointing
out alternatives to the highlighted problem and the limitations found in the work.
Keywords: Prison reality. Punishment. Reintegration into society

1 INTRODUÇÃO
A realidade carcerária brasileira é preocupante, uma vez que não oferece aos apenados
condições de recuperação. Os dados relatados neste artigo demonstram que o país possui
números elevados quando se trata de prender infratores da norma jurídica, sem contemplar,
porém, a essência do ato de punir e prender, assim, cria-se uma cultura punitivista. Isto significa
dizer que, a simples aplicação da lei por si só não consegue trazer segurança à população.
Sabe-se que, a solução de problemas sociais passa pela investigação da sua essência.
Não se pode tratar apenas o resultado, mas, sim, a causa que dá corpo a esse resultado. A
legislação deve ser aplicada de forma efetiva de modo a evitar a reincidência do indivíduo ao
sistema prisional. A punição deve prezar pela recuperação destes, fornecendo meios básicos de
se manterem na sociedade, levando-se em consideração desde a estrutura prisional até o
acompanhamento psicológico. Convém consignar que uma grande população prisional
demanda maior investimento público, e nesse sentido seria razoável dizer, não adianta
investimentos públicos em um sistema precário e inefetivo. A maioria do apenados foram
condenados pela prática de crimes contra o patrimônio, muitos dos quais de baixo poder
ofensivo, o que revela um caráter punitivista do país, quando se mostra mais preocupado em
punir o dano do que promover condições igualitárias para o coletivo, garantido uma vida mais
equânime evitando por sua vez ocorrências de tais atos criminosos. (SISDEPEN, 2020).
Dito isso, o artigo apresenta a proposta de analisar a situação prisional brasileira e a
metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e documental, correlacionando informes
oficiais de instituições como o Departamento Penitenciário Nacional, a partir do Sistema
Nacional de Informações Penitenciárias – SISDEPEN, verificando os dados mais atualizados
disponíveis no sistema. Consulta o trabalho de pesquisa do Conselho Nacional de Justiça –
CNJ e informações censitárias extraídas dos levantamentos do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística – IBGE.
Buscando aprofundar a pesquisa, e não se ater apenas aos órgãos oficiais, o trabalho
consulta dados de pesquisas de organizações sociais como Open Society Foundations, Instituto

Sou da Paz e o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. Bem como, trabalhos jornalísticos
e acadêmicos, como o Portal G1 - Monitor da Violência, que desenvolve parceria com o Núcleo
de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, assim como
trabalhos de autores e autoras que pesquisam o tema. Por fim, apresenta conclusões apontando
alternativas plausíveis, ao tempo em que mostra as limitações do estudo proposto face as
dimensões e complexidade que a temática assume no país. Compreende o trabalho, como um
aprofundamento de conhecimento e um material importante para os gestores públicos e a
sociedade civil na tomada de decisões.
2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA
A estrutura social é um sistema hierárquico, isto é, o poder tem múltiplas fontes, que se
articulam entre si, a distribuição desigual dos poderes, consolida e reproduz a hierarquia social
ao longo do tempo. (BOURDIEU, 1984 apud THIRY-CHERQUES, 2006). A teia de poderes
é o instrumento pelo qual o capital e seus agentes se apropriam dos bens em detrimento da
maioria. Os poderes são utilizados como ferramenta de esmagamento de uma camada social
que despossuída dos elementos básicos para sobrevivência se submete aos caprichos impostos
pelos poderosos. Trata-se de uma forma de vassalagem modernizada, estilizada, mas que traz
consigo a essência do velho modo feudal. Caracteriza-se pela imposição de um status-quo, que
define previamente os limites de atuação para os indivíduos, alertando que não se atrevam a
transpô-los sob pena de exclusão. (BAUMAN, 1999).
Em 1999 o sociólogo judeu e polonês Zygmunt Bauman escreve o texto “Lei Global,
Ordens Locais”, no qual discute a tendência mundial de aumento do aprisionamento de pessoas
e correlaciona o fato com o fenômeno da globalização. O autor infere que o processo de
globalização, nos moldes propostos, visa construir um sistema econômico-financeiro com a
primazia do capital, sem nenhum respeito à dignidade humana ou consciência ecossistêmica,
ou seja, “liberdade de desprezar todas as considerações que não fazem sentido economicamente.
” (BAUMAN, 1999, p. 112).
O aumento do encarceramento não se traduz em um fenômeno local, restrito, mas se
comporta como uma tendência global, cresce em quase todos os países o número de pessoas na
prisão. Os orçamentos para construção e custeio dos sistemas penitenciários eleva-se todos os
anos em diversos países. Segundo o mesmo, a questão mais preocupante do ponto de vista ético
é que “aqueles que punidos são em larga medida pessoas pobres, desassistidas, e extremamente
estigmatizadas carentes que precisam mais de assistência do que de punição” (BAUMAN,
1999, p.122).
A luta travada pelo Estado contra o crime, resultou na morte de diversos inocentes, assim
dizendo, o Direito Penal não resolveu as demandas para as quais foi criado, pelo contrário, tem
contribuído para sustentar o círculo vicioso da violência e da delinquência social. O Direito
Penal se transformou em um instrumento do poder arbitrário sem qualquer outra finalidade que
não seja a materialização da política conjuntural do poder instituído, o Direito Penal, vista,
portanto, como uma produção social organizada para atender aos interesses da classe social
dominante. (MATHIESEN, 1997 apud SANTOS, 2016).
Segundo Roy Walmsley (2021) da coordenação do National Institute of Corrections,
instituição internacional sediada em Londres, que levanta dados estatísticos e discute a questão
prisional no mundo, em sua última versão que catalogou dados de 223 sistemas penitenciários
de vários países entre 2000 a 2015, e mostra a seguinte situação mundial: Existem mais de 10,35
milhões de pessoas encarceradas em todo o mundo, a maioria nos Estados Unidos - mais de 2,2
milhões, as Ilhas Seychelles possui a maior taxa de população carcerária do mundo, com 799

por 100.000 habitantes, seguido pelos Estados Unidos 698, os números incluem tanto os detidos
provisórios/reclusos em prisão preventiva como os que foram condenados e sentenciados. A
lista mundial de reclusão feminina mostra o número de mulheres e meninas detidas em
instituições penais em 219 sistemas penitenciários, existem 700 mil mulheres e meninas detidas
em instituições correcionais em todo o mundo, pouco mais de 29% delas estão nos Estados
Unidos (205.400), na China (103.766), na Federação Russa (53.304) e na Tailândia (44.751).
A maior taxa de encarceramento feminino está na Oceania (103,3%) por 100 mil habitantes e a
menor nos países europeus (4,4%). (WALMSLEY, 2021).
O sistema penal tem sua existência atrelada à estrutura de produção capitalista, com a finalidade
de ocultar os conflitos sociais através da repressão, dessa forma, essa estrutura contribui para o
crescimento das desigualdades sociais, conduzindo os mais afetados para a marginalização.
Nesse modelo o patrimônio é o maior bem protegido pela sociedade capitalista, a maioria dos
presos é condenado por crimes contra o patrimônio e esta é a questão que se debate de forma
crítica: uma sociedade que considera crime contra o patrimônio mais grave do que negar a
milhares de pessoas as condições de ter patrimônio (MATHIESEN, 1997 apud SANTOS,
2016).
2.1 A cultura do punitivismo
O sistema normativo jurídico brasileiro garante ao Estado o poder-dever de punir; o
direito de punir “jus puniendi”, conforme discorre Fernando Capez “o Estado, única entidade
dotada de poder soberano, é o titular exclusivo do direito de punir. Mesmo no caso da ação
penal exclusivamente privada, o Estado somente delega ao ofendido a legitimidade para dar
início ao processo, [...] conservando consigo a exclusividade do jus puniendi” (CAPEZ, 2012,
p. 45).
Neste entendimento, a punição, em teoria, objetiva a correção do indivíduo praticante
de um ato ilícito e/ou infrator de uma norma jurídica. Traz consigo o caráter coercitivo por meio
de uma ação estatal para o reconhecimento dos danos que a sua conduta veio a causar, de
maneira que o condenado, após o cumprimento da pena possa ser reinserido na sociedade, ou
seja, o sistema penal deve reunir condições para que cumprida a pena pelo período de tempo
estipulado em sentença, o tratamento oferecido no cárcere venha possibilitar a sua
“reabilitação”. Assim diz o artigo 1º da Lei de Execução Penal - LEP: “Art. 1º A execução penal
tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar
condições para a harmônica integração social do condenado e do internado” (BRASIL, Lei nº
7.210 de 11 de julho de 1984).
Todavia, esse objetivo, na prática, se mostra ilusório no Brasil, a LEP nitidamente não
é aplicada de forma eficiente e sequer concretiza os seus objetivos. Conforme assegura
Zygmunt Bauman ao citar Thomas Mathiesen sobre a efetividade do sistema prisional:
[...] Thomas Mathiesen, o eminente sociólogo do direito, declara que “em
toda a história a prisão jamais reabilitou pessoas na prática, jamais
possibilitou sua 'reintegração'”. O que fizeram, ao contrário, foi
“prisonizar” [...] encorajá-los a absorver e adotar hábitos e costumes típicos
do ambiente penitenciário e apenas desse ambiente, portanto marcadamente
distintos dos padrões comportamentais promovidos pelas normas culturais
que governam o mundo fora dos seus muros” (BAUMAN, 1999, p. 118-119
grifo nosso).

Ainda nesse sentido, acentua Cesare Baccaria: “melhor prevenir os crimes do que ter de
puni-los; e todo legislador sábio deve procurar antes impedir o mal do que repará-lo, pois uma
boa legislação não é senão a arte de proporcionar aos homens o maior bem-estar possível e
preservá-los de todos os sofrimentos que se lhes possam causar [...]” (BACCARIA, 1764, p.
67). Isto significa, que é identificado um descaso por parte do poder público no que diz respeito
a aplicar a legislação, ou seja, o que se encontra é uma sucessão de inconstitucionalidades que
corroboram para uma cultura punitivista no Brasil.
A punição então, atinge propósitos diferentes do que realmente se pretendia alcançar. O
isolamento no cárcere, vinculado à possíveis ocorrência de torturas, como, manter o indivíduo
por diversos dias em uma solitária sem interação social, sem sequer obter um trabalho
psicológico específico para mitigar os sentimentos abomináveis que possam vir a ser
despertados, inviabiliza qualquer possibilidade de reintegração. “O isolamento reduz, diminui
e comprime a visão do outro: as qualidades e circunstâncias individuais que tendem a se tornar
bem visíveis graças à experiência acumulada do relacionamento diário raramente são vistas
quando o intercâmbio definha ou é proibido” (BAUMAN, 1999, p. 113).
À vista disso, antes de qualquer juízo, deve-se avaliar o contexto social atual do país,
onde oportunidades são negadas, direitos são cerceados, populações são excluídas e constróise moralidades que as isolam, beneficiando apenas parte do coletivo, portanto, não se deve
desumanizar a humanidade, mas prezar para que se mantenha cada vez mais humana. No
entanto, no contexto atual, infelizmente, no Brasil “tudo combina muito bem e restaura a lógica
ao caos da existência” (BAUMAN, 1997, p. 130).
2.2 A condição carcerária x ressocialização
O sistema prisional brasileiro enfrentou inúmeras crises em sua existência, o Estado
deixou lacunas ao permitir anos de instabilidade nas prisões, o que atrasa o objetivo principal
da punição, que seria preparar a pessoa para a reintegração social após cumprir a sentença. No
Brasil observa-se o "abandono" do sistema prisional, ao invés de desempenhar seu papel
principal, ressocializar os indivíduos, operar no sentido inverso, ou seja, o sistema penitenciário
transforma-se em uma escola do crime, porque os apenados não saem recuperados, mas,
afetadas pelo sistema. (BITENCOURT, 2011).
[...] o modelo de Direito Penal máximo, quer dizer, incondicionado e
ilimitado, é o que se caracteriza, além de sua excessiva severidade, pela
‘incerteza’ e ‘imprevisibilidade’ das condenações e das penas que,
consequentemente, configura-se como um sistema de poder não controlável
racionalmente em face da ausência de parâmetros certos e racionais de
convalidação e anulação (FERRAJOLI, 2002, p.167).

O Estado tem a responsabilidade em manter instalações prisionais em condições
habitáveis para às pessoas, não importando quais crimes tenham cometido, no entanto, a
realidade mostra que grande parte dos direitos básicos dos prisioneiros são violados pelo
Estado, principalmente a dignidade da pessoa humana. “Na linha de Baratta [...] Justiça Penal
somente administra a criminalidade [...]é um subproduto final do processo de criação e
aplicação das leis, orientadas ideologicamente às classes dominantes. [...] a negação total do
mito do Direito Penal como igual, em que a lei protege todos. (LOPES, 2008. P. 4, adaptado).
Considerando que os presos e presas desse país experienciam uma intensa escassez, o
resultado final é o completo desmantelamento dos valores sociais, a sobreposição dos interesses

do indivíduo em detrimento dos valores sociais. Como uma forma de sobreviver, o indivíduo
irá encontrar no crime a sua forma de atuação. Quando isso acontece de forma generalizada
todo o sistema de regras de conduta perde o valor, que só se estabiliza com a constituição de
um novo sistema. Por essa razão, cuida-se de uma teoria do consenso, pois sem o consenso
coletivamente alcançado, a sociedade se reduziria ao pó, ao caos. (MERTON, 2004).
[…] não passam de monumentos de estupidez. Para reajustar homens à vida
social invertem os processos lógicos de socialização; impõem silêncio ao
único animal que fala; obrigam a regras que eliminam qualquer esforço de
reconstrução moral para a vida livre do amanhã, induzem a um passivismo
hipócrita pelo medo do castigo disciplinar, ao invés de remodelar caracteres
ao influxo de nobres e elevados motivos; aviltam e desfibram, ao invés de
incutirem o espírito de hombridade, o sentimento de amor-próprio; pretendem,
paradoxalmente, preparar para a liberdade mediante um sistema de cativeiro
(CARNELUTTI, 2008, p. 347).

Diante dos fatos, fica evidente, que é substancial o papel do Estado na ressocialização
do apenado. A LEP, no artigo 10 dispõe que “a assistência ao preso e ao internado como dever
do Estado objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade [...] a
assistência estende-se ao egresso” (BRASIL, 1984). Deste modo, o artigo 10 da LEP estipula
que a execução tem a obrigação de prevenir o crime e orientar o restabelecimento da
convivência na sociedade, promover a ajuda aos reclusos, incluindo aspectos materiais, quer
dizer, a assistência à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa dos presidiários, o que
lamentavelmente não acontece na prática (Brasil, 1984). A LEP se concentra na reintegração
dos presos na sociedade, portanto, a lei visa prevenir novos crimes e preparar os presos para
retornar à sociedade sem distinção.
Segundo Zaffaroni (2004) que elaborou o conceito de culpabilidade pela
vulnerabilidade, que é adotado no sistema jurídico brasileiro por força da cláusula geral do art.
66 do Código Penal, o conceito de culpabilidade pela vulnerabilidade refere-se a uma hipótese
normativa que defende a culpa compartilhada entre o Estado e o delinquente, quando as razões
do crime estiverem associadas a omissão estatal em relação as oportunidades sociais.
Portanto, parte-se da ideia de que o Estado seria corresponsável pela conduta criminosa,
toda vez que ficar provada a situação de vulnerabilidade social do criminoso, muitas vezes
levado a cometer práticas ilícitas por não dispor de outras vias para realização de uma vida com
maior dignidade. A própria Escola de Chicago já havia referido a associação entre criminalidade
e fatores socioeconômicos, demonstrando a alta taxa de crimes na periferia quando comparada
com os centros urbanos. Isso se deve, sobretudo, pela pouca atuação do Estado nessas
localidades, como a falta de escolas, centros culturais e espaços adequados de lazer para o
exercício da cidadania.
3 METODOLOGIA
Esta pesquisa propõe a partir de pesquisa bibliográfica e documental dados qualitativos,
para verificar se de fato no Brasil o debate prisional proposto inicialmente encontra fundamento,
a partir de questionamentos: se há indícios da ineficácia do sistema prisional brasileiro? Se
houve um incremento do aprisionamento no Brasil? Quais são os tipos penais de maior
incidência, as faixas etárias, gêneros, escolaridade, condições econômicas, entre outros fatores,
que correlaciona com os aprisionados? Quais as afinidades entre os perfis dos aprisionados nas

diversas unidades federativas nacionais? Por último, considerar a análise dos achados que serão
verificadas, e as suas implicações conceituais e práticas, estabelecendo inferências que
confirmem ou não os questionamentos propostos.
Para tanto serão analisados os informes penitenciários disponibilizados pelo
Departamento Penitenciário Nacional, órgão que conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de
1984 - Lei de Execução Penal, compete, dentre outras atribuições: planejar e coordenar a
política nacional de serviços penais; acompanhar a aplicação fiel das normas de execução penal
no território nacional; inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e os serviços
penais; prestar apoio técnico aos entes federativos quanto à implementação dos princípios e das
regras da execução penal, entre outros.
Ao Departamento Penitenciário Nacional, em conformidade com Decreto nº 9.662, de
1º de janeiro de 2019, obriga-se a promover a gestão da informação penitenciária e consolidar,
em banco de dados nacional, informações sobre os sistemas penitenciários federal e dos entes
federativos. Levantamento inserido no Sistema Nacional de Informações Penitenciárias –
SISDEPEN, assim, verificou-se os dados mais atuais e disponibilizados no sistema informes
entre os meses de janeiro a julho de 2020.
Em que pese, a plataforma de estatísticas do sistema penitenciário brasileiro SISDEPEN ser a fonte prioritária, foram consultados informes de organizações sociais, dos
tribunais de justiça, da imprensa, especialistas, acadêmicos, e demais, que abordem e discutam
a temática penitenciaria nacional, buscando levantar informes relevantes que possam contribuir
nas discussões.
4 RESULTADOS
Conforme dados do Sistema Nacional de Informações Penitenciárias – SISDEPEN, de
janeiro a julho de 2020, o Brasil possuía uma população carcerária no sistema prisional de
702.069 aprisionados. Sendo 344.773 em regime fechado; 101.805 em regime semiaberto;
43.325 em regime aberto; 209.257 em regime provisório; 2.696 em medida de segurança e 213
em tratamento ambulatorial, (SISDEPEN, 2020) o Gráfico 1 abaixo apresenta a distribuição
porcentual dos diversos regimes prisionais no Brasil.
Gráfico 1- Distribuição dos regimes prisionais no Brasil

Fonte: SISDEPEN,2020.
Os resultados no gráfico mostram uma prevalência do regime fechado no sistema
prisional brasileiro 49,11% dos aprisionados estão em regime fechado. Quanto à faixa etária da
população carcerária brasileira, o Gráfico 2, divide em 07 setores, variando de 18 anos a mais
de 60 anos.
Gráfico 2 - População carcerária brasileira por faixa etária

Fonte: SISDEPEN, 2020.
A análise do Gráfico 2, mostra que a faixa etária da população carcerária brasileira está
abaixo dos 34 anos, representando 58,61%, com maior concentração entre 18 a 24 anos que
corresponde a 21,22%. Tal informe indica que a parcela mais significativa dos apenados são
jovens. A constatação aponta para necessidade de políticas públicas direcionadas para esse
segmento. Outro achado importante é que de 13,79%, correspondendo a 103.975 apenados, não
consta informe quanto a sua faixa etária, o que mostra a precariedade do sistema de controle.
Gráfico 3 – Taxa de crescimento de aprisionamento (1990-2020)

Fonte: SISDEPEN, 2020.
O Gráfico 3 mostra a curva de progressão da taxa de crescimento anual de
aprisionamento no Brasil entre os anos de 1990 e 2020. Na evolução da curva observa-se que
nos últimos 29 anos, de 1990 a 2019, quando alcançou o ponto de maior taxa de crescimento,
houve um incremento praticamente constante no aprisionamento de 10,29% ao ano. Entre 2019
e 2020, há um decréscimo significativo declinando 36,36% pontos. Importante verificar se a
tendência de queda será mantida nos próximos anos, ou se se tratou de fato isolado, retomando
em seguida a escalada de progressão.
Gráfico 4 – Déficit de vagas prisionais (2000- 2020)

Fonte: SISDEPEN, 2020.
A análise do Gráfico 4 que mostra a evolução do déficit de vagas prisionais no Brasil,
permite observar que há uma verdadeira ciranda de números que giram sem se encontrarem. O
Gráfico 4 abrange o período de 20 anos, entre 2000 a 2020, não inclui os apenados com
monitoramento eletrônico, forma que avançou muito no período. Em 2000 a população apenada
brasileira era aproximadamente 233 mil pessoas, o número de vagas 136 mil e havia um déficit
de 97 mil vagas, representando 71,3%. Em 2020 a população carcerária passa à 679 mil pessoas,
o número de vagas cresce 129%, sendo de 447 mil vagas e há um déficit de 232 mil vagas, que
corresponde a 52% do número que seriam necessárias.
Assim, tem-se que em 20 anos houve um decréscimo no déficit de vagas prisionais de
19,3%, mantidas as mesmas proporções de crescimento, população versus vagas, levariam 103
anos para apenas igualar a população carcerária ao número de vagas. Fato que se mostra como
um contrassenso, cuja a consecução se constitui em verdadeiro desafio, tanto para lógica penal,
como para os cofres do erário público, tal dilema faz relembrar a frase memorável “se os
governantes não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios. ”
(RIBEIRO, 1982, on-line).

Outra questão relevante no Brasil é a chamada prisão provisória, que são: prisão em
flagrante, a prisão preventiva, a prisão administrativa, a prisão por pronúncia, a prisão resultante
de sentença condenatória recorrível e a prisão temporária, esta última regulada pela Lei
7.960/89. Assim, como o próprio nome sugere, a prisão provisória não decorre de condenação
com trânsito em julgado, diante do que não pode ser definitiva, tendo em vista a presunção de
inocência e o devido processo legal que presidem a apuração e o julgamento do acusado. Muitas
vezes, só ao final do julgamento, na instância superior, consegue-se provar a inocência daquele
que foi acusado indevidamente ou por equívoco. Se esse inocente tivesse de pagar pelo erro que
lhe foi imputado, antes mesmo de concluído o julgamento, estaríamos diante de uma irreparável
injustiça. Por isso, a prisão anterior à condenação é excepcional e provisória. (SOARES, 2014).
Gráfico 5 – População prisional e presos provisórios por ano

Fonte: SISDEPEN, 2020.
Acontece que no Brasil, conforme mostra o Gráfico 5, cerca de 30% da população
carcerária é constituída de presos provisórios, que corresponde a 229 mil presos. Tal fato
demonstra uma grave incoerência penal. Considera no direito uma excepcionalidade, a prisão
provisória se apresenta no processo jurídico brasileiro como quase uma regra.
Em pesquisa realizada pelas instituições Open Society Foundations, Instituto Sou da Paz
e o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (2013), nos processos criminais iniciados com
suposto flagrantes que resultaram em prisões provisórias e foram distribuídos no Tribunal de
Justiça-TJRJ na cidade do Rio de Janeiro, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2013,
encontraram os seguintes resultados: 7.734 presos em flagrante, após um ano, chegou-se a
média de 101 dias de prisão antes do devido julgamento legal, do total 10% foram absolvidos,
16% foram condenados a penas alternativas ou prisão aberta e 19% receberam regime fechado,
os demais não foram julgados, custo da manutenção prisional desses presos provisórios 45
milhões de reais.
Segundo às instituições existem diversas outras opções à prisão provisória se o
Judiciário está preocupado em garantir que o acusado não fuja ou ameace o andamento do
processo. A Lei 12.403, conhecida como Lei das Cautelares, prevê, desde 2011, uma série de
medidas cautelares alternativas: uso de tornozeleira eletrônica; retenção do valor pago em
fiança; proibição de ausentar-se da comarca; prisão domiciliar; comparecimento periódico em
juízo; recolhimento domiciliar em período noturno; proibição de acesso ou frequência a
determinados lugares; proibição de manter contato com determinada pessoa; suspensão do
exercício da função pública; internação provisória. Essas opções são muito menos invasivas ao
acusado e à sociedade por gerarem menor custos. No Brasil, os presos provisórios podem ficar

por meses sem oportunidade de conversar com um juiz, seja para falar sobre a possibilidade de
responder ao processo em liberdade, ou relatar eventuais abusos que possam ter sofrido.
Figura 1 – Estados com maiores percentuais de presos provisórios

Fonte: PORTAL G1, 2021.
O Portal G1 com dados coletados no Monitor da Violência, 2021, em parceria com o
Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apresenta
a Bahia com o maior índice estadual de presos provisórios. Conforme esse indicador a Bahia
com 49,4% dos aprisionados no Estado, lidera o ranking dos Estados brasileiros com maiores
percentuais de presos provisórios. Seguido do Ceará 48%; Maranhão 46,3%; Piauí 45% e o Rio
de Janeiro com 43,3%. Destaca-se na informação que dentre os cinco Estados com maiores
índices, quatro estão na Região Nordeste do Brasil. Talvez seja o retrato da forma como a justiça
encara o problema social, o nordeste brasileiro concentra os maiores índices de pobreza do país.
Gráfico 6 – População prisional feminina e masculina

Fonte: SISDEPEN, 2020.
Um dilema crescente é a evolução da população prisional feminina no Brasil, no Gráfico
6, que inclui os apenados com monitoramento eletrônico, observa-se que a população carcerária
brasileira feminina atinge aproximadamente 37 mil mulheres que representa 5% dos
aprisionados. Segundo o Portal G1(2021) o Estado do Mato Grosso do Sul possui a maior taxa
107 presas por cada 100 mil mulheres. O Gráfico 7 a seguir mostra a evolução do
encarceramento feminino no Brasil nos últimos 20 anos.
Gráfico 07 – Crescimento da população prisional feminina

Fonte: SISDEPEN, 2020.

O Gráfico 7, mostra no ano 2000, uma população carcerária feminina de
aproximadamente 5.600 mulheres, em 2020 o número avança para 37.160 apenadas, que
representa um crescimento espantoso de 564% em 20 anos.
Gráfico 8 – Crianças nos presídios femininos (janeiro - junho de 2020)

Fonte: SISDEPEN, 2020.

O Gráfico 8 mostra a situação de crianças que já nascem e crescem no ambiente no
Brasil, privadas de infância, de escolaridade, de afeto familiar adequado. A visita no presídio
feminino é escassa. É muito perceptível que as mulheres quando são encarceradas são
abandonadas por suas famílias e companheiros. (OLIVEIRA, 2014).
Retomando aos dados gerais do país outro fato merece relevância, os dois extremos
das taxas de aprisionamento. Segundo o Portal G1 – Monitor da Violência, 2021, dentre as
unidades federativas, os Estados do Mato Grosso do Sul e a Bahia se constituem esses
extremos.
Figura 2 – Estados com a maior e a menor taxas de presidiários.

Fonte: Portal G1, 2021.
A Figura 2 mostra o Estado do Mato Grosso do Sul com a maior taxa de presidiários
748 aprisionados por 100 mil habitantes. O Portal G1 (2021) informa que segundo as
autoridades estaduais, Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário
(AGEPEN), a taxa de aprisionamento elevada se deve ao fato de "o Estado possuir fronteira
com dois países (Bolívia e Paraguai), o estado está localizado em uma das principais rotas do
tráfico internacional de armas e substâncias ilícitas, principalmente maconha e cocaína". (O
Portal G1, 2021, on-line). Segundo a AGEPEN, por isso, são custodiados presos de todo o
Brasil. "Inclusive, já existem tratativas do governo do Estado com a União para uma solução
quanto aos presos por delitos federais" (O Portal G1, 2021, on-line). Considerando que a média
brasileira é de 338 presos e a maior taxa dentre os países do mundo, os EUA, possui 665 presos
por 100 mil habitantes, o caso sul-mato-grossense carece de melhor aprofundamento.
O Estado da Bahia, por sua vez apresenta a menor taxa, 88 presos por 100 mil habitantes.
Segundo o Portal G1 as autoridades baianas creditam o baixo indicador ao investimento na
ampliação de vagas e à adoção em massa de tornozeleiras eletrônicas. “Foi otimizado esse uso
com o apoio do Poder Judiciário, que tem dado decisões nesse sentido, viabilizando a não
entrada de novos réus no sistema prisional” (O Portal G1, 2021, on-line).
Gráfico 9 – Composição da população prisional por etnia

Fonte: SISDEPEN, 2020.
O gráfico 9 mostra a composição da população aprisionada do Brasil por etnia, observase que não há uma totalização de dados quanto ao requisito no sistema de controle prisional, os
números representam 79,6% da população carcerária. Tanto na população masculina quanto na
feminina há uma prevalência de pardos e pretos, que juntos representam 66,31% dos privados
de liberdade. (SISDEPEN, 2020).
Quadro 1- Distribuição da população cor ou etnia, Brasil 2018

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 2018, consolidado de
primeiras entrevistas.

O quadro 1 elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE,
com dados por amostragem, 2018, apresenta a totalização de pardos e pretos em 55,80% da
população brasileira. Considerando a população carcerária, SISDEPEN, de pardos e pretos de
66,31%, há uma desproporção para maior de 18,83%. Ou seja, deixa transparecer que o
aprisionamento dessa população parda e preta seja de certo modo direcionado. Analisando
pretos isoladamente a falta de correlação se agrava. Pelo IBGE 9,3% da população brasileira é
preta, enquanto a população carcerária nesta mesma etnia é 16,03%, essa desproporção
representa 72,37% em relação a população preta do Brasil.

Gráfico 10 – Composição da população prisional por tipo penal.

Fonte: SISDEPEN, 2020.
O gráfico 10 apresenta a composição da população prisional brasileira por incidências
de tipo penal. Observa-se de modo geral a maior incidência recorre por crimes contra o
patrimônio (Código Penal Brasileiro – roubo; furto; extorsão; apropriação indébita; estelionato;
fraude, receptação, etc.) que representa 38,65% do total de causas de aprisionamento. O
envolvimento com drogas ilícitas de modo geral representa 32,39% dos casos, no universo
feminino esse percentual se eleva para 57,76% das mulheres aprisionadas. Os crimes contra a
pessoa e dignidade sexual, de certo modo considerados mais violentos e geralmente praticados
com maior agressividade, representam 20,23% das incidências penais. Tais números mostram
que a imagem criada de que a população prisional é composta em sua maioria de assassinos
(as) e estupradores (as) contumazes não corresponde à realidade (SISDEPEN, 2020).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os achados apontam a ocorrência excessiva da adoção do regime prisional fechado, que
deveria ser entendido como medida última e não a preliminar. A aplicação de outras medidas
de penalização, como previstas na legislação penal, poderia resultar em uma diminuição dos
custos prisionais ao erário público, bem como, evitaria expor desnecessariamente os apenados
à chamada cultura prisional que não colabora para a sua reinserção social. Nesta linha observase que sem a alteração dos processos penais, no que se refere à também excessiva prisão
preventiva, a ideia de equiparar as necessidades de vagas prisionais torna-se onerosa e
impraticável.
No plano social faz-se necessário compreender as causas que levam, sobretudo, jovens
às práticas delituosas. A adoção de políticas públicas voltadas para esse segmento, notadamente
educacionais, esportivas, culturais, entre outros, como forma de evitar a delinquência juvenil,
seriam medidas plausíveis. No entanto, o resgaste social das camadas menos favorecidas, que

conforme os dados são mais vulneráveis, passa por ações de Estado de média e longa duração
que busquem sanar a profunda desigualdade socio-racial-econômica brasileira.
Convém ressaltar as elevadas taxas prisionais apresentadas no Estado do Mato Grosso
do Sul. Não como um caso isolado, mas com o devido tratamento diferenciado que os Estados
com fronteiras internacionais, sujeitos, com maior intensidade, ao tráfego de drogas e armas,
carecem do apoio federal. A realidade nesses Estados, sobretudo, os da fronteira amazônica se
mostra preocupante, os números crescentes indicam a necessidade urgente de medidas. Faz-se
necessário desmistificar o ambiente carcerário, como sendo um local de condenados,
assassinos, violentos, etc. Para tanto as ações socioeducativas devem ser implementadas com
maior intensidade e envolver toda a sociedade civil organizada. Como forma de criar as
condições para a efetiva reinserção social dos apenados, não apenas quando saírem do ambiente
prisional, mas a inserção deveria começar ainda durante o período prisional.
Os indicadores e argumentos apresentados no trabalho refletem muito mais a
inquietação dos que querem colaborar do que a pretensão de trazer soluções prontas. Na
verdade, diante da complexidade dos fatos analisados e o gigantismo dos números os autores
se apequenam. O texto se soma a outros que versam sobre a temática prisional, buscando
contribuir para o aprofundamento do tema e oferecer subsídios aos agentes públicos e a
sociedade civil na tomada de decisões sobre o assunto proposto.
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Resumo Expandido
A educação proporciona significativo impacto nos atributos demográficos e
socioeconômicos da população, pois, conforme declarado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE, 2016), níveis educacionais díspares estão diretamente relacionados à
desigualdade referente à religião, meios de participação política, aos hábitos de saúde, escalas
salariais, costume reprodutivos da região, disponibilidades de mobilidade social etc. Ter a
educação de qualidade acessível a todos e durante toda a trajetória de cada indivíduo é cada vez
mais imperativo para a inclusão social completa.
O censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017)
apresenta 15,3% dos brasileiros com nível superior completo. O acesso à educação superior no
Brasil é restrito em relação ao número de habitantes que possuem o nível médio completo, ou
seja, cerca 63,4 milhões de pessoas (IBGE, 2018), e a conclusão do curso superior é realizada
por 44,4% dos ingressantes (INEP, 2018). Embora, ao longo dos anos, o indicador de acesso à
educação superior tenha melhorado significativamente, do total de estudantes na faixa entre 18
e 24 anos, apenas 32,9% frequentavam o Ensino Superior em 2004. Em 2014, dos alunos dessa
mesma faixa etária, 58,5% cursavam ensino superior, observando-se um crescimento de mais
de 30 pontos porcentuais. Também, o número de vagas ofertadas no nível superior aumentou
74%, conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP), entre os anos 2000-2010, uma vez que, no ano 2000, eram ofertadas 1.793.167
vagas no ensino superior; já em 2010, foram ofertadas 3.120.192.
O aumento de vagas, com consequente aumento do acesso à educação superior, se deve
a diversos fatores, inclusive vinculados a políticas educacionais e econômicas neoliberais,
pautadas na concepção da universidade baseada em princípios mercantilistas e produtivistas da
educação (SGUISSARDI, 2006 apud BARROS, 2015). Tais fatos viabilizam a instalação de
instituições privadas, muitas com capital estrangeiro, atenuando-se a promoção da
indissociabilidade Educação, Pesquisa e Extensão, a partir da consideração do modelo de
faculdades e centros universitários pela legislação. As faculdades e centros universitários se
constituem na perspectiva de despenderem menos recursos, já que não necessitam investir em

pesquisa, podendo obter maior rentabilidade objetivada pelos seus investidores; neste sentido,
Gesteira, Barros e Silva (2013) ainda sinalizam que o ônus da pesquisa se dá inclusive pela
inobservância de seu potencial de geração de resultado e que o apartamento entre as IES e setor
produtivo no Brasil cria este hiato. Observa-se, no Brasil, nos anos 2000, a instalação e
crescimento de grandes grupos educacionais, que passam a adquirir instituições de ensino
brasileiras, estruturando-as em redes de ensino, nos chamados conglomerados educacionais,
tais como Kroton, Devry, Laureate, entre outras.
Tais conglomerados educacionais constituem-se em uma esfera transnacional no campo
da educação, cujo modelo tem base na gestão empresarial “voltados tanto para cultura
administrativa das instituições de ensino superior (IES) quanto para sua organização acadêmica,
para que possam ‘trilhar caminhos globais e internacionais; redesenhar seu perfil em direção
aos mercados; e desenvolver modalidades de capitalismo acadêmico’” (LEITE; GENRO, 2012
apud MACEDO et al, 2017, p.854).
Neste sentido, entende-se a relação entre Capital Humano e Desenvolvimento Regional,
partindo-se da teoria de Schultz (1973 apud PEREIRA et ali, 2019), em que o trabalho humano
qualificado se torna indutor de desenvolvimento econômico; tem-se como pressuposto primário
desta pesquisa que “a universidade é o principal instrumento de geração de conhecimento que
pode proporcionar o desenvolvimento da sociedade”.
Esta pesquisa é aderente à linha de pesquisa Desenvolvimento e Políticas Regionais,
que trata de teoria do desenvolvimento regional, teorias econômicas e sociais da dimensão
regional, vinculadas às questões e problemas de regiões subdesenvolvidas e países que
sustentam estas teorias.
O estado da arte sobre o tema reúne um corte temporal de 27 anos (1990-2017). Os
estudos (VARGHESE, 2004; LIMA, 2004, OLIVEIRA et al., 2005, SILVA JUNIOR;
SGUISSARDI, 2005; SILVA, 2005; CHAVES, 2003; SEGENREICH; CASTANHEIRA,
2009; DOURADO, 2002; CHAVES: LIMA; MEDEIROS, 2008; PINTO, 2004; DIAS
SOBRINHO, 2003; BARREYRO, 2008; SHARVASHIDZE, 2005; VARGHESE et al., 2009;
WELCH, 2003; HASAN et al., 2008; WELCH, 2003; CHAVES, 2003; VARGHESE, 2004;
PINTO, 2004; LIMA, 2004; SHARVASHIDZE, 2005; OLIVEIRA et al., 2005; SILVA
JUNIOR; SGUISSARDI, 2005; SILVA, 2005; BARREYRO, 2008; LEVY; VARGHESE et
al., 2009; SEGENREICH; CASTANHEIRA, 2009; MANCEBO, 2010; LEVY, 2013;
JAMSHIDI et al., 2012; AMESTOY, 2013; BALL, 2014; MANCEBO; VALE; MARTINS,
2015; LIMA, 2015; SCREMIN; MARTINS, 2005; KWIEK, 2017; ESPINOZA, 2017;
MARTINS, 2017) abordam o tema da privatização do ensino superior na perspectiva de
entender como as nações em desenvolvimento, que fizeram uso dos recursos do Banco Mundial,
colocaram em prática as condições impostas por esta agência, que envolvia gestão
descentralizada, empréstimos estudantis e bolsas de estudos seletivas, recuperando custos no
ensino superior. Ainda, outras investigações (HASAN et al., 2008; VIOR, RODRIGUEZ, 2012)
objetivaram mapear e entender o impacto positivo ou negativo das privatizações do ensino
superior.
Os debates apresentaram realidades dos Estados Unidos, Austrália, Colômbia e México;
observando-se, a partir da sua análise, que os autores perceberam a inatacável taxa de
crescimento e a aptidão apresentada por várias instituições para absorção de uma demanda
relevante de estudantes. Nesta dinâmica, as instituições privadas desenvolveram um padrão
concorrencial entre si pela captação da demanda não atendida pelo setor público. O ensino
superior privado corria o risco de ser dominado pelo mercado, como já afirmava Altbach
(1999), com a necessidade de atender a metas imediatas de rentabilização, em detrimento da
busca do conhecimento e do comprometimento com os valores de autonomia de investigação,
pesquisa e discussão acadêmica.

Os impactos positivos da ciência e da tecnologia para a sociedade, através de ações,
como programas públicos e educação continuada, esporadicamente constavam na pauta
prioritária de instituições privadas de ensino superior. Uma das importantes condições de
sucesso do setor privado de educação é o não atendimento da demanda total pelo setor público,
que atende às classes mais abastadas da sociedade ou não permite diversidade satisfatória
(CASTRO, TANNURI-PIANTO, 2019). Nessa seara, argumentava-se que os principais
problemas deste cenário são a qualidade do ensino superior e o acesso à educação. No entanto,
pela análise realizada, percebe-se que deveriam existir preços seletivos, endereçados aos alunos
pertencentes a grupos socioeconômicos desiguais, obrigados a pagar mensalidades diferentes,
relacionadas diretamente à sua capacidade de pagamento e aos custos dos cursos (TROW,
2000). Uma dinâmica de privatização desse tipo seria mais competente, oportunizando recursos
privados adicionais para o ensino superior e mais igualitários, pois não criariam estruturas
dispares nesta modalidade, reservando uma para a parcela de maior poder aquisitivo e outra
para outros segmentos da população (PATRINOS, 1990; TILAK, 1991; MARGINSON, 1997;
GARAY, 1998; ALTBACH, 1999).
Dos estudos desenvolvidos entre 2000 e 2009, 12% (VARGHESE, 2004; LIMA,
2004) tiveram, como campo de estudo, a Ásia e a África, 65% (OLIVEIRA et al., 2005, SILVA
JUNIOR; SGUISSARDI, 2005; SILVA, 2005; CHAVES, 2003; SEGENREICH;
CASTANHEIRA, 2009; DOURADO, 2002; CHAVES: LIMA; MEDEIROS, 2008; PINTO,
2004; DIAS SOBRINHO, 2003; BARREYRO, 2008) estudaram o Brasil, 12%
(SHARVASHIDZE, 2005; VARGHESE et al., 2009) investigaram a Europa e 12% (WELCH,
2003; HASAN et al., 2008) a Ásia exclusivamente. Tais estudos abordaram a oferta,
crescimento e expansão do ensino superior privado, tecendo comparativo entre instituições
privadas e públicas, entre instituições privadas de países diferentes, utilizando indicadores de
educação. Ainda, abordam aspectos legais e regulatórios, fatores propulsores da expansão da
esfera pública e de emancipação social, bem como, a criação de Conselhos para implantação de
políticas públicas, a fim de entender a luta pela liberdade acadêmica, que representa um dos
modos de contestação do processo de privatização (CHAVES, 2003), permitindo que a
universidade desempenhe sua função de crítica, protagonista e produtora de novos saberes de
maneira autônoma.
Há ainda investigações que demonstram como instrumentos legais levam a uma efetiva
democratização da educação superior, permitindo o hibridismo das relações entre o ensino
público e o privado, bem como, legislações que favorecem a continuidade do tecnicismo, do
pragmatismo e dos valores mercantis, orientadores da identidade das instituições de educação
superior, limitadores da autonomia universitária, provocando, em certa medida, a
dissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (WELCH, 2003; CHAVES, 2003;
VARGHESE, 2004; PINTO, 2004; LIMA, 2004; SHARVASHIDZE, 2005; OLIVEIRA et al.,
2005; SILVA JUNIOR; SGUISSARDI, 2005; SILVA, 2005; BARREYRO, 2008; LEVY;
VARGHESE et al., 2009; SEGENREICH; CASTANHEIRA, 2009). Contudo, tem-se ampliado
a ideia, que Chaves (2009, p. 14-15) trouxe, de “modernização racionalizadora”, onde as
universidades públicas têm comercializado produtos (prestação de serviço com empresas
privadas, cobranças de mensalidades para cursos de pós-graduação lato sensu, comercialização
de cursos de licenciaturas para prefeituras do interior dos estados, dentre outras); esse processo
de modificação das universidades vêm impactando o trabalho docente, desvalorizando-o, uma
vez que este “perde a sua autonomia e passa a ser controlado, adequado e uniformizado,
segundo critérios de produtividade, a partir da lógica racionalizadora do capital” (CHAVES,
2009, p.323).
No Brasil, particularmente, tem-se a discussão, em alguns estudos, do papel do estado,
neste contexto de privatização da educação, e da própria instituição de educação superior, bem

como, o de políticas públicas criadas para apoiar o que os autores chamam de “mercantilização”
da educação, em detrimento da expansão do ensino público, subsidiado pelo Estado, além da
autonomia universitária (SILVA JUNIOR, 2002; DOURADO, 2002; DIAS SOBRINHO, 2003;
CHAVES: LIMA; MEDEIROS, 2008). Nesta década, registra-se apenas um estudo específico
voltado para a qualidade do ensino, conjuntamente com a qualidade do serviço, percebendo a
importância da satisfação do estudante como fator principal de retenção; trata-se de um estudo
malasiano, que conclui que “empatia e garantia da qualidade do serviço são os fatores mais
críticos para explicar a satisfação dos alunos. O que quer que seja feito para aumentar a empatia
e garantia na qualidade do serviço, portanto, ajudará os alunos a darem melhor avaliação para
sua satisfação ” (HASAN et al., 2008, p. 169, tradução nossa).
Um grupo de investigações analisadas (28%), referentes ao período compreendido entre
2010 e 2017, observam o ensino superior privado na Polônia, Malásia, Indonésia, Quênia,
Chile, Estados Unidos da América e Brasil. Nas suas ponderações, já é possível observar temas
como “desprivatização” e declínio do ensino superior, nos Estados Unidos da América; ao passo
que se conclui que os demais países não sofreram declínio, em verdade, o setor de educação
privada está em crescimento. Desta forma, os poucos países, que sofreram alguma forma de
declínio, o fizeram por conta de políticas públicas agressivas e controladoras, expansão do
ensino público e privatização competitiva desta mesma modalidade de instrução. Em resumo,
permanece o discurso sobre a mercantilização da educação e, ao mesmo tempo, sua
segmentação, confirmando que nem todos da sociedade têm acesso à educação, enquanto
serviço (MANCEBO, 2010; LEVY, 2013; JAMSHIDI et al., 2012; AMESTOY, 2013; BALL,
2014; MANCEBO; VALE; MARTINS, 2015; LIMA, 2015; SCREMIN; MARTINS, 2005;
KWIEK, 2017; ESPINOZA, 2017; MARTINS, 2017).
Considerando os debates verificados no levantamento do estado da arte sobre o tema,
esta investigação procura contribuir nesta discussão, a partir do aprofundamento desta
problemática no contexto regional, propondo a seguinte questão de base: Como os
conglomerados educacionais, na qualidade de agentes indutores, impactaram no
desenvolvimento regional da Bahia, entre 2005 e 2015?
Os objetivos deste estudo foram assim dispostos como segue. Analisar como os
conglomerados educacionais, na qualidade de agentes indutores, impactaram no
desenvolvimento regional da Bahia, entre 2005 e 2015. Os objetivos específicos elencados para
este estudo são: Caracterizar os conglomerados educacionais do estado da Bahia; Identificar a
forma de atuação dos conglomerados educacionais da Bahia; Apresentar políticas
viabilizadoras do acesso à educação em conglomerados educacionais baianos; Mapear
consequências, no âmbito do desenvolvimento regional, advinda da presença dos
conglomerados educacionais na Bahia, entre 2005 e 2015; Criar um modelo de medição de
impactos consequentes da atuação dos conglomerados educacionais, a partir de indicadores já
existentes.
Os países desenvolvidos e que hoje se destacam por seus modelos econômicos e
políticos “ancoraram-se na melhoria generalizada do perfil educacional de seus cidadãos. A
universalização da educação básica e a erradicação do analfabetismo foram conquistas comuns
a todos eles” (CORBURCCI, 2007, p.7). A educação superior viabilizou que tais países
alcançassem o desenvolvimento científico-tecnológico e se posicionassem na vanguarda destes
conhecimentos.
A educação está intimamente ligada ao desenvolvimento das regiões e é apontada como
meio para desenvolvimento social sustentado (SEN, 2000 apud ALVES, 2014). O aumento da
qualidade educacional é um dos pilares do processo de desenvolvimento, por representar uma
das liberdades constitutivas do sujeito.

Pensar no desenvolvimento do Brasil e suas diversas regiões é repensar nos processos e
políticas voltados para a educação, não só básica, como superior. Neste espectro, Sen (2000
apud ALVES, 2014) afirma que sociedades desenvolvidas são livres de fatores escravizantes
da sociedade, como tirania, extrema pobreza, proliferações de doenças sem solução eficaz e
carência educacional. Neste sentido, o Brasil não é um país desenvolvido, atualmente, pois é
evidente o desprovimento educacional em diversas regiões, principalmente a educação de nível
superior.
Sabe-se que as políticas públicas brasileiras, na área educacional, se dispõem por ordem
de prioridade, ou seja, os recursos da União, conforme Chaves (2006), são distribuídos
primeiramente para o ensino fundamental, e após para financiamento de alunos do ensino
superior privado, como o Programa Universidade para Todos (PROUNI); em consequência
disto, se dá a diminuição dos investimentos nas universidades públicas, fator que mobiliza estas
instituições de ensino superior a buscarem recursos no mercado. Nesta conjuntura, a educação
superior torna-se um produto a ser comercializado, perdendo sua natureza precípua de direito
básico de uma sociedade.
Em vista disto, a educação é modificada para business, um produto a ser negociado no
contexto mercantilista de um mundo capitalista, sendo os alunos percebidos e captados como
clientes, consumidores finais, “disputados por instituições privadas de ensino superior, que
reproduzem, em seu interior, relações capitalistas, por meio de práticas instrumentais e
utilitaristas, distanciando-se da reflexão crítica e da educação como possibilidade
emancipadora” (CHAVES, 2010, p. 496).
Este estudo se justifica pela relevância da educação no desenvolvimento e crescimento
do país, que pode ter a sua qualidade impactada pela expansão acelerada de ofertas de educação
por instituições de ensino superior privadas, com fins lucrativos, que, para manter sua
lucratividade, cortam custos inerentes à qualidade do ensino. Tem-se que, quanto menor a
qualidade do ensino, estendendo-se à pesquisa e à extensão, menor será o desenvolvimento da
região e do país. Esta investigação também se destaca pela importante contribuição que
pretende trazer ao estabelecer um instrumento de medição do impacto da educação de nível
superior no desenvolvimento das regiões, relacionado à lucratividade ou não das instituições de
ensino superior.
Pretende-se, a fim de se atingir o objetivo deste estudo, construir uma ferramenta que
possa tangibilizar o impacto do aumento de acesso à educação superior, através do
estabelecimento de conglomerados educacionais, no desenvolvimento regional,
especificadamente na Bahia, como consequência da chamada mercantilização do ensino
superior.
O estado da arte, a partir de estudo realizado em mais de 35 trabalhos, em um período
de 27 anos (1990-2017), nos cinco continentes, mostra a identificação da educação superior
como vetor de desenvolvimento e crescimento; o Estado como o ente mantenedor ou, pelo
menos, regulador robusto da educação e não das instituições privadas; e a carência de
legislações e regulamentações que tornem a educação superior autônoma, acessível a todos e
menos mercantil. Apenas o estudo de Hansan et al. (2008), realizado na Malásia, aborda a
Qualidade da Educação como vetor principal na relação aluno-instituição de ensino,
independentemente de a instituição superior ser privada. Neste debate está a importância e, em
certa medida, o ineditismo e a justificativa deste estudo, que pretende selecionar indicadores de
Qualidade e Desenvolvimento Regional, que evidenciem o impacto da Educação Superior no
desenvolvimento da região.
Classifica-se este estudo quanto à sua finalidade como pesquisa aplicada, pois
responderá a uma situação especifica, utilizando conhecimento teórico e empirismo. Quanto
aos objetivos, como descritivo, referente à abordagem do problema, como qualitativo e

quantitativo. Já em relação aos procedimentos metodológicos, esta pesquisa utilizará a
metodologia da teoria fundamentada nos dados ou "grounded theory", que consiste na
construção de uma teoria a partir dos dados obtidos, seguindo os seguintes passos: (1) Coleta
de dados qualitativos; (2) Codificação substantiva dos dados (codificação aberta e codificação
seletiva); (3) Saturação Teórica das Categorias (CASSIANI, 1996). A concepção filosófica do
estudo, se servirá do método indutivo, partindo de premissas menores para se chegar às
generalidades (BOAVENTURA, 2017).
Este trabalho delimita-se ao estudo de instituições de educação privadas, de nível
superior, classificadas como conglomerados educacionais, no estado da Bahia. O espaço
temporal será de 10 anos, entre 2005 e 2015. Este estudo terá como área de pesquisa o estado
da Bahia, não objetivando estudar outro estado brasileiro. Pretende-se utilizar questionário,
entrevistas semiestruturada e documentação das próprias instituições pesquisadas, análise de
documentos eletrônicos em base de dados do MEC, CNPQ, CAPES, e pesquisa de campo com
os principais atores pertencentes às IES mapeadas e ao governo, nas esferas Federal, Municipal
e Estadual. A análise de dados será feita através de avaliação documental, análise comparativa
de dados e análise qualitativa das entrevistas e questionários. Os dados serão tabulados em
Excel. Para análise dos dados obtidos, utilizar-se-á a Análise comparativa de dados, Análise
estatística (correlação e descritiva) e Análise do discurso.
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Resumo Expandido
De acordo com as lições do educador americano John Dewey, a educação é um processo
social, é desenvolvimento, ou seja, não é a preparação para a vida, é a própria vida (TEIXEIRA,
1998). A educação de nível superior é um dos elementos capazes de promover o
desenvolvimento regional e urbano, além de se configurar como um instrumento necessário à
vida dos cidadãos, por ser capaz de transmitir conhecimentos, além de experiência cultural e
científica acumulada pela humanidade.
Segundo o Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para
o século XXI, a contemporaneidade apresenta uma sociedade cujos recursos cognitivos são
considerados, em certa medida, como mais importantes do que os recursos materiais, exigindo
maior significação do ensino e das instituições de educação superior para habilitar os
profissionais competentes exigidos pelas novas economias (DELORS, 2012).
Fundamentando tal cenário de novas ressignificações da educação superior, Shapiro e
Varian (2003) destacam que os bens da informação – do cinema e da música ao código de
software e às cotações das ações – suplantaram os bens industriais como os principais motores
dos mercados mundiais. Primeiro livro a destilar os princípios econômicos da informação e das
redes em estratégias práticas de negócios, a obra ajuda os líderes empresariais e os fazedores
de políticas a tomarem decisões inteligentes sobre seus ativos da informação.
Nesse contexto, é importante destacar que a educação superior, na Bahia, no início da
década de 1980, se apresentava com três universidades, sendo duas públicas e uma comunitária.
A Universidade Federal da Bahia (UFBA), criada em 1946, na Cidade do Salvador, e a
Fundação Universidade Estadual de Feira de Santana (FUFS), criada em 1970, eram as
instituições de ensino superior que ofertavam à sociedade baiana esta modalidade de ensino
público e gratuito. A Universidade Católica do Salvador (UCSal) era a instituição comunitária,
de direito privado, criada em 1961, com atuação exclusivamente na capital do estado
(BOAVENTURA, 2009).
Além disso, algumas faculdades isoladas, mantidas pelo governo estadual e por
entidades particulares, completavam a rede de ensino superior baiano. A proporção de pessoas
matriculadas no ensino superior no território baiano, de acordo com o censo demográfico de

1980, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016), era de apenas 4,1 alunos
para cada 1.000 habitantes. De acordo com os dados estatísticos do Censo da Educação Superior
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2002), do
Ministério da Educação (MEC), no ano de 2000, esta proporção elevou-se para 6,8.
E, mais recentemente, o Censo da Educação Superior 2017, pelo INEP, aponta um total
de 133 instituições do ensino superior, apenas 10 – seis federais e quatro estaduais – são
públicas. Estas são responsáveis pela educação de 102.239 alunos, enquanto os demais 321.760
estão nas instituições particulares, somando 423.999 estudantes. O Censo aponta ainda que a
Bahia tem três alunos no ensino superior privado para cada um matriculado em universidades
pública (INEP, 2017).
Nesse contexto, é importante destacar que foi a partir da década de 1980 que o ensino
público universitário baiano entrou em franco processo de expansão, sob a iniciativa e ônus do
governo estadual, que passa a adotar uma política de interiorização de cursos superiores. Esse
crescimento pode ser caracterizado e sintetizado em três períodos:
a) no período de 1980 a 1983, foi criada a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
(UESB), abrangendo os polos de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga; no mesmo período,
registra-se a criação de faculdades nos municípios de Jacobina, Santo Antônio de Jesus,
Barreiras, Teixeira de Freitas, Paulo Afonso, Guanambi e Itaberaba; também nesta época, a
Fundação Universidade Estadual de Feira de Santana foi transformada em Autarquia, dotandolhe de mais autonomia para expansão da oferta de cursos superiores, com a denominação de
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS);
b) Entre 1983 e 1987, foi instituída a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), que
incorpora o maior exemplo de interiorização do ensino por todo Estado numa estrutura
multicampi, presente em 24 cidades;
c) No período de 1987 a 1990, o governo estadual incorporou a Federação das Escolas
Superiores Ilhéus e Itabuna (FESPI), transformando-a na quarta universidade estadual baiana,
com a denominação de Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC).
Considerando este último período descrito, é que está inserido o lócus da presente
pesquisa, que visa demonstrar a ação de extensão universitária do Balcão de Justiça e Cidadania
no curso de Direito da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e as implicações com o
Desenvolvimento Humano. O projeto Balcão de Justiça e Cidadania, mais recentemente
conhecido como Centro Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, é uma instância para dar
solução a um conflito antes que ele se torne ação na Justiça. Os CEJUSCs são integrados pelos
setores Processual, Pré-Processual e Setor de Cidadania.
No estado da Bahia, o Centro Judiciário de Solução de Conflito pode ter o seu
funcionamento associado a instituições de ensino superior, como no caso da UESC; e são
dinamizados pelo Tribunal de Justiça. Mais precisamente, por meio do Núcleo Permanente de
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC), instituído pelo Decreto Judiciário
nº 247, de 29 de março de 2011. O NUPEMEC é o órgão central incumbido do planejamento e
coordenação das unidades de mediação e conciliação do Poder Judiciário e pelo
desenvolvimento dos programas destinados à capacitação e estímulo à autocomposição.
No âmbito da melhor decisão judicial, a pacificação social não virá com a supressão dos
conflitos sociais, mas com a escolha do caminho para sua solução. A fase pré-processual do
Centro Judiciário de Solução de Conflitos oferece uma alternativa pautada no diálogo e na
cooperação entre as pessoas para a superação das divergências de interesses. O acordo, firmado
com autonomia das partes enaltece as possibilidades e as capacidades dos envolvidos, leva a
um maior cumprimento do que é pactuado.
A simplicidade de seu funcionamento traduz-se na facilidade de sua implementação.
Aproximando-se da sociedade, consegue oferecer amplo acesso à Justiça, sem custos, sem

demora, sem grandes formalidades, trazendo benefícios para todos os envolvidos. Cumpre
ainda um papel preventivo, dirimindo o conflito já em seu nascedouro. Um espaço que acolhe
as diferenças e revela a possibilidade de coexistência de iguais liberdades individuais.
Notadamente, pode-se constatar como o CEJUSC promove o acesso à justiça, e,
consequentemente, contribui significativamente para o desenvolvimento humano. O acesso à
justiça, ademais, tem impacto sobre o desenvolvimento de uma região. No caso em epígrafe, os
contributos da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) para o desenvolvimento humano,
por meio do acesso à justiça, dinamizado pelos atendimentos do Balcão de Justiça e Cidadania
(ou CEJUSC), em parceria com o Tribunal de Justiça do estado da Bahia.
Faz-se necessário uma importante delimitação sobre a Teoria do Desenvolvimento.
Opta-se neste estudo pelo conceito de Desenvolvimento Humano como um processo de
ampliação das liberdades das pessoas, com relação às suas capacidades e as oportunidades a
seu dispor, para que elas possam escolher a vida que desejam ter. Por isso, merece destaque os
contributos do indiano Amartya Sen na área da economia, pois dialoga, sua teoria, com
crescimento econômico, escolha racional, escolha social, economia do bem-estar, pobreza e
desigualdade, desenvolvimento econômico e filosofia política normativa (SEN, 1999).
Destaca-se a contribuição de Amartya Sen diante de suas proposições com referências
a economistas e filósofos do passado, que estariam entre os precursores das teses por ele
defendidas. E mesmo sendo destaque tanto na filosofia quanto na economia, Sen sempre esteve
envolvido com questões práticas relacionadas à pobreza e ao desenvolvimento. Prova
inequívoca desta contribuição deve-se ao fato do Índice de Desenvolvimento Humano do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento ter sua formulação e concepção baseada
em muitas de suas ideias.
O conceito mais atual de desenvolvimento não está mais preso ao paradigma do
acúmulo de riquezas, pois já se constata que a riqueza não é/ está mais espacial. Segundo
Amartya Sen (1999), falar em um PIB elevado não necessariamente implica no
desenvolvimento de um Estado. Infere-se, deste modo, que o crescimento econômico não pode
ser um fim em si mesmo, crescer por crescer, sendo necessário que este crescimento traga como
consequência uma melhoria nas condições sociais do povo. Na busca pela melhoria da condição
social, através do desenvolvimento econômico, ainda que tenha como pilar o crescimento
econômico, se faz necessário trazer a questão das liberdades para o tema central.
As liberdades devem ser observadas sob o espectro de condicionantes de um indivíduo
partícipe e protagonista das ações deste Estado, além de ser um pano de fundo gerador de uma
melhor catalisação das políticas públicas sociais. Estes fatores são contributivos para a
ampliação das liberdades que serão usufruídas pelos atores sociais. Para o economista Amartya
Sen, “o que as pessoas conseguem realizar é influenciado por oportunidades econômicas,
liberdades políticas, poderes sociais e por condições habilitadoras, como boa saúde, educação
básica e incentivo e aperfeiçoamento de iniciativas” (SEN, 1999, p.18).
Nesse diapasão, o contexto socioeconômico e político pode funcionar como vetor a
ampliar ou restringir as liberdades dos atores sociais. Observa-se que o desenvolvimento está
atrelado à elaboração e efetivação de políticas públicas que tenham como norte questões sociais.
A compreensão do sentido de Justiça e Desenvolvimento no pensamento de Amartya Sen é
mandamento nuclear para a percepção de como uma instituição de ensino superior pode
contribuir para o desenvolvimento de uma região por meio de uma extensão universitária
propulsora do acesso à justiça.
Destaca-se ainda, a reflexão de Skinner (1971), quando defende que a educação, para
uma prática cultural, visando ao desenvolvimento humano, deve se preocupar com a formação
de indivíduos com capacidade de elaborar, respeitar e conviver com diferenças de identidade,

bem como com o suficiente autocontrole para inventar e pôr em funcionamento práticas
culturais com condições de promover uma política de identidade pós-moderna.
Adiciona-se a tal perspectiva as lições de Coraggio (1999), que, a partir do conceito de
desenvolvimento humano, reconceituou a tese fundamental de que a qualidade da condição é
premissa para a eficiência econômica e contrapõe-se a políticas neoliberais, que, no tema da
qualidade da educação, apresenta um outro olhar, demonstrando que o desenvolvimento social
é uma precondição para a reforma social.
Nesse sentido, é importante destacar o debate relacionado às organizações de ensino
superior, evidenciando sua capacidade de transformar aluno em profissional como produto da
sua relação com a sociedade, para demonstrar o papel das instituições de ensino superior no
desenvolvimento das regiões onde estão inseridas, assim como no que tange à associação entre
desenvolvimento, região e universidade.
O sustentáculo da matriz ensino superior e universidade é formado pela condição
histórica, política e social, que deve transformar a educação superior formal em um
instrumental, respondendo à estruturação e à reestruturação da região que a sustenta. Surge,
nesse contexto, a importância de se verificar a evolução histórica do ensino superior no Brasil
e a construção da universidade baiana, cuja interiorização foi feita de maneira integrada com o
desenvolvimento das regiões do estado, aliada à política educacional em todos os níveis.
Assim, considerando o Direito e o Desenvolvimento, frisa-se que o objeto desta análise
é a relação entre Justiça e Desenvolvimento Humano. E o estudo do ensino universitário na
região e, mais especificamente, o conhecimento de toda a estrutura o lócus de estudo – a
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) -, com os desdobramentos da extensão
universitária do curso de Direito em atender as demandas do acesso à justiça, envolvendo a
funcionalidade do Balcão de Justiça e Cidadania, justifica significativamente a relevância e
contemporaneidade da pesquisa. Justificativa esta que encontra também respaldo em contribuir,
teoricamente, por aprofundamento e ampliação a Linha de Pesquisa em Desenvolvimento e
Políticas Regionais, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Urbano,
da Universidade Salvador (UNIFACS).
Abordar o desenvolvimento e as políticas regionais envolve uma complexa e
desafiadora análise sobre as matérias que ligam a teoria do desenvolvimento regional e os
problemas práticos da contemporaneidade a uma atividade de pesquisa voltada para o contexto
regional atual do país. O que envolve uma leitura crítica das teorias econômicas e sociais da
dimensão regional, com análise de sua aplicação contrastando à problemática dos países e
regiões que sustentaram as formações dessas teorias. Abrange a territorialidade das políticas
públicas dos serviços essenciais, como Educação, Planejamento e Desenvolvimento. Eis a
necessidade de um estudo com contribuições inéditas, envolvendo o Direito e o
Desenvolvimento Humano, num contexto de uma ação de extensão universitária propulsora do
acesso à justiça.
Torna-se imperiosa a compreensão do Direito como Desenvolvimento. Quando, na
verdade, o desenvolvimento assume caráter próprio, sendo o Direito não somente instrumental.
Entendido especialmente por meio da conceituação dada por Amartya Sen (1999),
desenvolvimento seria visto como liberdade, isto é, como o processo de empoderamento dos
indivíduos para que eles detenham meios suficientes para poderem, livremente, gerenciar suas
próprias vidas e escolhas. Neste contexto, os direitos fundamentais e aqueles vinculados às
liberdades políticas, sociais, culturais tornam-se peças integrantes do conceito de
desenvolvimento – independentemente dos resultados práticos ou mensuráveis. Eis a
importância de uma estratégia, como os Balcões de Justiça e Cidadania, principalmente os
vinculados às instituições de ensino superior, na garantia do acesso à justiça e efetivo
desenvolvimento humano.

A autora Flávia Piovesan e Inês Soares (2002), ao analisar o Direito ao
Desenvolvimento propõe uma reflexão investigando o seu alcance e significado, bem como o
modo pelo qual se relaciona com a concepção contemporânea de direitos humanos. Destaca os
desafios e perspectivas para a implementação do direito ao desenvolvimento na ordem
contemporânea, marcada pelo impacto da globalização econômica, da integração regional e da
internacionalização dos direitos humanos.
Entende-se, para fins deste estudo, que a melhor definição do Direito e suas implicações
com o Desenvolvimento, por meio do Acesso à Justiça, repousa na formulação e/ ou melhor
articulação de ações governamentais emancipatórias dos direitos de cidadania. Sendo a
Educação uma das principais plataformas para o Desenvolvimento, as ações extensionistas de
uma universidade podem e devem contribuir para o desenvolvimento humano de sua região.
Principalmente, por ações relacionadas ao acesso à justiça por parte da população, que não
dispões de recursos e informações sobre seus direitos.
O Projeto Balcão de Justiça e Cidadania foi criado em 2003, para ser um mecanismo de
democratização de acesso à Justiça, oferecendo nas unidades mediação e orientação jurídica,
serviços inteiramente gratuitos à população. Seguindo as diretrizes legais, as competências
determinadas e as áreas regulamentadas, são realizadas conciliações e formalizados acordos
sobre questões processuais referentes a divórcio, reconhecimento espontâneo de paternidade,
pensão alimentícia, dissolução de união estável e demais processos cíveis, referentes ao art. 3º
da Lei nº 9.099/95 (Juizados Especiais).
O Balcão de Justiça e Cidadania (BJC), implantado em Ilhéus, em 2012, através de um
convênio de cooperação técnica entre o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – TJ-BA e a
Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, em parceria com o SAC – Serviço de
Atendimento ao Cidadão, passou a desenvolver atividades forenses com a participação
significativa dos estudantes. Desta forma, a UESC, por meio da extensão universitária de seu
curso de Direito com as atividades do então Centro Judiciário de Solução de Conflito
(CEJUSC), proporciona o acesso à justiça, e, consequentemente, o desenvolvimento humano
da região de sua competência.
A nossa contribuição com a presente tese doutoral é pelo aprofundamento da Teoria do
Desenvolvimento como Liberdade de Sen, na medida em que se busca materializá-la no
contexto proposto. Ou seja, relacionando o constructo estabelecido com o do acesso à justiça:
um hiato que se busca preencher.
A linha de estudo envolvendo Direito e Desenvolvimento é um tanto recente. Isso se
deve ao caráter igualmente fluido do conceito de desenvolvimento, que pode ser entendido de
uma maneira reducionista ou economicista, priorizando ganhos quantitativos, mas também de
um ponto de vista democrático e socialmente dirigido. Neste caso, utilizam-se métricas
qualitativas políticas e sociais. A despeito de sua difícil delimitação, Direito e Desenvolvimento
pode ser mais bem compreendido atentando-se à sua finalidade. De acordo com Trubek e Santos
(2006), a doutrina do Direito e Desenvolvimento orienta e explica as práticas atuais daqueles
que procuram modificar sistemas legais em nome do desenvolvimento, seja qual for sua
definição.
O desenvolvimento no âmbito jurídico surgiu inicialmente em decorrência das relações
entre direito e economia. Todavia, a partir da segunda metade do século XX, esta relação se
expandiu, tendo em vista as demais dimensões dos direitos fundamentais e o conteúdo das
novas Constituições e dos tratados de direitos humanos (SILVEIRA; NASPOLINI, 2013).
O direito do desenvolvimento é compreendido como a categoria de “direito de
solidariedade”, que pertence à terceira geração dos direitos fundamentais. Historicamente foi
firmado durante a fase de descolonização (década de 1960), conforme exposto na Declaração
sobre o Direito ao desenvolvimento das Nações Unidas de 1986 e, posteriormente, confirmado

na Conferência de Viena sobre Direitos Humanos de 1993. O direito ao desenvolvimento é um
direito fundamental inalienável, que constitui objetivo fundamental da República Federativa do
Brasil. A ordem social garante as necessidades humanas básicas. A ordem política consagra um
sistema democrático. Existem os princípios da ordem econômica, que valorizam principalmente
a justiça social e busca do pleno emprego (PEIXINHO; FERRARO, 2007).
Dentre as definições do direito ao desenvolvimento, destaca-se a noção de que é um
processo pelo qual os direitos e liberdades fundamentais possam ser plenamente realizados e
que todas as pessoas humanas e todos os povos devem participar deste processo, uma vez que
participação é um dos pontos centrais do direito ao desenvolvimento.
Por fim, quanto à ordem econômica, têm-se princípios que valorizam principalmente a
justiça social e a busca do pleno emprego. Contudo, o problema para o desenvolvimento está
na falta de efetividade das normas, quer por falta de interesse político, quer pela insuficiente
iniciativa da sociedade civil no controle dos atos públicos. Neste sentido, a presente tese pode
contribuir com a complexificação do tema (aumento do número de variáveis para compreendêlo), aprofundamento (utilizando uma das dimensões do fenômeno e realizando sua análise de
forma mais detalhada) ou por ampliação (tomando uma das abordagens do fenômeno e
aplicando em outro contexto espacial ou temporal).
Constata-se que existem instrumentos jurídicos aptos a direcionar a atuação estatal rumo
ao desenvolvimento, a exemplo da adoção de políticas públicas aliadas à transparência na
gestão pública e ao controle do Judiciário, que podem ser o elo entre a positivação
constitucional e a efetivação do direito ao desenvolvimento. Por isso, visando a indicação de
um hiato da literatura, percebe-se que este estudo perpassa uma contribuição na relação entre
Desenvolvimento Humano e Acesso à Justiça, a partir de uma ação universitária. Na tentativa
de contribuir com um maior aprofundamento e até mesmo ampliação da temática no tocante
aos estudos sobre as Teorias do Desenvolvimento.
Ainda nesse contexto, destacam-se outros principais autores e temas que foram
desenvolvidos na pesquisa em análise, por meio de uma bibliometria com os temas fundantes
do estudo, mais precisamente os conceitos-chave e o objeto: Importância para o
Desenvolvimento e Formação da Universidade no Brasil e na Bahia, através de Schumpeter
(2017), Christaller (1950), Perroux (1991), Teixeira (1969), Santos (1979), Castells (2009),
Boaventura (2009); Capital Humano, através de Sen (1999), Schultz (1961), Becker (2009);
Direito à Educação em Di Dio (1982), Boaventura (1997); e Acesso à Justiça com Bezerra
(2001), Souza et al (2007), Cunha Junior (2016).
Considerando o estudo em tela, a presente investigação aborda as correlações da
temática Direito e Desenvolvimento, dentro de uma relação entre Universidade e Região, com
o objetivo de analisar a contribuição da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), por meio
da ação extensionista do curso de Direito, fomentadora do acesso à justiça, de fundamental
importância para o desenvolvimento regional.
Assim, a presente pesquisa, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Regional e Urbano, está inserida na área de concentração em Processos
Urbanos e Regionais do Desenvolvimento, com a linha de pesquisa: Desenvolvimento e
Políticas Regionais, por meio da implicação entre Justiça e Desenvolvimento. A temática
central da tese é o Acesso à Justiça realizado pelo diálogo entre Direito e Desenvolvimento
Humano, a partir do lócus da Educação Superior, notadamente do ensino jurídico.
Desta forma, como núcleo central da pesquisa científica em comento, questiona-se:
Como o acesso à justiça, por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflito (CEJUSC), ação
extensionista da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), repercutiu no desenvolvimento
humano da região de sua competência?

Assim, constata-se os conceito-chave da investigação: Acesso à Justiça e
Desenvolvimento Humano; o objeto (Repercussão), e o lócus (a UESC). Cabe registrar que o
termo desenvolvimento, nesta investigação, leva em consideração a dimensão social e
econômica, na perspectiva do desenvolvimento humano; mais coerente com a proposta de uma
universidade como vetor de desenvolvimento regional.
A partir do tema-problema, um pesquisador deve delimitar a questão a ser investigada
numa pesquisa, colocada na forma interrogativa. O problema é uma especificação do tema de
pesquisa, devendo ser circunscrito e bem definido. A definição do problema constitui-se numa
etapa crucial para o desenvolvimento da pesquisa, e, dependendo de sua correta formulação e
análise, decidirá que tipo e delineamento de pesquisa deverão ser adotados, possuindo estreita
relação com o tema e as hipóteses de pesquisa (APOLLINÁRIO, 2004).
Para Kerlinger (1980), um problema de pesquisa científica é uma questão, uma sentença
em forma interrogativa, a respeito das relações entre fenômenos ou variáveis, onde a resposta
à questão é procurada na pesquisa; para Popper (2004), problemas são relacionados com teorias,
argumentando que as investigações científicas começassem com um problema e tivessem uma
solução provisória – uma teoria provisória. Ou seja, a ciência começa com problema e termina
com problema.
Em outras palavras, a pesquisa científica deve propor, além da investigação, uma análise
de uma solução e/ou recomendações para melhor efetividade. Afinal, a ciência visa
fundamentalmente à solução de problemas, como pode ser vista na obra clássica de Laudan
(2013); o que se busca nesta pesquisa por meios de objetivos, elementos delimitadores do
estudo.
O objetivo geral deve explicitar de modo claro, preciso e delimitado os fins pretendidos
com a pesquisa. Assim, fixou-se o objetivo geral desta investigação, a saber: Demonstrar como
o acesso à justiça repercutiu no desenvolvimento humano da região de competência do Centro
Judiciário de Solução de Conflito (CEJUSC) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC).
Os objetivos específicos derivam do objetivo geral e apresentam distintas ações, que devem ser
desenvolvidas (BOAVENTURA, 2007). Almeja-se realizar cada um dos objetivos específicos
e, assim, resolver a proposta do objetivo geral. Nesse introito, foram estabelecidos os seguintes
objetivos específicos: Delimitar o conceito de acesso à justiça e desenvolvimento humano,
caracterizando os elementos para sua implementação; Apresentar uma revisão dos estudos que
demonstram a implicação do acesso à justiça no desenvolvimento humano de uma região;
Conhecer as possíveis relações da extensão universitária com o acesso à justiça; e Estabelecer
a relação da ação extensionista da UESC, que fomenta o acesso à justiça, através de indicadores
de promoção do desenvolvimento humano.
Deste modo, a pesquisa tem por foco a relação entre o acesso à justiça promovido pela
instituição de educação superior e o desenvolvimento humano, e se configura como relevante
e contemporânea pelos constantes debates relacionados à promoção da justiça como agente de
desenvolvimento. As contribuições do estudo avaliativo sobre a ampliação do acesso à justiça
no estado proporcionarão respostas a novas estratégias para qualificação do desenvolvimento
humano baiano. Importante destacar a relevância e contemporaneidade da temática, pelo
aspecto de um certo ineditismo do estudo, pautado no acesso à justiça, dinamizado pela
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), como um qualificador do processo de
desenvolvimento. E, mais precisamente, a relação da ação de acesso à justiça, promovida pela
atividade de extensão universitária, em parceria com o Tribunal de Justiça da Bahia, e o
desenvolvimento humano.
Ainda seguindo as lições de Boaventura (2007), quando relata que a justificativa serve
para mostrar o porquê da investigação científica, por meio da motivação pessoal, com vistas à
importância prática e social, não se despreza a experiência do pesquisador em dedicar muito de

seus estudos na linha do Direito e Desenvolvimento. Além da experiência e dos estudos do
pesquisador na área da docência do ensino superior e na condição de egresso de Direito da
universidade em análise, justifica-se, ainda, a presente pesquisa, pela possibilidade de
recomendações que surgirão para a modificação de uma realidade, pautada no desenvolvimento
regional e urbano. Itabuna representa a cidade de origem do pesquisador, bem como o seu local
de formação acadêmica e desenvolvimento profissional.
Considerando que a economia baiana representa a 7ª economia nacional (abaixo dos
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa
Catarina), torna-se imperioso o estudo sobre alternativas de desenvolvimento regional no
estado. Nesse contexto, a ampliação do acesso à justiça deve atender a estratégias de
desenvolvimento local e regional. A oferta de ações extensionistas, que promovam este
contexto, deve atender às demandas da região, que, por sua vez, serão dinamizadas no cenário
de desenvolvimento humano. Os egressos do curso de Direito, que vivenciam essa atividade
extensionista, experimentam uma formação profissional capaz de atender às dinâmicas de
mercado e contribuírem para o desenvolvimento qualificado da sua região.
Na metodologia, além de uma abordagem epistemológica sobre a pesquisa em ciências
sociais aplicadas, destaca-se a experiência jurídica, para além do fixionismo normativo
estrutural. A pesquisa foi dinamizada por meio de uma pesquisa bibliográfica, exploratória,
documental e de campo, por meio de um estudo de caso, mais precisamente, uma análise de
fenômeno num lócus privilegiado (YIN, 2015). Tendo, como unidade caso, o Centro Judiciário
de Solução Consensual de Conflitos (CEJUSC), da Universidade Estadual de Santa Cruz
(UESC).
Alguns instrumentos foram utilizados, tais como entrevistas abertas, formulários, além
de métodos específicos de geoprocessamento para caracterização e análise espacial da região
estudada. O estudo foi realizado através das abordagens quantitativa e qualitativa. A abordagem
quantitativa foi realizada através de levantamentos efetuados nos documentos mais
significativos sobre o objeto da pesquisa. O tratamento estatístico dos dados pode possibilitar
um maior aprofundamento na relação entre as categorias de análise. A abordagem qualitativa
privilegiou a análise de conteúdo das atividades fomentadoras ao acesso à justiça,
desenvolvidas por meio da extensão universitária do Centro Judiciário de Solução Consensual
de Conflitos (CEJUSC), no Curso de Direito da UESC e suas implicações com o
Desenvolvimento Humano.
As análises enunciam a experiência da UESC no paradigma do Direito, Acesso à Justiça
e o Desenvolvimento Humano, quando se destaca a importância da democratização do acesso
à justiça e o “Projeto balcão de justiça e cidadania” do Tribunal de Justiça da Bahia. Projeto
este mais conhecido na contemporaneidade como Centros Judiciários de Solução Consensual
de Conflitos (CEJUSCS), muito presente nas Instituições de Ensino Superior, que oferecem o
curso de Direito e operacionaliza, com parcerias institucionais, ações extensionistas. Para tanto,
é contextualizada a educação superior na região, onde a universidade em estudo está situada e,
finalmente, o curso de Direito da UESC e o Balcão de Justiça e Cidadania, atualmente, definido
como Centro Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC.
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Resumo
Este trabalho tem por objetivo explorar o papel da arte como um dispositivo de (re)apropriação
do espaço, a partir de experiências artísticas conduzidas com apenados do Hospital de Custódia
e Tratamento e da Penitenciária Lemos de Brito na cidade de Salvador/BA. Entre 2019 e 2020,
um grupo formado por professores universitários, estudantes e servidores públicos, se
organizaram em torno de um projeto coletivo internacional no intuito de desenvolver
intervenções voltadas a promoção da dignidade humana no cárcere. Dentre as atividades
realizadas durante este período, destacam-se a realização de oficinas artísticas com os apenados
de duas instituições prisionais de Salvador, bem como uma série de exposições e mostras de
artes ocorridas em importantes centros culturais da cidade. Em função da pandemia do COVID19, também foram realizados eventos na modalidade virtual, com a produção de documentários
e construção de uma galeria online dedicada a temática. Nesse contexto, as atividades
desenvolvidas juntamente com os apenados, constituem-se em uma nova forma de pensar a
produção do espaço através do olhar sensível desses sujeitos, frequentemente esquecidos e
tratados como não-cidadãos. Por fim, entende-se que, a arte enquanto dispositivo indutor de
novas sensibilidades, funciona como um agente de ressignificação do espaço, com múltiplas
possibilidades críticas a partir das expressões e produções manifestadas pelos coautores da
cidade, sobretudo, por aqueles que não estão abarcados pela cidade hegemônica, como os
apenados.
Palavras-chave: Arte. Sistema Prisional. Espaço Urbano. Territorialidade.

Abstract
This work aims to explore the role of art as a device for the (re)appropriation of space, based
on artistic experiences conducted with inmates of the Custody Hospital and Treatment and
Lemos de Brito Penitentiary in the city of Salvador/BA. Between 2019 and 2020, a group
formed by university professors, students and public servants organized themselves around an
international collective project in order to develop interventions aimed at promoting human
dignity in prison. Among the activities carried out during this period, artistic workshops with
inmates from two prison institutions in Salvador stand out, as well as series of art exhibitions
held in important cultural centers in the city. Due to the pandemic of COVID-19, events were
also held in the virtual modality, with the production of documentaries and construction of an
online gallery dedicated to the theme. In this context, the activities developed together with the
inmates constitute a new way of thinking about the production of space through the sensitive
look of these subjects, who are often forgotten and treated as non-citizens. Finally, it is
understood art as a device inducing new sensibilities works as an agent of re-signification of
space, with multiple critical possibilities based on expressions and productions manifested by
the city's co-authors, above all, by those who are not covered by the hegemonic city, like the
inmates.
Keywords: Art. Prison System. Urban Space. Territoriality.
1 INTRODUÇÃO
O lugar do indivíduo depende, em larga escala, da sua localização, já dizia Milton Santos
(2011). Ainda segundo Santos (1985, p. 2), “a localização é um feixe de forças sociais se
exercendo em um lugar”. Desse modo, o espaço geográfico, muito mais do que uma extensão
física, é também uma representação simbólica, em cujo se associam, reciprocamente, objetos e
ações (SANTOS, 2006).
Ao pontuar que, o espaço é o lugar de perpetuação das desigualdades, Santos (2010)
evoca que o planejamento urbano atende à uma lógica capitalista, alinhada aos interesses do
mercado e que, por isso mesmo, busca excluir determinados grupos sociais dos centros
hegemônicos.
Considerando as diversas classes sociais existentes no Brasil, Santos (2011) faz uma
comparação entre os indivíduos possuidores e não-possuidores. De um lado, encontram-se os
cidadãos fartos de recursos, que podem acessar e desfrutar as benesses da metrópole; no outro
extremo, há os que, por falta de meios, utilizam a cidade de forma parcial, são os “pobres de
recursos, prisioneiros do lugar, isto é, dos preços e das carências locais” (SANTOS, 2011, p.
192). Diante deste cenário, ainda de acordo com Santos (1996/1997), no Brasil, há os que
querem ser cidadãos e há os que não podem ser cidadãos, quanto a isso poderíamos traçar uma
longa lista de “cidadanias mutiladas”, de centenas de milhares de pessoas que por questões
raciais, sociais e econômicas são excluídas e colocadas à margem da sociedade.
Para Lefebvre (2001, p. 162), a luta pelo direito à cidade “[...] significa o direito dos
cidadãos-citadinos e dos grupos que eles constituem (sobre a base das relações sociais) de
figurar sobre todas as redes e circuitos de comunicação, de informação, de trocas”. A cidade

seria, neste seguimento, uma obra dos seus habitantes, contrária a ideia passiva de que eles
seriam apenas objeto de políticas urbanas. Assim, a produção do espaço não depende (ou
depende menos) de uma ideologia urbanística ou de um planejamento arquitetônico, antes é
uma consequência direta das relações que são forjadas pelos próprios cidadãos. Desse modo,
compreender o espaço em sua integralidade, perpassa, forçosamente, pelo entendimento de que
este é, antes de tudo, um lugar social, moldado e estabelecido a partir das intervenções dos
próprios indivíduos que se encontram inseridos nele (HARVEY, 2014).
Admitindo, portanto, que o espaço é um produto socialmente produzido
(GOTTDIENER, 1997), este trabalho propõe uma análise acerca das manifestações artísticas
realizadas por apenados do Hospital de Custódia e Tratamento e da Penitenciária Lemos de
Brito na cidade de Salvador/BA, no sentido de demonstrar a potencialidade da arte na produção
de novas territorialidades e, assim, conduzir a um processo de (re)apropriação do espaço urbano
por parte desses indivíduos marginalizados.
2 PRODUÇÃO DO ESPAÇO POR MEIO DA ARTE: DISCUSSÕES E RESULTADOS
A prisão e o hospício forjados como “heterotopias”, figuram como espaços desviantes
dentro da cidade, como lugares postos ao ostracismo e ao esquecimento (FOUCAULT, 2013).
Prospecta-se que a arte enquanto dispositivo de ruptura e transformação social pode conduzir a
um movimento de (re)apropriação do espaço por esses “cidadãos mutilados”, ocupando esses
lugares com suas vivências, dores, sensibilidades, emoções, angústias, ainda que em formas
representadas, mas que carregam significados e provocam repercussões políticas (GUATTARI,
2006; RANCIÈRE, 2009).
As pinturas e desenhos, sejam pela estética, beleza ou técnica, instigam à reflexão de
seus espectadores. Desta forma, a arte nos espaços atua não somente como agente modificador
das características físicas, mas busca incitar o olhar crítico àqueles que a contemplam. Os
projetos desenvolvidos no HCT e na Penitenciária Lemos de Brito, objeto de análise deste
trabalho, demonstram as potencialidades deste percurso; de como as expressões artísticas
elaboradas por indivíduos não-hegemônicos contribui de forma significativa para
(re)apropriação dos espaços por eles ocupados, dando novos sentidos a própria condição de
marginalização e invisibilidade a que estão sujeitos.
Assim, as oficinas e exposições artísticas realizadas juntamente com os custodiados e
tutelados do sistema prisional, entre outros propósitos, pôde fomentar a autonomia dos
participantes enquanto cidadãos dotados de existência, dignidade e identidade.

Figura 1 – Oficinas realizadas no HCT

Fonte: Site Indicadores da Cidadania e Políticas Públicas, 2021.
Figura 2 – Exposição no Forte de Santo Antônio Além do Carmo

Fonte: Site Indicadores da Cidadania e Políticas Públicas, 2021.

Figura 3 – Exposição no Palacete das Artes

Fonte: Site Indicadores da Cidadania e Políticas Públicas, 2021.
As oficinas artísticas ocorreram no ano de 2019, tento por objetivo a promoção de
conhecimento em prol da saúde, bem-estar e dignidade dos presos. No mesmo ano, as artes
produzidas por esses indivíduos foram expostas em museus e locais históricos de Salvador/BA,
aonde foram realizadas também apresentações culturais, sessões cinematográficas, exibição de
posters e outras ações dentro desta temática. No ano seguinte, foram promovidos eventos
online, ocupando desta feita o espaço cibernético, com a elaboração de documentários, vídeos
e lançamento de um site.
Essas atividades traduzem o esforço de pensar o espaço como um conjunto de formas,
símbolos, ritos e ritmos, o espaço como práxis, que transforma e é transformado à medida dos
usos, discursos e apropriações que se fazem nele e a partir dele (LEFEBVRE, 2000). Neste
sentido, coaduna a leitura de Raffestin (1993), para quem o território é um espaço de projeção
das relações humanas, sustentado por uma cadeia de representações e sistemas sêmicos. Essas
“imagens” territoriais revelam as relações de produção e, consequentemente, as relações de
poder que atravessam a sua estrutura. Destarte, “a territorialidade adquire um valor bem
particular, pois reflete a multidimensionalidade do ‘vivido’ territorial” (RAFFESTIN, 1993, p.
158), em que sujeito e território se retroalimentam mutuamente, formando uma rede de
experiências e significados próprios.
Portanto, a sincronia desses ambientes, pensada como mecanismo para reflexão crítica
e (re)apropriação política e simbólica do espaço, propiciou a concretização de ações formativas,
de escambo de ideias, de conceitos, de teorias, de autores, de métodos, de técnicas, de visão de
mundo e de cultura, lançando novos olhares sobre a condição de vida desses sujeitos e também
sobre o lugar que eles ocupam na cidade.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Frente à escassez de espaços democráticos, as pinturas e expressões artísticas feitas pelo
apenados apresentam-se como alternativa palpável de (re)apropriação do espaço público e
cultural da cidade, seja nas paredes da instituição a que estão enclausurados, seja na forma de
exposições abertas ou mesmo a partir de outras intervenções em espaços diversos, como a
Internet. Um espaço que se produz e se traduz através do olhar dos sujeitos custodiados e logo
atravessa outras sensibilidades, as dos espectadores, na medida em que se posicionam frente à
obra e àquela realidade plasticamente representada. Por conseguinte, subvertem as imposições
e imperativos da cidade hegemônica, falando deste “outro lugar”, que existe, resiste e persiste.
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Resumo
O direito à informação é um direito fundamental que propicia ao ser humano ter acesso a outros
direitos e, outrossim, poder exercer a participação social, através da soberania popular e atingirse o desenvolvimento sustentável. Nesse viés, esse estudo concebe que através do
conhecimento, as minorias sociais, vulneráveis socioeconomicamente podem auferir o auto
empoderamento, enfrentando relações de poder hegemônicas. A metodologia utilizada foi a
revisão bibliográfica no banco de dados da Scielo e outras. Concluem-se que direitos humanos
têm que ser conquistados através de demandas da soberania popular nas linhas de Rosseau e
Habermas.

Palavras-chave: Direito à informação. Soberania Popular. Dignidade Humana. Relações
de Poder. Desenvolvimento Sustentável.
Abstract
The right to information is a fundamental right that enables human beings to have access to
other rights and, furthermore, to exercise social participation through popular sovereignty and
to achieve sustainable development. In this vein, this study conceives that through knowledge,
social minorities, vulnerable socioeconomically, can achieve self-empowerment, facing
hegemonic power relations. The methodology used was the literature review in Scielo's
database and others.-. It is concluded that human rights must have to be won through demands
of popular sovereignty along the lines of Rosseau and Habermas.
Keywords: Right to information. Popular Sovereignty. Human Dignity. Power Relations.
Sustainable Development.

1 INTRODUÇÃO
O artigo em pauta parte do conceito do direito à informação como direito fundamental,
pelo qual a democracia respira, vez que cidadãos e não cidadãos têm o direito ao acesso à
informação sobre a sociedade em que vivem.
O direito à informação é corolário ao direito à liberdade de pensamento e de expressão
e não só diz respeito às pessoas, pois é afeto também aos governos, que devem ter informações
sobre os seus acontecimentos para realizarem a accountability (auditoria) de seus atos
(PERLINGEIRO; DIAZ; LIANI, 2016. p. 147).
O direito à informação é considerado o “coração da democracia” (CYRANEK, et al.,
2009, p. 2), à medida que não se pode conceber um estado democrático do direito, sem o acesso
do ser humano às informações oficiais das ações estatais em face da coisa pública, sendo que a
restrição ao acesso à informação deve ser expressamente designada por lei.
Neste artigo entende-se como informação o fenômeno sociocognitivo e humano que na
seara do sujeito pode se tornar um conhecimento a depender da sua condição de sensibilidade
e percepção em face da informação obtida. Deveras o conhecimento propicia a evolução
humana (XAVIER; COSTA, 2010. p. 76).
Ocorre que, para que esse fenômeno cognitivo se realize é basilar que se tenha acesso à
informação, no que a Declaração Universal dos Direitos Humanos chancela no seu artigo 19 o
direito à informação como direito humano internacional.
No Século XXI está em evidência que estamos na sociedade informacional, onde há o
paradoxo do acesso através das novas tecnologias ao Big Data, com variedade, velocidade e
volume, todavia nem sempre se consegue auferir uma racionalidade crítica das informações
obtidas, como esclarecem Morigi et al., (2016. p. 303): “Vivemos em um tempo de explosão
informacional e, paradoxalmente, o mundo parece dominado pela alienação e o consumismo
que dificultam a formação do pensamento crítico.”
O direito à informação fidedigna e transparente é a base para formação do
conhecimento, e para o exercício da participação social através da soberania popular, a qual
equaliza a efetividade de direitos humanos criando demandas para o Estado pelos cidadãos.

Estado concebido como esse ente soberano que tem a obrigação de formular políticas públicas
para o bem comum.
Nesse passo até o Estado é obrigado a mudar de paradigma, saindo do modelo
burocrático, para o Estado Informacional através dos meios eletrônicos e novas tecnologias
deve tomar suas atividades públicas e transparentes de fácil acesso aos cidadãos e não cidadãos,
com pró-atividade e eficiência (LIMA; VIANA, 2019; p. 1-2).
Todo o processo de auferir-se o direito ao acesso à informação através da participação
social é de complexidade e depende da obtenção do conhecimento, diante de relações de poder
assimétricas, vez que as minorias sociais são fragilizadas na tessitura social diante do Poder
estatal, o que é mais acirrado com o neoliberalismo vigente (TASSARA; DAMERGIAN, 1996.
p. 291).
Para Gohn, (2019, p. 66) a participação sociopolítica coletiva na implementação de
direitos humanos e para atingir direitos que serão consectários do direito ao desenvolvimento
sustentável, se trata de um fenômeno que é historicamente relatada como inerente aos processos
sociais de lutas por direitos e melhores condições de efetividade da dignidade humana.
2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 O Direito à Informação como Direito Humano
O atual cenário de desigualdade social presente no cotidiano das periferias urbanas no
Brasil, nos remete ao pensamento de São Thomaz de Aquino, que visa o bem comum para os
sujeitos, sobretudo pela igualdade dos direitos e o resgate à dignidade humana, acrescentando
a Eudaimonia, segundo Aristóteles.
A informação é a mola propulsora que oxigena as mentes na construção e produção de
conhecimento, mediante o exercício da democracia. Portanto, se as comunidades residentes nas
periferias são desrespeitadas diante do que preconiza a Carta Universal dos Direitos Humanos,
da ONU (1948), além das dificuldades de acesso às informações nos territórios vulneráveis,
compreende-se, pela sua permanência nas condições desfavoráveis em relação as classes sociais
mais privilegiadas.
O princípio da igualdade cujas raízes encontraram solo fértil nas ideias
avançadas de Rousseau e Voltaire, inspiradoras dos ideais libertários da
revolução francesa – existe para garantir, a todos os homens, tratamento
isonômico diante da lei (PEREIRA, 2008, p. 41).

Nesse sentido, se a comunidade obtiver facilidade no acesso à informação, certamente
influenciará nas tomadas de decisões dos governos, sobretudo com intervenções direta nas
políticas públicas, sobretudo na perspectiva de desconstruir a gestão pautada no controle social,
existente ao longo da história, “[...] a única fonte de direito é a vontade do soberano” (BOBBIO,
1992, p. 13).
Contextualizando entre os mais variados órgãos internacionais que tratam das leis de
acesso a informação, dentre eles, destaca-se a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte
I.D.H), do qual o Brasil faz parte, sendo a primeira a reconhecer que a informação pública é
uma das garantias definidas no direito fundamental.
Ressalta-se na Declaração Universal dos Direitos Humanos a definição do pacto
internacional sobre direitos civis, políticos e o direito à liberdade de informação. Celso Lafer

(1991, p. 246) identifica dois fenômenos diversos em sua análise da questão: “O do poder
oculto, que se esconde nos segredos de estado, e o do poder que oculta, valendo-se da mentira”
Alguns autores destacam a relevância no exercício legal de direito e cidadania, a partir
do momento que as informações estejam disponíveis para as pessoas, consolidando assim o
resgate da dignidade da pessoa humana, além do acesso às informações estratégicas que
facilitará a busca de outros direitos como saúde, educação e programas sociais.
Percebe-se que "todos os direitos e garantias fundamentais encontram seu
fundamento direto, imediato e igual na dignidade da pessoa humana, do qual
seriam concretizações". Uma vez que todos os direitos fundamentais
"remontam à ideia de proteção e desenvolvimento das pessoas, de todas as
pessoas", tem-se que eles podem ser “reconduzidos de alguma forma à noção
de dignidade da pessoa humana (SARLET, 2009, p. 87).

A cultura do silenciamento nas comunidades periféricas urbanas, a omissão da
informação, geram divergências sobre a realidade no cotidiano dos bairros vulneráveis.
Possivelmente esse fenômeno pode se traduzir em um dos fatores relevantes para a
espacialização da ilicitude e para o domínio territorial de grupos organizados que implantam
um “ordenamento da ilegalidade”.
Jurgen Habermas (1987), teórico oriundo da segunda geração da escola da Frankfurt,
nos ensina a compreender as injustiças sociais, afirmando que as pessoas são seres sociais e na
democracia coletiva ela tem o direito à informação e conhecimento, fortalecendo sua
participação nos debates em ambientes coletivos. A humanidade se sustenta pela ação
comunicativa entre os pares.
Um dos maiores desafios brasileiros da contemporaneidade foi a implementação da Lei
de Acesso à Informação (LAI), nº 12.527/2011 na Administração Pública Federal, a partir do
Decreto nº 7.724/2012, permitindo que os cidadãos tenham acesso à informação. Isso
representou sendo um grande avanço no ordenamento jurídico.
O acesso à informação que trafega na rede mundial de computadores é direito de todos,
portanto, as instituições públicas devem disponibilizar internet, recursos eletrônicos, hardware
e software, suficientes que atendam às necessidades de acesso e conexão em toda a extensão
territorial. Os estados devem assegurar esse direito de acesso à informação disponibilizando
plataformas digitais que diminua esse distanciamento.
A Internet, conjunto desses fluxos, vence, ou antes transforma, os obstáculos
representados pelo espaço e tempo, criando novo padrão de interações que inaugura a sociedade
informacional (CASTELLS, 2008). Na obra “A Galáxia da Internet: reflexões sobre a internet,
os negócios e a Sociedade”, (2003), Castells analisa as mudanças significativas com a utilização
da internet e as estratégias adotadas para a disseminação das informações na sociedade em rede.
Trata-se de novos desafios para a humanidade com o crescimento das desigualdades, exclusão
social e o direito humano a informação, que trafegam no ambiente computacional.
[...] toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito
inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e procurar, receber e
transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de
fronteiras (ONU, 1948).

Nos últimos dez anos a comunicação passou a ser reconhecida como um direito humano
fundamental definido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura,
que coaduna com a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
2.2 Empoderamento Social das Minorias por meio da Informação: Soberania Popular
Ao enunciar-se a palavra Soberania, há de se invocar o Contrato Social de Rosseau, o
qual já no primeiro capítulo da sua obra, conclama ao ser humano a condição de detentor da
liberdade e de ser soberano de si:
Essa liberdade comum decorre da natureza do homem. Sua primeira lei é zelar
pela própria conservação, seus primeiros cuidados são aqueles que devem
consagrar a si mesmo, e, tão logo alcança a idade da razão, sendo o único juiz
dos meios adequados a sua conservação, torna-se por isso seu próprio senhor
(ROSSEAU, 1999, p. 10).

Rosseau questiona a razão aristotélica em crer os homens como desiguais, nas relações
de poder, uns nascidos para serem senhores e outros para serem escravos. Nesse diapasão,
Rosseau refuta a condição natural de subjugação, obtemperando que se escravos se tornam, isto
ocorre pela “força” e se esse fato se perpetua pela “covardia” (ROSSEAU, 1999, p. 11).
Para Rosseau, a Soberania é inalienável, haja vista ela tem como objetivo o bem comum,
não o interesse particular; ademais, é indivisível porque parte do corpo do povo, que é um corpo
político. Destarte, o contrato social deve estabelecer o consenso em face do bem da
coletividade, não se consigna na vontade do déspota.
À guisa de compreensão, para Rosseau os direitos humanos advêm do pacto social
através da soberania popular, decerto que os direitos humanos são conquistados através de lutas
históricas e processos sociais, em que se enfrentam relações de poder desniveladas, mormente
nesse momento do acirramento do neoliberalismo a nível global.
Seguindo o entendimento de que os direitos humanos dependem do exercício da
soberania popular para serem consubstanciados, Herrera-Flores indaga no tocante ao
significado dos direitos humanos: “Estamos diante de direitos conquistados de uma vez por
todas ou diante de práticas para acesso aos bens?” (HERRERA -FLORES, 2009, p. 26).
Para responder quanto ao significado dos direitos humanos, Herrera-Flores (2009. p. 23,
24) vai além da dogmática jurídica, contestando o positivismo e a justificação dos direitos
humanos pelas leis, tratados ou convenções; haja vista que conceitua os direitos humanos num
primado epistemológico de uma nova formulação teórica baseada na visão de soberania popular
de Rosseau, conceituando, por fim, direitos humanos como processo. Direitos humanos são
práticas e processos sociais que levam a conseguir-se direitos que são naturalmente dos seres
humanos, consolidá-los e efetiva-los.
Direitos humanos como processos, além de históricos, otimizam-se em práticas
políticas, o que é corroborado à luz da teoria de Herrera Flores, in ispsis litteris:
” [...] direitos humanos (...) às práticas sociais de indivíduos e grupos que
lutam cotidianamente para que esses “fatos” que ocorrem nos contextos
concretos e materiais em que vivemos possam ser transformados em outros
mais justos, equilibrados e igualitários. Por isso, a verdade é posta por aqueles
que lutam pelos direitos (HERRERA- FLORES, 2009, p. 25)

No diagrama abaixo, visualiza-se o referencial de direitos humanos em confronto à
relações de poder hegemônicas, baseado na vertente encabeçada a priori pela teoria de soberania
popular de Rosseau (1999) e pautada na episteme de Herrera Flores (2009) que asseveram que,
os direitos humanos atendem a uma configuração cultural de dada sociedade:

Figura 1- Ciclo Político-Histórico dos Direitos Humanos

Fonte: Adaptado de Herrera-Flores (2009)

Considerando a exegese de Jürgen Habermas no que tange à soberania popular, este
munido da sua teoria discursiva do direito e da democracia, aduz que a ética moral de Rosseau
não justifica a existência da soberania popular, à proporção que desloca o poder da razão, a qual
considera autoritária e o coloca na linguagem (HABERMAS, 1988, p. 8).
Para o teórico alemão, Habermas, o ponto de reflexão é a unificação entre razão prática
e vontade soberana, direitos humanos e democracia, vez que para a visão habermasianas os
direitos humanos precisam se ancorar na práxis da legislação com normas gerais e abstratas e
por fim enuncia que “o exercício da soberania popular assegura ao mesmo tempo os direitos
humanos” (HABERMAS, 1988, p. 10).
Na defesa contra a ideia da socialização através do pacto social de Rosseau, Habermas
considera que as sociedades não são homogêneas, portanto, infere que é preciso um consenso
normativo ditado pela tradição e um ethos geral (HABERMAS, 1988, p. 11).
Esclarece Habermas que sua crítica ao pensamento de Rosseau referente à soberania
popular, é mais uma reinterpretação do termo, que considera um procedimento, ao ressaltar que
“o direito confere ao poder a norma jurídica e enquanto o direito é normativo, o poder é
instrumental” (HABERMAS, 1988. p. 19).
De acordo com o que preceituam Horochovski e Meirelles (2007, p. 486),
empoderamento se trata da:

[...] constituição de organizações e comunidades responsáveis,
mediante um processo no qual os indivíduos que as compõem obtêm
controle sobre suas vidas e participam democraticamente no cotidiano
de diferentes arranjos coletivos e compreendem criticamente seu
ambiente.
Sposati (2003, p. 24-25) afirma que para se construir um novo paradigma emancipatório
para os excluídos socioeconomicamente e culturalmente, os quais padecem do sofrimento da
exclusão, precisa-se de uma subjetividade além da individual, uma subjetividade coletiva para
a participação social.
O empoderar-se implica exercer a cidadania plena, procurando dialogar com a esfera
pública através dos movimentos sociais, do terceiro setor, o que historicamente é relevante no
que tange à efetivação dos direitos humanos, como cita Hoffman (2016, p. 281), o qual cita os
ativistas como fundamentais para a garantia de direitos humanos, como a Anistia Internacional.
Destarte que diante da heterogeneidade das sociedades complexas atuais, o conceito de
soberania popular de Rosseau baseado no consenso para ser robustecido pressupõe uma
coletividade instruída e eticamente preparada para decidir com o ethos da racionalidade para o
bem comum, através do princípio da solidariedade e em prol do desenvolvimento econômico
que seja sustentável.
2.3 Acesso à Informação e Desenvolvimento Econômico
A sociedade da informação, transformou a forma como as pessoas interagem e como as
organizações estruturam suas estratégias de negócios, informação e conhecimento passaram a
serem concebidos como “agentes transformadores da sociedade pós-industrial” (BELL, 1980,
p. 531), deste modo o acesso a informação se configura, na atual sociedade, como fator que está
relacionado com o desenvolvimento econômico, social e político (SCOTTI, et al., 1999), e se
trata de um fenômeno desafiador de múltiplas formas “[...] os desafios da sociedade da
informação são inúmeros e incluem desde os de caráter técnico e econômico, cultural, social e
legal, até os de natureza psicológica e filosófica. (WERTHEIN, 2000, p. 75).
O desenvolvimento econômico está associado a uma mudança qualitativa na sociedade
(SETH; VILLAR, 2017), mudanças que integram fatores que vão desde educação e saúde,
passando por renda, acesso a saneamento básico, garantia de liberdade para a população,
manutenção dos ecossistemas para as gerações futuras, dentre outros, ou seja, teóricos do
desenvolvimento econômico, investigam os atributos que podem proporcionar melhores
condições de vida e bem-estar para uma população (DE SOUZA, 2019).
A informação para Castells (1996), exerceria uma função estratégica na economia e nas
instituições sociais, sendo capaz de alternar as fontes de poder entre as sociedades, deste modo,
o acesso a informação, possibilitaria aos cidadãos uma maior interação com os detentores do
poder institucionalizado, concedendo em certa medida, a esses mesmos cidadãos maior
participação nas decisões econômicas e sociais, que porventura pudessem impactar na melhoria
da qualidade de vida desses.
A disponibilização de informações públicas é alvo de discussão por parte da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que adota a definição
de governo aberto como sendo “uma cultura de governança que promove os princípios de
transparência, integridade, responsabilidade e participação das partes interessadas em apoio à
democracia e ao crescimento inclusivo” (OCDE, 2017, p.1), o que implica que os países

membros e aqueles que desejem ser membros da OCDE precisam fornecer informações
públicas de forma sistemática e passível de consulta por todos os cidadãos, o mesmo órgão
salienta que;
[...]o governo aberto é fundamental para construir a confiança do cidadão e é
um contribuidor fundamental para alcançar resultados de políticas diferentes
em diversos domínios, incluindo: integridade do setor público e anticorrupção,
modernização do setor público, liberdade cívica, governo digital, compras
públicas, inovação do setor público, gestão das finanças públicas e gestão de
recursos humanos, bem como todas as principais metas socioeconômicas no
âmbito da Agenda Global 2030 para os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (OCDE, 2017, p. 2, on line ).

Nesse contexto ao adotar as práticas estabelecidas pela OCDE para se classificar como
um governo aberto, os países precisam adotar ações que se referem a transparência
governamental. Em se tratando de países que adotam e defendem a democracia, a transparência
possui como sentido único a garantia de acesso da população ás informações sobre todas as
ações dos gestores públicos (JUSTICE, MELITSKI; SMITH, 2006; SILVA, 2009),
informações essas, capazes de permitir tanto a sociedade civil organizada, quanto ao cidadão
comum, maior poder de fiscalizar o uso dos recursos públicos pelos agentes governamentais.
O acesso a informação também faz parte do Código de Boas Práticas para a
Transparência Orçamentaria do Fundo Monetário Internacional (FMI, 2007, p. 4) no qual
reafirma que “as informações fiscais devem ser apresentadas de uma forma que facilite a análise
de política econômica e promova a responsabilização”, deste modo, não basta que a informação
seja disponibilizada, essa precisa ser passível de compreensão pelo cidadão.
O acesso a informação, se insere nas discussões sobre desenvolvimento econômico, na
medida em que, ao promover sua difusão as instituições governamentais permitem que os
cidadãos individualmente ou em coletividade, promovam o controle e a responsabilização das
despesas públicas, bem como, proporciona aos integrantes da sociedade, a possibilidade de
reivindicar o suprimento de necessidades básicas, que podem não estar sendo contempladas no
planejamento dos gastos públicos, pelos governantes.
A qualidade das instituições de uma nação e a segurança nas decisões tomadas pelos
gestores públicos, é averiguada pelo nível de transparência de suas informações, para
Acemoglu, Johnson e Robinson (2004), o desenvolvimento econômico está diretamente
relacionado com a segurança e a qualidade das instituições, por influenciar a forma como os
investimentos em tecnologia e em capital físico e humano são disponibilizados.
Na perspectiva do desenvolvimento como liberdade tem-se que;
Em interações sociais os indivíduos lidam uns com os outros com base em
alguma suposição sobre o que lhes está sendo oferecido e o que podem esperar
obter. Nesse sentido a sociedade opera com alguma presunção básica de
confiança. As garantias de transparência referem-se às necessidades de
sinceridade que as pessoas podem esperar: a liberdade de lidar uns com os
outros sobre garantias de ter segredo e clareza. Quando essa confiança é
gravemente violada a vida de muitas pessoas- tanto as envolvidas diretamente
como terceiros- pode ser afetada negativamente. As garantias de transparência
(incluindo direito à revelação) podem, portanto, ser uma categoria importante
da liberdade instrumental. Essas garantias tem um claro papel instrumental

como inibidores da corrupção da irresponsabilidade financeira e de transações
ilícitas (SEN, 2010, p. 60).

Sendo assim, a liberdade instrumental, que os cidadãos possuem, de relacionar-se com
as instituições regulamentadoras da sociedade e com as organizações que gerenciam o sistema
público, possivelmente, podem ser atribuídas a existência de informação acessível e de sua
divulgação para que se tenha o acesso amplo pela população. Deste modo desenvolvimento
econômico e acesso a informação possuem uma relação indissociável.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na atualidade com as fake News, na era da “Pós Verdade”, o acesso à informação precisa
ser ainda mais criterioso e reflexivo. O fluxo de informações dever ser livre e transparente; em
que pese que o direito à informação possui duas vertentes, a seara individual em que o sujeito
tem a liberdade de informação e expressão como direito individual à informação e, ademais, há
a vertente coletiva, a qual concebe o direito à informação como um direito de uma coletividade,
o que está abrigado em protocolos internacionais.
Nesta senda, o direito à informação como órgão vital da democracia e desencadeador do
exercício da participação social, em que a soberania popular é exercida é um direcionamento
para democratizar-se a democracia tão fragilizada nesse período em que o populismo e
fragilidade dos primados da dignidade humana são alavancados mundialmente.
O direito à informação constitui-se técnica de implementação sofisticada da democracia
participativa, através do orçamento participativo e outros instrumentos de controle cidadão dos
atos estatais, no que tange aos bens coletivos, a zelar pela boa governança , outrossim, trata-se
de prática político social para auferir-se outros direitos, pois o conhecimento proporciona o
engajamento humano nas suas condições de vida, procurando-se outros modos de viver mais
coesos com a dignidade humana, o grund ( fundamento) dos direitos humanos.
Exsurge do quanto avaliado que o acesso a informação para construção do
conhecimento se traduz em mola propulsora na busca da efetividade de direitos fundamentais
das minorias, diante de relações de poder desiguais, na busca da efetividade de direitos
humanos, através da soberania popular na episteme de Rosseau, pois direitos humanos são
processos político-sociais, que possibilitam o acesso ao desenvolvimento econômico
sustentável.
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RESUMO EXPANDIDO
Resumo
Com a visão do neoconstitucionalismo, e a superação do positivismo jurídico, através do
modelo expansionista do texto constitucional da Carta Magna de 1988, incorporando ao seu
texto direitos e garantias fundamentais e sociais, é necessário repensar o desenvolvimento das
cidades, em especial o modelo de sustentabilidade, através do diálogo com diversos desses
direitos fundamentais e sociais trazidos pela Constituição, como o direito de ir e vir (Art. 5º,
inciso XV) e o direito à saúde, transporte, moradia e segurança (Art. 6º). No planejamento
urbano, e na consecução dos planos de desenvolvimento das cidades, é necessário ter em mente
a observância dos direitos e garantias fundamentais e direitos sociais, de forma a que a
preservação do meio ambiente, com o saneamento básico, a salvaguarda dos mananciais, a
utilização de energias renováveis e os transportes alternativos e mais ecológicos sejam guiados
pelo norte e força normativa da Constituição Federal, com o escopo de garantir não só a vida
melhor do indivíduo, com liberdade e dignidade, como de todos socialmente considerados, com
condições aceitáveis de saúde, segurança e fácil e adequada locomoção. A aplicação, porém,
das normas constitucionais em questão exige do poder público o sopesamento dos interesses
nelas explicitados, já que não raro haverá um aparente conflito entre as próprias normas
constitucionais quando de sua utilização prática, a exigir do gestor a adequada harmonização
entre elas, na execução das políticas públicas.
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Abstract
With the vision of neoconstitutionalism, and the overcoming of legal positivism, through the
expansionist model of the constitutional text of the Magna Carta of 1988, incorporating
fundamental and social rights and guarantees to its text, it is necessary to rethink the
development of cities, especially the sustainability model, through dialogue with several of
these fundamental and social rights brought by the Constitution, such as the right to come and

go (Art. 5, item XV) and the right to health, transportation, housing and safety (Art. 6). In urban
planning and in the accomplishment of the development plans of the cities, it is necessary to
keep in mind the observance of the fundamental rights and guarantees and social rights, so that
the preservation of the environment, with basic sanitation, the safeguarding of springs, the use
of renewable energy and the alternative and more ecological transportation is guided by the
north and normative force of the Federal Constitution, with the purpose of guaranteeing not
only a better life for the individual, with freedom and dignity, but for all socially considered,
with acceptable conditions of health, safety and easy and adequate locomotion. The
application, however, of the constitutional rules in question requires the public authorities to
weigh the interests expressed in them, since there will often be an apparent conflict between
the constitutional rules themselves when they are used in practice, requiring the manager to
adequately harmonize them when implementing public policies.
Keywords: Neoconstitutionalism. Fundamental rights. Cities. Sustainability.
1 INTRODUÇÃO
No artigo pretende-se realizar a abordagem da crescente procura por cidades
sustentáveis, como objetivo de uma sociedade moderna, através das diretrizes trazidas pelo
neoconstitucionalismo brasileiro, pautado pelo modelo de introdução de direitos e garantias
fundamentais e sociais no corpo do texto constitucional de 1988, sendo da essência dos planos
de desenvolvimento municipais a observância dessas diretrizes, com os indivíduos
considerados não só de per si, mas também na concepção de integrantes de um corpo social que
exige uma vida digna e facilitadora do seu dia a dia.
2 METODOLOGIA UTILIZADA
A metodologia utilizada no trabalho é dedutiva com análise dos parâmetros de pesquisa
e sua interpretação crítica, e descritiva com reprodução das pesquisas bibliográficas realizadas,
com revisão das obras e autores que abordaram aspectos relevantes para o tema proposto.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
É crescente a busca por melhorias na estrutura das cidades, de molde a permitir que haja
cada vez mais preocupação por parte dos gestores públicos com um crescimento urbano
organizado e voltado à sustentabilidade, com implantação de políticas públicas destinadas a
buscar a preservação ambiental, a manutenção das fontes hídricas puras e próprias para
utilização, sem perder de vista o reaproveitamento da água e a procura por fontes energéticas
mais limpas e ecológicas, permitindo com isso um melhor enquadramento da vida em sociedade
às garantias e direitos assegurados na Constituição Federal.
Como observa Juarez Freitas,

“A sustentabilidade é valor supremo que se desdobra no princípio
constitucional que determina com eficácia direta e imediata, a
responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização solidária do
desenvolvimento material e imaterial, socialmente inclusivo, durável e
equânime, ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente, no intuito de
assegurar, preferencialmente de modo preventivo e precavido, no presente e
no futuro, o direito ao bem-estar” (FREITAS, 2012, p.78).

Com a pesquisa realizada foi possível estabelecer um paralelo entre a evolução
constitucional brasileira e a busca por uma vida melhor nas cidades, através da extensão dos
preceitos constitucionais dos direitos fundamentais e sociais como informadores da necessária
atuação dos gestores públicos na consecução das políticas de desenvolvimento urbano.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Constituição Federal de 1988 acabou por incorporar como preceitos constitucionais
os direitos e garantias fundamentais e sociais, já que o modelo constitucional brasileiro anterior
era voltado basicamente a reger a atuação dos poderes e a interação entre eles.
Ao assim proceder, o constituinte trouxe um caráter essencialmente informador da vida
em sociedade como de observância obrigatória de tais direitos e garantias, fazendo com que os
agentes públicos incumbidos de planejar e realizar o desenvolvimento urbano tenham que, por
força constitucional, buscar a sustentabilidade das cidades.
Na transformação, porém, da diretriz constitucional em práticas públicas efetivas, vários
desafios se apresentam, inclusive na confrontação dos próprios princípios constitucionais, como
o direito à moradia e a preservação do direito de propriedade, trazendo uma preocupação com
as invasões e construções desordenadas e o mecanismo da desapropriação e instalação em áreas
de expropriados de programas habitacionais, com infraestrutura de saneamento básico e busca
de sustentabilidade.
Certo é que a cidade sustentável é o modelo ideal buscado hoje para a vida social, e os
caminhos de preservação da vida humana passam por ela.
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Resumo
A crescente concentração de pessoas nas cidades e a pandemia da Covid-19 aumentaram a
preocupação com um desenvolvimento urbano adequado e a importância da concretização do
Direito à Cidade. Por isso, o presente trabalho se propõe a analisar os efeitos da pandemia da
Covid-19 no contexto urbano, especialmente, no que diz respeito ao aumento da pobreza e das
desigualdades sociais no Brasil. A metodologia consiste na coleta de dados publicados na
imprensa, em relatórios de entidades nacionais e internacionais e em referências bibliográficas,
principalmente, sobre Direitos Humanos e Direito à Cidade. O estudo se dividirá em três partes.
Na primeira, será abordado o conceito de “Direito à Cidade” na perspectiva dos Direitos
Humanos, bem como a partir da visão dos principais teóricos desse campo. A segunda seção
versará sobre os principais protocolos internacionais que se ocupam do Direito à Cidade, bem
como os seus reflexos no ordenamento jurídico pátrio. O terceiro e derradeiro capítulo analisará
dados que tratam da pobreza urbana e das desigualdades sociais em decorrência da pandemia
da Covid-19 no Brasil. Concluiu-se que a pobreza urbana e a desigualdade social no Brasil
foram ampliadas pela pandemia da Covid-19, tendo a crise social se agravado por conta do

aumento do desemprego e da alta da inflação, sendo urgente a ampliação e unificação das lutas
em defesa do Direito à Cidade.
Palavras-chave: Direitos Humanos. Direito à Cidade. Covid-19.
Abstract
The increasing concentration of people in cities and the Covid-19 pandemic have increased the concern
with an adequate urban development and the importance of the realization of the Right to the City.
Therefore, the present study proposes to analyze the effects of the Covid-19 pandemic in the urban
context, especially with regard to the increase of poverty and social inequalities in Brazil.The
methodology consists of collecting data published in the press, in reports of national and international
entities and in bibliographic references mainly on Human Rights and Right to the City. The study will
be divided into three parts. In the first, the concept of "Right to the City" will be approached from the
perspective of Human Rights, as well as from the viewpoint of the main theorists in this field. The second
section will deal with the main international protocols dealing with the Right to the City, as well as its
reflections on the national legal system. The third and last chapter will deal with data on urban poverty
and social inequalities as a result of the Covid-19 pandemic in Brazil. We conclude that urban poverty
and social inequality in Brazil have been amplified by the pandemic of Covid-19, and that the social
crisis has worsened due to increased unemployment and high inflation, making it urgent to expand and
unify the struggles in defense of the Right to the City.
Keywords: Human Rights. Right to the city. Covid-19.

1 INTRODUÇÃO
Com o crescimento acentuado e desproporcional das populações urbanas em escala
mundial, as cidades passaram ao centro do debate atual sobre o futuro da humanidade. Segundo
projeções da ONU (2021), em 2050, é provável que 70% da população do planeta esteja
concentrada nas cidades. Infelizmente, os dados indicam que a extrema pobreza e o
desemprego, a degradação ambiental e as alterações climáticas estão presentes em muitas
cidades do mundo (ONU, 2020, p. xii). Naturalmente, nestas condições, subsiste uma certa
preocupação no que diz respeito a um desenvolvimento urbano adequado, sobretudo, levando
em conta os impasses e dilemas que envolvem esta questão.
Os efeitos da urbanização já podem ser sentidos em todos os campos da vida social. À
medida que as cidades crescem, se aglutinam no interior do território diferenças sociais cada
vez mais latentes. De acordo com Giddens (2008, p. 583), “numa era da globalização [...] as
grandes cidades tornaram-se expressões concentradas e intensificadas dos problemas sociais
que afligem a sociedade como um todo”. Todavia, se nos tempos pré-modernos as cidades eram
autodelimitadas e se distanciavam uma das outras (MUMFORD, 2004), o quadro atual revela
algo totalmente diferente. Isso porque, nas sociedades contemporâneas, a globalização teve um
efeito decisivo na reconfiguração dos fluxos, tornando as cidades mais interdependentes e
conectadas entre si (CASTELLS, 1999). Desse modo, conforme ressalta Giddens (2008, p.
598), “os problemas enfrentados pelas maiores cidades do mundo não são isolados; estão
incluídos no contexto maior da economia global, migração internacional, novos padrões de
comércio e poder da tecnologia de informação”.

Sendo assim, uma vez que as consequências da urbanização transpassam as fronteiras
nacionais, ascende ao debate a imperiosa necessidade de considerar o problema urbano como
uma questão global. Se o cenário da pobreza e das desigualdades urbanas já era desolador, com
a pandemia da Covid-19 (2020-2021), a situação se agravou ainda mais. Segundo Castaneda
Aguilar et al. (2020), “os mais atingidos [pela Covid-19] são os assentamentos informais e os
pobres urbanos, que não têm o luxo de distanciamento social, estão amontoados em pequenas
casas e usam instalações comuns para serviços como água e saneamento” e, segundo as
estimativas preliminares, provavelmente, a Covid-19 “causará o primeiro aumento da pobreza
global desde 1998, o ano da crise financeira asiática. O Banco Mundial estima que a pandemia
do coronavírus vai inserir "mais de 100 milhões de pessoas na pobreza” (ONU, 2020, p.119).
Nesse sentido, a luta pelo Direito à Cidade deve considerar o novo contexto a que
estamos inseridos, uma vez que a pandemia da Covid-19 não só teve uma incidência imediata
na alteração da dinâmica urbana, como tem revelado efeitos a longo prazo. Diante do exposto,
o presente trabalho se propõe a analisar os efeitos da pandemia da Covid-19 no contexto urbano,
especialmente, no que diz respeito ao aumento da pobreza e das desigualdades sociais no Brasil.
Inicialmente, será abordado o conceito de “Direito à Cidade” na perspectiva dos Direitos
Humanos, bem como a partir da visão dos principais teóricos desse campo. Após isso,
realizaremos um breve mapeamento dos principais protocolos internacionais que versam sobre
essa temática, em suma, àqueles relacionados ao Programa das Nações Unidas para os
Assentamentos Humanos (UN-HABITAT) e também a apreensão do Direito à Cidade pela
legislação pátria. Finalmente, concluímos apresentando alguns dados que comprovam a
ampliação da pobreza urbana e das desigualdades sociais em decorrência da pandemia da
Covid-19, salientando a necessidade de se fortalecer as lutas pela efetivação do Direito à Cidade
em todas as suas frentes de combate. Só assim será possível (re)criar a cidade como um “corpopolítico socialista” sem as marcas da desigualdade e da injustiça (HARVEY, 2014).
2 O DIREITO À CIDADE COMO UM DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL
Ao elaborar um programa teórico e político de Direito à Cidade em 1968, Henri
Lefebvre questiona e aponta que tal programa que surge em meio às efervescências políticas e
culturais do período, só poderia ser alcançado se vinculado a uma completa transformação do
modo de vida das cidades.
Lefebvre (2001) afirma que para se alcançar o direito pleno à vida nas cidades (das
condições materiais às imateriais) seria necessário transformar o modo de produção capitalista,
que é o verdadeiro responsável por produzir o espaço urbano, sendo igualmente reproduzido
nele, segundo as determinações da lógica da reprodução ampliada do capital. A descrição do
autor tem como elemento de referência, uma análise crítica do processo de industrialização e
os impactos na vida dos indivíduos, deflagrando que ‘as concentrações urbanas acompanham
as concentrações de capitais no sentido de Marx’ (LEFEBVRE, 2001, p. 15). Assim, podemos
afirmar que a indústria passou a produzir seus próprios centros urbanos, modificando as
relações sociais com e no espaço.
O espaço urbano se tornou então um lugar de produção e consumo de mercadorias, o
que levou a uma concentração progressiva de pessoas e, consequentemente, de tensões e
conflitos. Acentuaram-se as desigualdades, gerou-se novas hierarquias sociais e econômicas,
tudo isso como expressão dessa nova paisagem urbana. Assim, as fronteiras do urbano se
expandiram, surgiram as periferias e os bairros de elite, tudo isso assente a uma lógica de
divisão de classes: os operários passaram a ocupar o subúrbio, enquanto que as classes

privilegiadas ocuparam as localidades centrais e melhores desenvolvidas (GOTTDIENER,
1997; LEFEBVRE, 2001; HARVEY, 2014). Tal dinâmica produziu uma grande diferenciação
interna do espaço das cidades (VILLAÇA, 1998), configurando segundo o fluxo de capitais, a
valorização da renda da terra e a concentração dos investimentos.
Essa nova percepção acerca do modelo de produção capitalista proposta por Lefebvre,
abriu caminho para se pensar a reificação da vida cotidiana da e na cidade. Notadamente,
identifica-se um acelerado e desordenado crescimento da população que se movimenta dia a
dia e com frequência maior nos centros urbanos. Porém, esse crescimento vem se apresentando
de forma irregular, ocasionando grandes problemas como a exclusão urbanística. As pessoas
buscam cada vez menos o espírito coletivo da comunidade, focalizando apenas os interesses
individuais, sem muito se importar se as condições dignas de sobrevivência estão atingindo a
todos. É a famosa “bolha social”, dentro dela estão os usufruem de todo o aparato urbano, ao
passo que, de fora dela, está a cidade clandestina, a cidade esquecida (MARICATO, 1996).
Em função disso, torna-se necessário enfatizar o Direito à Cidade como um direito
humano fundamental; “[...] um compromisso ético e político de defesa de um bem comum
essencial a uma vida plena e digna em oposição à mercantilização dos territórios, da natureza e
das pessoas” (POLIS, on-line). Sendo assim, o Direito à Cidade é um direito coletivo, mas
também um direito individual de cada cidadão de pertencer e gozar da cidade, o que inclui o
direito à moradia, o direito de acesso aos serviços e equipamentos urbanos, o direito a um meio
ambiente saudável, à participação nas decisões locais, enfim, o direito pleno ao exercício da
cidadania em todas as suas dimensões e escalas.
Desse modo, “a questão do tipo de cidade que queremos não pode ser separada da
questão do tipo de pessoas que queremos ser, que tipos de relações sociais buscamos, que
relações com a natureza nos satisfazem mais, que estilo de vida desejamos levar, quais são
nossos valores estéticos” (HARVEY, 2014, p. 28). O Direito à Cidade é, antes de tudo, um
direito de transformar as próprias estruturas sociais; o direito de mudar o mundo, de mudar a
vida e de reinventar a cidade de acordo com os nossos desejos mais profundos (HARVEY,
2014). Contudo, assim como sucede aos Direitos Humanos em geral, por mais fundamental que
possa ser, o Direito à Cidade também é um direito histórico, ou seja, nascido em certas
circunstâncias se caracteriza por uma luta gradual em face de velhos poderes (BOBBIO, 2004).
Quanto a isso se pode afirmar com Bobbio (2004), que o problema dos Direitos dos Homens
hoje e, por derivação, do Direito à Cidade, não é tanto um problema de fundamentação, mas de
efetividade. Ao menos é isso que se verá ao longo desse trabalho.
3 A AFIRMAÇÃO DO DIREITO À CIDADE NO PANORAMA INTERNACIONAL E
NO BRASIL
Conforme relata Antonucci et al. (2009, p. 1), “a partir da década de 1960, a crescente
urbanização e, consequente degradação da qualidade de vida, principalmente nos grandes
centros, colocou em pauta diversas questões, entre elas moradia, infraestrutura, saneamento
básico e meio ambiente”. Partindo dessas preocupações, no final daquela década, um grupo
formado por cientistas, intelectuais, economistas e outros colaboradores se reuniram na
Accademia dei Lincei, em Roma, originando assim o Clube de Roma. Na oportunidade, deu-se
início ao “Projeto sobre o Dilema da Humanidade”, que tinha como principal objetivo examinar
mais amplamente os problemas mundiais, especialmente, aqueles relacionados à questão
urbana e ambiental (ANTONUCCI et al., 2009).

As preocupações suscitadas pelo Clube de Roma logo passaram a ser também
expressas pela ONU, que a partir da década de 1970, começou a promover uma série de
conferências abordando essa temática. Entre as conferências realizadas neste período, destacase a Conferência de Vancouver de 1976, também chamada de Habitat I, cuja qual teve como
foco predominante o crescimento desordenado das cidades e os seus efeitos na diminuição da
qualidade de vida das populações urbanas.
Segundo Antonucci et al. (2009), o Habitat I teve como principal característica a
crença de que somente um governo central e regularizador seria capaz de controlar as
disfunções urbanas que despontavam naquele período. Os dois documentos resultantes desse
encontro, quais sejam: a Declaração de Vancouver e o Plano de Ação de Vancouver,
demonstram bem esse ponto de vista, isso porque atribuem aos governos total responsabilidade
no planejamento, gestão e execução de estratégias voltadas ao atendimento das necessidades
urbanas, sobretudo, no que concerne à atenuação das desigualdades sociais e econômicas
(ANTONUCCI et al., 2009; BIAU, 2006).
Em 1996, ocorreu a segunda Conferência das Nações Unidas para os Assentamentos
Humanos (Habitat II), realizada em Istambul, na Turquia. Esta conferência ocorreu em meio às
repercussões da ECO-92, razão pela qual prevaleceu o debate sobre as cidades sustentáveis
(ANTONUCCI et al., 2010). Diferentemente da Habitat I, a conferência de 1996 adotou uma
perspectiva descentralizadora da política urbana, reconhecendo a importância de se admitir
novos atores sociais no processo de regulamentação e produção do espaço citadino.
Nesta edição, consagrou-se como temas centrais a questão da “moradia adequada a
todos” e “desenvolvimento de assentamentos humanos sustentáveis em um mundo em
urbanização”. Além disso, foi estabelecida também a Agenda Habitat, contendo princípios e
instruções para redução da pobreza e promoção da sustentabilidade no ambiente urbano.
Segundo Rolnik e Saule (1996), o Habitat II inaugurou uma nova etapa na luta por cidades mais
inclusivas e sustentáveis, sobretudo, a partir da introdução de um novo modelo de gestão
democrática e formas de participação popular em decisões diretas do poder público.
Finalmente, em 2016, ocorreu a terceira Conferência das Nações Unidas para os
Assentamentos Humanos (Habitat III), sediada em Quito, no Equador. Nesta conferência, o
“Direito à Cidade” e, mais especificamente, o “Direito à Cidade Sustentável” tornou-se o
grande protagonista das discussões, figurando como ponto central da Nova Agenda Urbana.
Como decorrência deste encontro, foi aprovada a “Declaração de Quito Sobre Cidades
Sustentáveis e Assentamentos Urbanos para Todos” e também o “Plano de implementação de
Quito para a Nova Agenda Urbana”. Ambos os documentos aprofundam as diretrizes
estabelecidas em 1996, salientando a necessidade de um planejamento urbano equilibrado,
capaz de conduzir as cidades a um novo estágio de desenvolvimento sustentável.
O Habitat III foi uma das primeiras cúpulas ocorridas após a Agenda 2030 que definiu
os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em substituição aos propostos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) estabelecidos pela Cúpula do Milênio das
Nações Unidas em 2000. Em particular, o Habitat III buscou desenvolver de forma mais
detalhada a ODS nº 11: “Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros,
resilientes e sustentáveis”. Dessa forma, tal coma consta no documento preparatório da
Conferência de Quito, o Habitat III consolidou o “Direito à Cidade” como um novo paradigma
balizador do planejamento urbano contemporâneo e, muito embora, se reconheça as
fragilidades teóricas do conceito e a própria natureza jurídica (soft law) atribuída a esse
instituto, “[...] é certo que sua assunção pela Nova Agenda Urbana gerou compromissos
políticos e obrigações para os países signatários, no sentido de perseguir a efetividade do acordo
construído em Quito” (ALFONSIN et al., 2017, p. 1243). Com isso, não se pode negar a

relevância política desta conferência e, muito menos, a sua repercussão social, sobretudo, em
relação aos movimentos e grupos militantes pelo Direito à Cidade.
No caso do Brasil, a década de 1980 é, geralmente, reportada como o principal período
de reivindicações pela reforma urbana (CAFRUNE, 2016; BONDUKI, 2009; SAULE JR.;
UZZO, 2010). Nesta época, o Brasil vivia um novo capítulo da sua história; o desgaste do
regime ditatorial e a efervescência política provocada pelos “Diretas Já”, deu ensejo a uma nova
etapa na luta pela cidadania. Foi exatamente motivado por esse clima de insurreição popular
que em 1985 surgiu o Movimento Nacional pela Reforma Urbana (MNRU).
Segundo Cafrune (2016, p. 187), “o MNRU foi um ator protagonista da inclusão do
capítulo sobre a Política Urbana na Constituição de 1988, que definiu a competência dos
municípios [...] para aprovar o plano de desenvolvimento urbano e nele estabelecer os meios
para realizar as funções sociais da cidade”. A articulação política do MNRU também foi
responsável pela conquista do Estatuto da Cidade, aprovado em 2001 e transformado na Lei
Federal 10.257. Sobre o Estado da Cidade, cabe assinalar que este foi o primeiro documento a
institucionalizar no ordenamento jurídico pátrio a ideia de Direito à Cidade, criando diversos
instrumentos normativos para a sua efetivação.
Esses dois marcos jurídicos, a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Cidade de
2001, foram substanciais para a estruturação do Ministério das Cidades em 2003, quando então
se possibilitou a multiplicação de ações sistemáticas e políticas públicas voltadas a gestão
democrática das cidades, ao pleno desenvolvimento das suas funções sociais, a garantia de bemestar dos seus cidadãos e o combate às desigualdades urbanas (GEHLEN, 2016; ROLNIK,
2003).
4 POBREZA URBANA E DESIGUALDADE SOCIAL NO BRASIL: OS DESAFIOS
PARA A EFETIVAÇÃO DO DIREITO À CIDADE NO CONTEXTO PANDÊMICO
A pobreza econômica de regiões gera espaços urbanos onde as pessoas possuem baixa
qualidade de vida. Essa população normalmente encontra-se sem acesso aos serviços públicos
urbanos básicos ou, quando os tem, é de baixa qualidade: saneamento e água, saúde, educação,
transporte, emergência e resposta a desastres, habitação e acesso à informação e comunicação.
Nesse cenário, são cidadãos marginalizados que levam grande desvantagem em relação aos
demais, dificultando ou até inviabilizando a saída da pobreza, da privação e da exclusão (ONU,
2020). Segundo dados do Banco Mundial, publicados em 2019, 15% da população mundial
vivia com privações, o que equivalia a estimados 1 bilhão de indivíduos e, um quinto desses
(entre 110 e 190 milhões de pessoas) experimentavam significativas dificuldades (ONU, 2020).
Balbo (1993 apud HARVEY, 2012, p. 81) defende que "vivemos progressivamente em
áreas urbanas divididas e tendentes ao conflito". A distribuição espacial separa os ricos dos
pobres, com a parte privilegiada da sociedade vivendo em "fragmentos fortificados,
comunidades fechadas e espaços públicos privatizados mantidos sob constante vigilância''
(Ibidem). São grupos de pessoas dispondo de "todos os tipos de serviços, como escola
exclusivas, campos de golfe, quadra de tênis e patrulhamento privado da área em torno"
(Ibidem), enquanto a maior parcela da população mora sem dispor da infraestrutura que permita
uma vida digna, "sem sistema de saneamento, a eletricidade é pirateada” e as casas são
utilizadas por muitos, tendo os pobres que viver "na luta diária pela sobrevivência".
Se o cenário da pobreza urbana já era desolador, com a pandemia da Covid-19 (20202021), a situação se agravou muito. Ficou evidente que na pandemia – e ainda estamos vivendo
sob essa triste fase da história da humanidade, com mais de 600 mil mortos no Brasil e 5 milhões

de pessoas que faleceram no mundo (base: novembro de 2021) – os mais pobres são os que
mais sofrem: perda do emprego ou da renda informal, com a consequente redução da renda, e
sem contar com reserva financeira; dificuldade em acessar os serviços de saúde, com, no Brasil,
a taxa de mortes por Covid-19 dos hospitais públicos sendo superiores às taxas dos falecidos
nos hospitais particulares; dificuldade em fazer o isolamento social para se proteger da
contaminação do coronavírus, por conta das habitações em favelas serem em menor dimensão
e possuírem uma maior quantidade de moradores por residência; e, para completar, sem acesso
aos meios tecnológicos que amenizam os problemas, a exemplo de internet e equipamentos
eletrônicos de qualidade para o trabalho e estudo à distância. Certamente, a pandemia não afeta
exclusivamente os pobres, contudo, não se pode negar que os socialmente mais vulneráveis são
os mais atingidos pelos efeitos negativos da pandemia (SOUSA, 2020; BITTENCOURT,
2020).
O retrato da desigualdade social ampliado pela Covid-19 pode ser apresentado em
números: levantamento feito com base no Sistema de Vigilância Epidemiológica do Ministério
da Saúde até o dia 20 de junho de 2020, com os pacientes internados em estado grave com
Covid-19 no Brasil, indicaram que, nos hospitais privados a taxa de cura foi de 50%, enquanto
que nos hospitais públicos esse percentual foi inferior: 34%. Os índices demonstram também
os desequilíbrios regionais: as curas por Covid-19, casos graves, nos estados do Norte e
Nordeste são menores do que nos estados do Sul e Sudeste: Rio Grande do Sul, 79% das pessoas
com Covid grave foram curadas; São Paulo, 60%; Pará, 53%; e Pernambuco com resultado bem
inferior, 45%. Esses resultados foram obtidos observando os casos de 66.450 pacientes de
hospitais públicos e 57.883 de hospitais privados (FSP, 2020).
Se o futuro de uma região se mede pelo investimento em educação, as nossas
desigualdades podem se ampliar com a Covid-19. Questão que passou a ser essencial para a
ampliação do conhecimento na pandemia do coronavírus, o acesso à internet também é desigual
no nosso Brasil. Segundo estudo apresentado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA), tendo como base os dados do Censo Escolar de 2019 (escolas federais, estaduais,
municipais e particulares), o percentual das escolas que possuem infraestrutura tecnológica
(internet) são o seguinte: Acre, o em pior cenário, com 27%; Amazonas, 31%; Maranhão, 36%;
Pará, como 38%. Em contrapartida, no Distrito Federal 98% das escolas possuem internet, no
Mato Grosso do Sul, 98%, Goiás, 97%, Rio Grande do Sul, 97% e Santa Catarina, 97%. O
pesquisador e economista Luis Cláudio Kubota, responsável pelo estudo, resumiu muito bem o
triste cenário: “municípios mais pobres, com crianças de baixa renda, têm escolas com menos
recursos" e "a paralisia das atividades escolares, provocada pela pandemia do novo coronavírus,
evidencia e aprofunda o desequilíbrio social" (IPEA, 2020).
O economista Marcelo Neri, diretor da FGV Social (Fundação Getúlio Vargas - Social),
estudou os indicadores de renda e felicidade desse período de pandemia da Covid-19. Os
resultados indicaram uma "escalada da desigualdade a partir da diminuição da renda efetiva
obtida com o trabalho e o aumento das percepções negativas". O índice Gini, que no Brasil
sempre apresentou resultados sociais desiguais, "atingiu o nível mais elevado da série histórica,
iniciada em 2012, no primeiro trimestre de 2021". A renda média geral encolheu 10,89%, porém
os 50% dos brasileiros mais pobres perdeu 20,81% da renda, "quase duas vezes mais do que a
média". O indicador de felicidade também apresentou resultado inferior nessa fase da pandemia
do coronavírus: "em 2020, o Brasil encerrou o ano com nota de 6,1, o menor ponto da série
histórica iniciada em 2006". Pasmem, segundo o estudo da FGV, a redução na percepção de
felicidade caiu somente entre os 40% de brasileiros mais pobres, "cuja nota passou de 6,3 em
2019 para 5,5 no ano de 2020". (O GLOBO, 2021).
Para combater esse grave problema da redução da renda das famílias por conta da crise
financeira gerada pela Covid-19, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

(PNUD) apresentou um relatório denominado a “Renda Básica Temporária: Protegendo
Pessoas Pobres e Vulneráveis nos Países em Desenvolvimento” que estima que custaria a partir
de USD 199 bilhões por mês para fornecer uma renda básica garantida e com prazo determinado
para os 2,7 bilhões de pessoas que vivem abaixo ou logo acima da linha de pobreza em 132
países em desenvolvimento (PNUD, 2020).
No Brasil, com o objetivo de combater a crise econômica gerada pela Covid-19, foi
implementado pelo Governo Federal e aprovado de forma emergencial pelo Congresso
Nacional um programa de renda básica temporária denominado Auxílio Emergencial. Segundo
pesquisa contratada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), realizada no mês de
outubro de 2020, ou seja, em plena pandemia da Covid-19, a grande maioria da população
brasileira apoiou o projeto. Os resultados da pergunta: “como o(a) Sr(a). avalia a importância
desse auxílio emergencial para a população e para a economia brasileira?" foram os que
seguem: 79,0% responderam muito importante; 16,9%, importância moderada; 3,0%, pouco
importante; 0,8%, sem importância; 0,3%, não sabe/não respondeu, totalizando 100% (CNT,
2020, p.20).
Porém, por conta de o Auxílio Emergencial ter sido um programa temporário, a pobreza
e a fome no Brasil foram ampliados pela pandemia da Covid-19. A crise social se agravou por
conta do aumento do desemprego e da alta da inflação, principalmente dos alimentos básicos,
tendo o seu custo subido 10,81% nos últimos 12 meses, segundo o Índice Geral de Preços –
Mercado (IGP-M), da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O aumento dos preços dos alimentos
ocorreu em um período sem crescimento salarial e estando o país com 15 milhões de
desempregados, 6 milhões de desalentados e cerca de 34 milhões de pessoas trabalhando na
informalidade (ESP, 2021).
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na acepção de David Harvey (2012, p. 74): “o Direito à Cidade está muito longe da
liberdade individual de acesso a recursos urbanos: é o direito de mudar a nós mesmos pela
mudança da cidade”. No entanto, para que essa transformação urbana aconteça, “a produção
das formas destrutivas de urbanização que facilitam a eterna acumulação de capital deve ser
interrompida” (HARVEY, 2014, p. 247). Como explica Harvey (2014, p. 272): “um movimento
desses deve abrir caminho ao florescimento humano universal, para além das coerções da
dominação de classe e das determinações mercantilizadas do mercado”.
Evidentemente, os problemas afetos à pobreza urbana e a desigualdade social não
tiveram início com a pandemia da Covid-19 e, muito menos, irão findar com o seu término,
pois esses são problemas históricos e estruturais. Desta forma, precisa-se urgentemente ampliar
e unificar as lutas em defesa do Direito à Cidade, tanto do operacional, quanto a partir de
enfrentamento político engajado (HARVEY, 2012). Urge, portanto, lutar pela democratização
do espaço urbano, fortalecendo os despossuídos para que eles possam tomar para si o controle
que, há muito, lhes tem sido negado, criando novos modos de urbanização, com mais inclusão
e justiça social (HARVEY, 1980).
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Resumo
Com a pandemia da covid-19, os presídios ao redor do país e, em especial, da capital baiana,
suspenderam as visitas de familiares e amigos para os detentos, como forma de evitar a
disseminação do vírus, seguindo as medidas de isolamento social previstas pelas autoridades.
Deste modo, considerando que o convívio do preso com os entes queridos possibilita a
manutenção da relação que os unem e facilita a sua readaptação ao meio social, bem como a
visita destes constitui um direito dos presidiários previsto na Lei de Execuções Penais, indagase em que medida pode-se assegurar uma comunicação que seja eficaz e segura, durante uma
pandemia, sem ocasionar riscos à saúde pública, garantindo e efetivando direitos humanos
básicos? Aditivamente, indaga-se como esta injunção pode derivar um mecanismo virtual de
conexão entre o apenado e seus familiares, que respeite a segurança inerente ao mundo
correcional ao tempo em que fomente o fortalecimento do vínculo afetivo familiar, reconhecido
como indispensável no apoio à socialização e à ressocialização.
Palavras-chave: Direitos Humanos. Pandemia. Comunicação. reintegração social.
Abstract
With the covid-19 pandemic, prisons around the country and, in particular, in the capital of
Bahia, suspended visits by family and friends to inmates, as a way to prevent the spread of the
virus, following the social isolation measures provided for by the authorities. Thus, considering
that the inmate's interaction with loved ones enables the maintenance of the relationship that
unites them and facilitates their readaptation to the social environment, as well as their visit
constitutes a right of inmates provided for in the Criminal Execution Law, one wonders to what
extent can communication be ensured that is effective and safe, during a pandemic, without
causing risks to public health, guaranteeing, and fulfilling basic human rights? Additively, it is
questioned how this injunction can derive a virtual connection mechanism between the inmate
and his family, which respects the security inherent to the correctional world at the time when

it encourages the strengthening of the affective family bond, recognized as essential in
supporting socialization and to resocialization.
Keywords: Human Rights. Pandemic. Communications. Social reintegration.
1 INTRODUÇÃO
A pandemia do novo coronavírus despertou na sociedade a necessidade de se reinventar
no processo de comunicação. Com as restrições impostas pela quarentena, fez-se necessário
elaborar uma maneira eficaz de dialogar, mesmo que à distância, com amigos e familiares.
Nesse sentido, surge a problemática da comunicação dos presidiários brasileiros durante a
quarentena, uma vez que, com o isolamento social para evitar a disseminação do vírus, as visitas
de familiares foram suspensas.
Conforme preconiza o artigo 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais, constitui um
direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias
determinados. Uma vez suspenso esse direito por questões de saúde pública, é preciso
compreender de que forma se assegura o direito de comunicação do preso com os seus entes
queridos.
Deve-se considerar que, na Lei de Execução Penal, no artigo 41, inciso XV, em
consonância com o artigo 5°, inciso XII, da Constituição Federal, é assegurado ao preso o
contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios
de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. Diante dessa prerrogativa
legal, questiona-se acerca da possibilidade de extensão desses meios de comunicação como
uma forma efetiva para garantir o contato entre os detentos e seus amigos e familiares durante
a pandemia.
Nesse processo, as tecnologias da informação e comunicação (TICs), em especial com
o advento das redes sociais, devem ser consideradas como um instrumento favorável que
possibilita, ao mesmo tempo, o contato dos presos com seus entes queridos e o monitoramento
das autoridades diante de eventuais irregularidades.
Objetiva-se, portanto, em um primeiro momento, verificar se houve nas penitenciárias
soteropolitanas a ocorrência de alguma forma de comunicação durante a pandemia da covid-19
para, posteriormente, compreender a efetividade desses mecanismos utilizados para a
comunicabilidade e definir um precedente para eventuais suspensões de visitas nas
penitenciárias em momentos de isolamento social.
2 METODOLOGIA UTILIZADA
Para a realização do projeto utilizou-se da metodologia bibliográfica aplicada ao estudo
de caso das penitenciárias de Salvador. As visitas virtuais ao presídio, facilitadoras do contato
com os profissionais que atuam ali e, do contato com os sentenciados já aderentes à perspectiva
de ressocialização, ensejarão ao uso controlado de dispositivos que, qual oficinas, poderão
ensejar a criação de um protocolo de uso de ferramentas existente, ou de criação de uma
ferramenta específica para este fim.
Ademais, visitas técnicas, nos meses de agosto e outubro de 2021 promoveram o
conhecimento da oficina de percussão realizada no ambiente da Penitenciária Lemos Brito, com
o agente penal Germano Cruz, possibilitando a interação com os detentos e o contato deste
pesquisador com uma experiência completamente inovadora.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A covid-19 impôs medidas de restrição ao deslocamento social na capital soteropolitana,
incluindo a suspensão das visitas dos familiares dos apenados nos presídios baianos.
Valois sustenta que:
O direito de visita que o preso tem, por exemplo, normalmente olhado somente
pelo viés autoritário da segurança pública, acaba sendo simplesmente direito
de preso. Todavia, seus familiares, suas esposas, seus maridos e filhos também
têm o direito de visitar seu parente encarcerado (VALOIS, 2021).

Com essa suspensão, um dos requisitos para a reinserção social do apenado encontrouse afetada. Então, era de se imaginar que a interação entre os detentos fosse ainda maior, uma
vez que eles são o que há de humano dentro do presídio. Nesse contexto, surgem dúvidas quanto
ao que esperar da sociedade ao sair da penitenciária.
O Projeto Musical Oficina de Percussão surgiu como uma alternativa para compensar a
ausência de visitantes e de atividades educacionais no período pandêmico, propondo uma ação
ressocializadora lastreada na música.
Inicialmente, a primeira fase desse projeto aconteceu na Cadeia Pública de Salvador, no
período compreendido entre outubro e dezembro de 2020, contando com a participação de
quarenta e cinco detentos do Anexo II daquela unidade prisional.
No entanto, devido ao sucesso da iniciativa, o projeto contou com uma nova fase na
Penitenciária Lemos Brito, sendo o objeto de estudo desta pesquisa.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de reintegração social depende, intrinsecamente, do acompanhamento
familiar. Sem ele, o caminho que o apenado percorre para querer voltar à sociedade é o mesmo
que o levou ao cárcere. Compreender, portanto, como lidar com a ausência das visitas familiares
durante uma pandemia é um elemento crucial para destrinchar alternativas que facilitem na
reinserção social.
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“[...] minha vida não é triste,
Triste é a minha situação.
Há dias que sou agredido,
E demonstro indignação [...]”
LUPERCINIO LIMA

RESUMO EXPANDIDO

Vivemos em uma época em que as ideais de direitos humanos e as discussões sobre uma
vida digna encontra-se em pauta tanto no âmbito internacional, como no nacional,
principalmente com a eclosão da pandemia do Covid-19 em escala mundial. A crise sanitária,
iniciada em março de 2020 no Brasil, é algo sem precedentes na história recente. Neste cerne,
a pandemia evidenciou uma parcela (in)visível da população brasileira, trazendo à tona as
mazelas sociais existentes no país e a violação do direito à cidade, principalmente no que se
refere aos grupos de maior vulnerabilidade, entre eles, as pessoas em situação de rua.
Especialistas e representantes de movimentos sociais alertam sobre o aumento dessa população

formada por indivíduos mais expostos ao contágio do novo coronavírus diante da a população
em geral, visto que vivem nas ruas com maior dificuldade para garantir a própria sobrevivência.
O acirramento dos efeitos da pandemia no Brasil, a partir de março de 2020, potencializou a
vulnerabilidade de uma parcela da população do país cuja invisibilidade é histórica: as pessoas
em situação de rua. Além dos obstáculos diários enfrentados por esses indivíduos como acesso
à alimentação, higiene pessoal e direitos, a quantidade de pessoas vivendo nas ruas das cidades
brasileiras aumentou durante a pandemia do Covid-19. Crescimento este que é consenso entre
gestores e lideranças que atuam com esses grupos. Há quem acredite que a pessoa que ali se
encontra é a única responsável pelo que vivencia. “Muitos perderam seus empregos e romperam
vínculos afetivos por não conseguirem conviver dentro de suas casas. Outros, pela dependência
química, tiveram estas relações agravadas. ” De acordo com a cartilha se trata de “um processo
de perdas, do trabalho, da família, dos amigos e até mesmo da esperança de viver. ” E questiona:
“Será que a pessoa que vai para as ruas é totalmente responsável por este processo de perdas?
Ou esta situação está vinculada à forma como a sociedade está dividida, entre ricos e pobres? ”
(MNPR, 2010, p. 7). Esta é uma reflexão mais do que necessária e perpassa pelo direito à cidade
que deveria ser assegurado a todo cidadão, mas que na prática não é efetivado. Ao contrário, o
Estado se mostra negligente ante a necessidade destes indivíduos, que se tornam, como
consequência, (in)visíveis à sociedade. Saber que tipo de cidade se quer vivenciar, significa que
tipo de ligação social se tem com o meio ambiente, com o uso consciente da tecnologia, o modo
de vida, a importância à padrões do que se julga agradável ou não, ou seja, o que se deseja.
Uma iniciativa para consubstanciar os conflitos é lidar com o tema o Direito à Cidade como
lema e objetivo governamental, através de políticas públicas, colocando em práticas, projetos
antecipadamente desenvolvidos por grupos organizados no combate à desigualdade social e que
justamente levanta questões em relação a novas maneiras de urbanização e o direito à cidade e
a socialização desse direito, a persistência de Lefebvre (2009) de que a revolução deve ser
urbana é correta, entretanto, deve ser considerada em sentido mais extensivo, para que se possa
ser imaginável. Pois, à medida que as cidades vão se formando, muitos outros elementos vão
se agregando, mas essas questões básicas são enfatizadas como verdadeiras razões da existência
das cidades e são indissociáveis da substância econômica que as torna possíveis. Simmel e
Harvey, embora com ideias particulares, contribuíram para percepções das características das
cidades capitalistas. Para tanto, a influência da sociedade global deve ser considerada nas
cidades capitalistas, em que o desconhecido prevalece. (CASSAB, 2008). As coisas são feitas
por completos estranhos, em sua prática, e seguindo uma lógica própria, como mostra Harvey,
o capitalismo modelou o espaço, existindo contradições e desigualdades no espaço social que
se naturalizaram, tornando a objetividade das transações muito mais fáceis. Simmel revela, em
seus estudos, as características das cidades capitalistas que fazem perder as relações
interpessoais, no qual sua localização levou a um estilo de vida que celebra a não
personalização, a indiferença, portanto, não executa políticas públicas que englobe a todos os
grupos das cidades. Face a realidade dolorosa enfrentada pelas pessoas em situação de rua, que
possuem uma acentuada vulnerabilidade, impera destacar a grande violação aos direitos
humanos, uma vez que, tais indivíduos se tornaram (in)visíveis aos olhos da sociedade, tendo
diariamente negada a sua humanidade. “A crise urbana que está afetando milhões seria, então,
priorizada em relação às necessidades dos investidores e financistas. Infelizmente, os
movimentos sociais não são suficientemente fortes ou mobilizados para impor esta solução. ”
(HARVEY, 2013, p. 88). Se torna imprescindível que tais medidas atinjam efetivamente as
pessoas interessadas, bem como toda a sociedade. Que de fato se dissemine uma fraternidade,
solidariedade e empatia. Para que, cada vez mais, grupos vulneráveis como a população em
situação de rua, possa conquistar dignamente o seu lugar na sociedade, e que faça parte dela
tendo garantidos todos os seus direitos, e que o Brasil deixe de entender a vida urbana como

um meio lucrativo, passando a perceber a importância do desenvolvimento humano para o país.
As pessoas que se encontram em situação de rua encontram-se em estado de extrema pobreza,
sem nenhum ou quase nenhum vínculo com a família, e residem temporária ou
permanentemente em espaços públicos, locais que em nada se assemelham a uma moradia
convencional regular. De acordo com o Movimento Nacional População de Rua (MNPR) em
uma pesquisa realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em
2009, não há como precisar na história no país quando ocorreu o momento em que pessoas
passaram a morar literalmente nas ruas das cidades brasileiras. No entanto, foi na década de
1950 que tal fenômeno, de indivíduos em situação de rua, tornou-se notório à sociedade. Em
que pese a previsão regulatória de livre acesso às políticas de saúde disponibilizadas pelo SUS
à população em situação de rua na prática o acesso desses indivíduos é limitado por fatores
como preconceito e exigências inadequadas (CARVALHO, 2013). Miranda (2017) aponta que
até 2011, a ausência de endereço constituía-se em impeditivo para emissão do Cartão Nacional
de Saúde (Cartão SUS) assim como a falta de documentação individual, problemas que agravam
o acesso dessa parte da população tão vulnerável cuja saúde, empregabilidade e integração são
pontos primordiais para reconhecimento de suas cidadanias. Por conta da crise econômica
decorrente da pandemia do Covid-19, os especialistas alertam que este número tende a
aumentar. Dois estudos recém-concluídos pelo IPEA (2020), além de atualizar os dados sobre
a população em situação de rua no Brasil, alertam sobre o aumento da vulnerabilidade de quem
mora na rua, tornando esse grupo social ainda mais propenso à propagação do novo coronavírus,
exigindo, por sua vez, uma atuação mais intensa do poder público. No Nordeste, a cidade de
Salvador/BA se destaca por ser a cidade mais populosa da região, de acordo com a Secretaria
Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza (SEMPRE), antes da pandemia,
a estimativa era de 5.900 pessoas em situação de rua em Salvador. Apesar de reconhecer que
há um crescimento notório desse grupo social no município, não existe nenhuma pesquisa que
quantifique esse aumento. Segundo informações da SEMPS, as localidades da cidade que mais
concentram esses indivíduos são: centro, Aquidabã, Barroquinha, Comércio e ainda a Cidade
Baixa, no bairro dos Mares (ABREU, 2020). Já o projeto social “Nós na Rua” que surgiu
durante o período pandêmico, a partir de uma iniciativa de professores e estudantes do Instituto
de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (UFBA), da Universidade Estadual da
Bahia (UNEB) e com o apoio do Movimento de População de Rua da Bahia. Entre os meses de
março a junho de 2020, o projeto doou 4.607 kits de máscaras de tecido com sabonetes, 3.215
kits de higiene e 481 kits de alimentos para pessoas em situação de rua em diferentes regiões
da cidade de Salvador, a exemplo da Barroquinha, Pelourinho, Aquidabã, Piedade, Pau da
Lima, Comércio e Água de Meninos. Localidades apontadas pela Secretaria Municipal de
Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza (SEMPS) em que há maior concentração desse
grupo social. “A meta é arrecadar 20 mil unidades de cada item para continuar ajudando a essas
pessoas”, pontuou a professora Joilda Nery, idealizadora da campanha, em entrevista a Egberto
Siqueira (2020). A cidade de Salvador assim como a maioria das cidades brasileiras, não dispõe
de estudos e pesquisas que quantifiquem as pessoas em situação de rua. Como apontado pelos
especialistas, a inexistência desses dados, a falta de transparência do poder público, a omissão
do Estado e a ausência de políticas públicas direcionadas a esse grupo social, impedem o
desenvolvimento de ações mais efetivas. Sem conhecer a realidade das pessoas que vivem nas
ruas, e sua respectiva quantidade, as dificuldades para assegurar alimentação, higiene, água e
outras necessidades básicas para assegurar o mínimo de dignidade humana, tornam-se ainda
maiores. Falta, por parte do poder público, o aprimoramento e o aumento da oferta de políticas
efetivas para essa população, além de um sistema de assistência social mais fortalecido visando
prevenir que o número da população em situação de rua aumente ainda mais no Brasil. A falta
de informações sobre os impactos da pandemia nessa população, assim como a quantificação

dos infectados e das mortes se constituíram um empecilho para pensar em políticas públicas de
saúde e de amparo social.
Palavras-chave: População em situação de rua. Direito à cidade. Pandemia Covid-19
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