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APRESENTAÇÃO
Maria Elisa Máximo
Chegamos ao quarto número da Redes. São quatro anos editando um periódico científico nos rigores das publicações mais qualificadas, com chamadas
anuais para a submissão de artigos, revisão às cegas pelos pares, ampliação e
qualificação do corpo de pareceristas – aos quais, mais uma vez, agradecemos
a colaboração, e melhorias constantes no projeto gráfico e no processo editorial. De lá para cá, abrimos a revista para contribuições externas, começando
por aprofundar as trocas com instituições ou pesquisadores/as parceiros.
Para quem nos olha de fora, o caminho da Redes ainda parece longo até
que se posicione entre as revistas melhor avaliadas e com significativo fator
de impacto. Mas, quem acompanha ou conhece a história da Faculdade Ielusc
sabe que chegamos longe, em uma caminhada sonhada, planejada e que tem
evidenciado muito daquilo que somos e como atuamos no ensino superior.
Nesses quatro anos, a revista agregou e divulgou, no interior dessa comunidade acadêmica, diversos empreendimentos científicos oriundos das nossas
políticas de pesquisa e de extensão. Entre pequenos exercícios desenvolvidos
em componentes curriculares e resultados de projetos desenvolvidos com o
apoio e financiamento institucional, Redes já se fez janela para quase cinquenta artigos escritos por docentes e estudantes dos cursos de graduação do Ielusc
e também por pesquisadores externos. Assim, ela tem se constituído como catalizadora de uma série de esforços na promoção da pesquisa e da extensão
universitária e, de modo muito especial, da iniciação científica.
A cada ano que passa, são mais docentes e estudantes atestando que conhecem a Redes e que a compreendem como um lugar que pode, por dever e por
direito, ser ocupado. Essa tem sido a recompensa diária pelo trabalho implicado
na edição de um periódico científico. Sempre que um artigo é submetido de forma espontânea – antes ou depois dos prazos estipulados pelas chamadas, quando um estudante nos pede auxílio no processo de submissão ou quando nos traz
dúvidas sobre como publicar, fortalecemos nossa certeza de que a Redes transcende o papel mais imediato de uma publicação científica, servindo ela própria
como um estímulo para que outros também ocupem esse lugar.
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A Redes tem se constituído também como um espaço de formação de pesquisadores e pesquisadoras menos experientes nos processos de uma publicação científica: reconhecer as diretrizes para a publicação, saber ler e considerar
um parecer, alterar um artigo a partir de uma avaliação, atentar para os prazos
e compreender as interfaces e linguagens das plataformas de publicação são
alguns dos aspectos envolvidos nesse processo e que desafiam muitos daqueles que desejam publicar seus textos. Isso faz com que o trabalho de edição se
transforme, muitas vezes, em um esforço didático de orientar e conduzir autores e autoras em cada uma das etapas da sua publicação.
É possível dizer que a revista Redes só alcançou o seu quarto ano de existência, com números publicados anualmente sem interrupções, porque a Faculdade
Ielusc vê consolidada uma política institucional pautada pela indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão. Se, por um lado, a revista é um dos “produtos”
da instituição, por outro lado ela se constitui como uma das mais importantes
evidências de tudo o que oferecemos e realizamos no ensino superior. É uma
vitrine do que somos e do que temos nos tornado nos últimos anos.
No caminho até aqui surgiu a pandemia, que nos impôs aproximadamente
vinte meses de ensino remoto emergencial e um retorno gradual às atividades
presenciais – incluindo aqueles encontros fortuitos que nutrem a vida acadêmica e as relações que a constituem – que nos impôs muitos desafios. Para o
Ielusc, assim como para tantas instituições de ensino superior, o cenário inspira
atenção e sensibilidade aos efeitos econômicos, sociais, psicológicos e cognitivos
desse período. O lançamento desse número neste momento representa, portanto, o esforço coletivo de superar as dificuldades e dar seguimento a um projeto
institucional que visa o crescimento, a excelência e a sustentabilidade com foco
constante na nossa atividade-fim: o ensino, a pesquisa e a extensão.
Por isso, a Redes de 2021 veio vestida com a máscara, como se pode ver
na capa. A máscara é símbolo das circunstâncias e transições que marcaram
este ano e se tornou não apenas parte do nosso vestuário, mas passou a mediar nossas interações. Se em certa medida ela escondeu feições e sorrisos,
por outro lado também teve o potencial de revelar formas diferentes de expressão dos sentimentos que permeiam nossas relações pessoais e de trabalho. Este número é resultado desse “novo mundo” mediado pelas máscaras,
com algumas limitações, mas igualmente aberto a formas de trocas e de cooperação que, se não são novas, foram reconfiguradas na e pela pandemia.
Foi a ciência que nos permitiu retornar a um cotidiano suspenso em
março de 2020, com a chegada das vacinas, com conhecimentos aprofundados sobre o novo coronavírus e seus aspectos epidemiológicos e, não menos
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importante, com a defesa insistente das medidas não farmacológicas de prevenção da transmissão como o uso das máscaras, rotinas de higiene e de distanciamento. A revista veste a máscara em defesa dessa ciência, alinhando-se
com todos aqueles e aquelas que – durante todo esse tempo – agiram pela
solução da pandemia, sem negligências e negacionismos. Não poderia ser
diferente, afinal, trata-se de uma revista científica.
Não por acaso, o artigo que abre esse número reflete, a partir de um
exercício de revisão teórica, sobre as tendências de negação da pandemia realizado no âmbito de um componente curricular. O texto de Valdete Daufemback e Gabriel Hasselmann, intitulado A negação da pandemia: o incrível
caso de anomia social retrata o propósito que move a Redes, traduzido nas
possibilidades de cooperação entre professora e estudante na prática da pesquisa como fundamento pedagógico.
Outros artigos reforçam o fato de que a pandemia não apenas condicionou ou determinou formas de interação e de trabalho ao longo desse ano, mas
se constituiu, ela própria, como objeto de estudos e de produção teórica em
diferentes áreas do conhecimento. Assim se apresentam os artigos Da gripe
espanhola à Covid-19: um histórico das pandemias dos séculos XX e XXI e os
impactos da pandemia do coronavírus, de Ian Pogan e Sebastião Gonçalves
Feitosa; Estilo de vida de adolescentes do 8º ano do ensino fundamental em
tempos de Covid-19, de Flávia D. de S. P. Gonçalves, Jucimara A. David, Juliano Turmina, Rosilva Veríssimo da Silva, Tadiana M. A. Moreira e Lidiane F.
Schultz e Um relato de experiência sobre a MOVA: uma Mostra de Arte que
passou a ser virtual durante a pandemia da covid-19, de Patrícia Villar Branco.
Outro conjunto de artigos deriva de reflexões iniciadas em sala de aula
e transformadas em pequenos ensaios teóricos produzidos, novamente, na
colaboração entre estudantes e docentes. A presença cada vez mais frequente de textos como estes na Redes mostra como a revista vem sendo inserida
nos espaços de aprendizagem e vislumbrada efetivamente como um lugar
onde se deseja chegar através da qualificação e aprofundamento dos trabalhos realizados nas disciplinas dos cursos. Esse é o caso de Análise das apurações jornalísticas feitas com o uso de inteligência artificial, artigo escrito
por Nadine E. Quandt e Rafaela Sant’Anna, em parceria com as professoras
Kérley Winques e Maria Elisa Máximo. Nesse mesmo contexto, Valdete Daufemback e Gabriel Hasselmann aparecem novamente juntos em Desafios da
mulher preta no mundo do trabalho: uma reflexão necessária. Luidgi R.
Poli Junior assina com o professor Leandro O. Hoffstätter o artigo Opção
decolonial e os impactos para a educação contemporânea e Peterson V. dos
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Santos, também em coautoria com Valdete Daufemback, escreve Racismo
Estrutural: uma revisão teórica desta prática construída historicamente.
Um terceiro conjunto de artigos constitui-se a partir de situações diversas,
incluindo reflexões derivadas de atividades teórico-práticas, de atividades de
curricularização da extensão, de trabalhos de conclusão de curso e, inclusive, de
pesquisas conduzidas de modo independente. O artigo Acidentes na Escola: os
sentimentos das professoras, de Júlia R. Espíndola, Talita A. Furtado, Solange
Abrocesi e Tadiana Moreira é um exemplo desse universo de possibilidades que
podem se desdobrar em uma publicação científica. Na mesma linha, apresenta-se o artigo As mães em situação de cárcere e o acesso aos cuidados relacionados à saúde com ênfase nos aspectos psicológicos, onde as estudantes Sabrina
Alexandre, Maria Beatriz B. Monteiro, Gabriela Neumann e Aline Guizolf assinam com o professor Hudelson dos Passos. A professora Renata C. de Oliveira
assina com Samara Furtado e Larissa A. da Silva, respectivamente, os artigos
Avaliação da rotulagem de suplementos proteicos comercializados em websites no Brasil e Avaliação da rotulagem e qualidade nutricional de produtos
lácteos que apresentam personagens infantis. Clara S. I. de Mendonça assina
com Gabrieli C. de Souza o artigo Perfil de pacientes com Síndrome de Down da
Clínica Escola de Fonaudiologia do Ielusc, que apresenta os resultados de um
exercício de pesquisa realizado no âmbito da Clínica Escola, um dos principais
Programas de Extensão da instituição. Por fim, Juliana T. dos Santos Rengel nos
brinda com Retratos fenomenológicos da compulsão alimentar em mulheres
brasileiras, resultante de uma pesquisa conduzida de forma independente.
O número se encerra com a entrevista realizada por Maurício Melim
com o pesquisador e professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais, Verlaine Freitas, estudioso da obra de Theodor Adorno e do campo de
articulação entre estética, psicanálise e cultura de massas. Nesta entrevista,
Freitas aborda a atualidade do pensamento de Adorno e Horkheimer, principais referências da teoria crítica situada no centro da Escola de Frankfurt, de
importância indiscutível nas Ciências Sociais.
Que esta apresentação motive você, leitor e leitora, a explorar este número e inseri-lo nas suas atividades de ensino e de pesquisa. Para que os
caminhos da Redes sejam plenamente pavimentados, é indispensável que a
revista alcance seu público, isto é, estudantes e docentes do ensino superior.
Boa leitura!

Sobre a editora

Maria Elisa Máximo. Doutora em Antropologia Social (UFSC). Professora titular da Faculdade Ielusc e
editora da 4ª edição da Revista Redes.
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A negação da pandemia
o incrível caso de anomia social
Gabriel Hasselmann
Valdete Daufemback

Resumo

Durante a pandemia, uma onda de negacionismo à ciência e à própria pandemia
se alastrou em alguns países e trouxe consequências desastrosas à saúde da
população. No Brasil, o presidente da República foi visto em lugares públicos
desafiando orientações sanitárias da Organização Mundial da Saúde, causando
aglomeração, incentivando o fim do uso de máscaras e, assim, colocando em
risco a saúde da população. O mau exemplo caracteriza uma onda de resistência a instituições comprometidas com a ciência e com a vida. Em uma live promovida pelo Centro dos Direitos Humanos de Joinville, em comemoração ao
Dia Mundial da Saúde, uma das participantes apontou uma série de indicativos
de condutas sociais que desafiavam as recomendações da OMS, além da demora
do Governo Federal para tomar providências. Nesse momento, diante dos argumentos da palestrante, acendeu o despertar da associação da situação política e
social em curso no país com teorias criadas no século XIX pelo sociólogo Émile
Durkheim para explicar a “anomia social”, ou seja, o caráter das manifestações
de desordem social no contexto das novas configurações da sociedade capitalista. Portanto, este ensaio propõe um olhar sob as lentes de Émile Durkheim em
relação a práticas sociais diante da pandemia do Coronavírus (Sars-Cov-2), entendendo ser uma tarefa desafiadora abordar esse tema à luz do pensamento de
um teórico da sociologia clássica e considerado positivista. Assim, este estudo se
pauta em revisão de literatura em livros e artigos e em dados coletados em sites
de pesquisa, à luz da teoria sociológica de Durkheim. O estudo sinalizou que
certas práticas de parcela da população, mesmo que inconscientemente, correspondem ao perfil descrito por Durkheim como “anomia social”.

Palavras-chave: Durkheim; Anomia social; Sociedade brasileira; Governo Federal; Covid-19.
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Introdução
Nunca na história se disponibilizou tanto conhecimento à população
como no período da pandemia do Novo Coronavírus (Sars-Cov2). As tecnologias da informação proporcionaram o alvorecer deste paradoxo de
distanciamento físico e de aproximação virtual carregados de trocas de
saberes em diversas áreas do conhecimento. O formato de lives foi uma
inovação responsável pela aproximação de públicos variados com interesses afins, especialmente sobre o momento de incertezas que a sociedade
atravessa em razão dessa pandemia.
Um desses eventos ocorreu em seis de maio do presente ano em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, promovido pelo Centro dos Direitos Humanos de Joinville, o qual proporcionou o insight para escrever este ensaio a
partir de pontos abordados pelas palestrantes em relação à conduta social de
parcela da população, pela similaridade com a investigação teórica apontada
por Émile Durkheim (1858-1917), um dos pilares da sociologia clássica do século XIX, para explicar as circunstâncias da ocorrência de suicídios em uma
sociedade em transformação atormentada pela “crise moral”. Só para constar, na época do evento estava estudando os teóricos da sociologia clássica no
componente curricular de Sociologia e percebi que o pensamento desse autor
dialoga com a Psicologia, especialmente em relação ao suicídio.
Um ensaio consiste na exposição das ideias e pontos de vista de
quem escreve sobre determinado tema, buscando originalidade no enfoque, sem, contudo, explorar o tema de forma exaustiva (MARSAL et.al.,
2014). Essa modalidade de texto é utilizada especialmente nas áreas
de Ciências Humanas. Portanto, este estudo constitui uma abordagem
didático-reflexiva sobre a conduta social da sociedade brasileira diante da crise sanitária de contágio da Covid-19, à luz do pensamento de
Durkheim, o qual fomentou o impulso da ciência positivista para explicar o momento de grandes transformações sociais decorrentes da consolidação da economia capitalista. No entanto, não se trata de um estudo
comparativo de épocas.
Assim, o teor da proposta deste ensaio está contemplado em três momentos: inicialmente aborda-se o contexto sócio-histórico da fundamentação teórica do pensamento de Durkheim; seguido de uma narrativa referente
à crise sanitária de contágio da Covid-19 no Brasil; finalizando com uma reflexão sobre condutas sociais de parcela da sociedade brasileira que correspondem à descrição de Durkheim como “anomia social”.
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Durkheim e Seu Tempo
Émile Durkheim (1858-1917) analisou a sociedade urbano industrial
em transformação com o advento da consolidação do capitalismo marcado pela crescente ascensão da burguesia e pelo crescimento do movimento
operário impulsionado pelas ideias revolucionárias do Iluminismo. Nesse
contexto, Durkheim analisou o conturbado período de transformações políticas e econômicas responsáveis pela instabilidade social denominada de
“desordem social” ou “anomia social”.
Durkheim trouxe em sua defesa teórica o caráter funcionalista de uma sociedade constituída por órgãos interativos e interdependentes como um corpo
humano. Nesta dimensão, qualquer fenômeno social possui uma significação
em sua totalidade. Neste caso, não há possibilidade de existir um fenômeno
social isolado, pois todos estariam interligados em um mesmo organismo (a
sociedade). Nesse aspecto, o caráter de particularidade em cada indivíduo passa a ser responsável pela manutenção da estabilidade ou da ordem social, cujos
integrantes da sociedade devem respeitar as normas e valores pregados historicamente (OLIVEIRA, 2010). Sendo assim, a função primária da Sociologia
seria detectar os problemas da sociedade e buscar soluções, visando sempre à
normalidade social, o controle do organismo como um todo.
Um dos pilares do pensamento durkheimiano diz respeito à autoridade, considerada uma ferramenta para assegurar a coesão social mediada
pela lei. Entretanto, a lei “só cumpriria essa função se fosse revestida de
uma autoridade moral, cuja expressão no campo da política e das liberdades individuais seria assegurada pelo Estado” (NISBET, 1993, p. 190-203
apud OLIVEIRA, 2010, p. 127)
Embora não questionasse o Estado, Durkheim tinha interesse em saber
como era a sua atuação em relação à moral individual, pois entendia que esse
poder deveria ser dinâmico com base na realidade social. De acordo com Lukes
(1985), Durkheim acreditava que os indivíduos morais é quem legitimam o poder do Estado para atuar em defesa da sociedade, mas a atuação deste não é
necessariamente determinada pela ‘opinião pública’, uma vez que os dirigentes,
como todo indivíduo social, também possuem os denominados “apetites sensuais” individuais “enraizados em nossos organismos, como pessoais, espontâneos, privados, egoístas [...], irracionais e imorais” (LUKES, 1985, p. 33).
Durkheim (2007) defendia a manutenção do poder vigente, porém, desde que o Estado não se sobrepunha aos interesses da coletividade para que
houvesse o bom funcionamento e ordem do organismo social. Portanto, seu
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olhar estava na maneira de agir, de sentir, de viver da coletividade, não como
vontades individuais, mas como condição coercitiva exterior, revelada como
fato social. Embora acreditasse que a divisão de trabalho era responsável
pela geração de solidariedade, Durkheim (2007) não descartava a possibilidade da existência de conflitos nessa esfera social.
Assim, como os sujeitos não têm domínio de interação no ambiente, os
fatos sociais agem como determinantes no comportamento destes como partes
de um coletivo. São, portanto, produtos da sociedade, cujos valores são anteriores à sua existência individual. Mas se estes sujeitos discordarem dessa manutenção vigente de poder, estão sujeitos a sanções, censuras e punições nas
esferas sociais (controle coercitivo), pois os fatos sociais possuem legitimidade
unânime, visando sempre o bom funcionamento e a ordem do organismo social e da moral (DURKHEIM, 2007). É importante reiterar que, na perspectiva
do sociólogo, só é possível observar, comparar e explicar um fato social por um
outro fato social. Significa que a sua compreensão deve acompanhar a construção lógico-gramatical e o modo como o fato é socialmente compreendido.
Na obra As regras do método sociológico, escrita em 1895 e reeditada
no Brasil em 2007, Durkheim afirma que as sociedades capitalistas da era
pós-industrial funcionam como um organismo vivo, uma engrenagem, onde
independe-se do tamanho da peça, uma vez que todas têm uma função interdependente. No movimento, o conjunto forma um só corpo, um organismo,
ou seja, a formação da sociedade se compõe a partir de peças interconectadas. Assim, fica implícito na obra a impossibilidade de uma sociedade funcionar sem desigualdade social.
No entanto, é preciso lembrar que Durkheim viveu o período de transformações de uma sociedade urbano industrial, onde as contradições do
crescimento econômico apresentavam um desafio aos pensadores da época.
Durkheim seguiu o pensamento da vertente positivista, corrente teórica da
sociologia que defendia a ideia que para um conhecimento ser considerado
verdadeiro, deveria ser comprovado através de técnicas científicas válidas
(CARVALHO, 1978), a partir de associações diretas às ciências biológicas,
eliminando o caráter subjetivo.
Em sua trajetória, investigou e desenvolveu teorias sobre o suicídio. Na
interpretação dele, o suicídio poderia ser interpretado como um fato social patológico, passível de ser explicado pelo viés da “anomia social”, ou desordem
social. Ou seja, as taxas de suicídio ocorrem em função das relações sociais que
envolvem o meio. Estariam, portanto, excluídas neste caso, a questão econômica como fator relevante que levariam as pessoas a cometerem suicídio.
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Para Durkheim (2000, p. 11), suicídio é a “morte resultante, direta ou indiretamente, de um ato, positivo ou negativo, perpetrado pela própria vítima,
que sabia que esse resultado se produziria”. Neste aspecto, o campo da psicologia dialoga com a sociologia para explicar a relação de eventos extremos
de crises e de calamidades como fatores condicionantes da conduta humana
(LUKES, 1985). Há, portanto, um conjunto de situações passíveis de associações pela intencionalidade interrelacional entre o comportamento individual
e seu caráter social que Durkheim se debruçou para estudá-lo.
A diferença entre estas duas áreas do conhecimento se pautam na tratativa, ou seja, enquanto a Psicologia investiga e acolhe aspectos da história
das pessoas individualmente para encontrar as causas específicas que desencadeiam ao suicídio, a Sociologia investiga a responsividade da sociedade,
apropriando-se das taxas de suicídio em sua coletividade para explicar esses
fatos sociais (TEIXEIRA, 2002; MINGHETTI; KANAN, 2014; CONSELHO
FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2013).

O Estado Brasileiro e o Estado Pandêmico
A partir de março de 2020 a sociedade brasileira passou a conviver
com o contágio da Covid-19, doença causada pelo Novo Coronavírus (Sars-Cov-2). Diante do cenário de contágio mundial, a Organização Mundial de
Saúde (OMS) determinou medidas sanitárias, tais como o uso de máscara, de
álcool em gel e o distanciamento físico para combater a pandemia.
Importante mencionar que essas medidas sanitárias adotadas, em cumprimento às orientações da OMS, geraram um certo descontentamento à
parcela expressiva da sociedade. Essas questões ocorreram por descrença ao
estado pandêmico, o que permitiu a negação até mesmo da existência do vírus, uma expressão de desprezo ao conhecimento científico, ou, ainda, por
considerar a necessidade de “salvar a economia”, o que supunha a necessidade de ignorar a possibilidade de contágio a partir de aglomerações.
Com esse desprezo pelas normas sanitárias, o Brasil, enquanto país marcado historicamente pela desigualdade social com uma população suscetível
à exposição precária de habitação e de saneamento básico, cria condições que
propiciam situações de aglomeração, o que corrobora ainda mais à disseminação do vírus (BARRETO et al., 2020).
Do ponto de vista da política institucional, o Governo Federal se mostra um tanto quanto irresponsável ao relativizar ou minimizar a gravidade
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da situação, o que contribui para a reprodução de informações equivocadas
sobre o combate à pandemia. Há indícios de que o governo retardou a tomada de medidas seguras para combater a pandemia, sem contar que faz
questão de deslegitimar a eficácia das vacinas desenvolvidas para controlar a
disseminação do vírus e abrandar os efeitos do contágio, demonstrando sua
vertente negacionista. Frequentemente, a maior autoridade política do país
é vista em lugares públicos sem o uso de máscara, incentivando, inclusive,
aglomerações. Em sua defesa, alega que o distanciamento físico e social gera
miséria porque as pessoas param de trabalhar e, com isso, haverá um colapso
na economia. Ou seja, a equipe do governo mostra-se mais preocupada com a
economia do que com a saúde da população. Por isso, até mesmo o Programa
Emergencial que garante segurança econômica às parcelas mais vulneráveis
da sociedade está sob risco de desaparecer (FOLHA DE S.PAULO, 2021).
Diante de mais de meio milhão de mortes, o presidente da República
afirmou que “apesar de tudo, o Brasil está indo bem! Graças ao governo federal, porque se dependesse de muitos governadores e prefeitos, todo mundo
estaria em casa, todo comércio fechado, milhões de empregos destruídos”
(CARTA CAPITAL, 2021). Sabe-se que a desigualdade social é histórica no
Brasil. O sistema capitalista, dialeticamente, induz e exige desigualdade social e desemprego (SOUZA, 2020). No entanto, cabe aos governantes criarem políticas públicas para atender a população em suas necessidades, especialmente em tempos de crises.
Nesse sentido, de acordo com Souza (2020), é relevante observar se foi “a
pandemia de Covid-19 que provocou uma desordem econômico-social ou o caos
social intrínseco ao sistema econômico vigente que estabeleceu as bases sociais
para a pandemia?” (p. 2470). Embora essa questão possa oferecer contribuições
sociológicas e, ao mesmo tempo, impor condições que empurram para uma seara de controvérsias, o debate dessa natureza é intrigante porque leva à percepção
de que há uma dinâmica no processo de determinação social na saúde-doença.
Na esfera social é perceptível que há determinadas pautas de desinformação que aguçam o comportamento social dos brasileiros com a presença
dessa pandemia. Porém, não se pode afirmar que a pandemia foi responsável
por procedimentos que denotam irresponsabilidade social quanto ao desacato às normas sanitárias para evitar o contágio da Covid-19. A negação à ciência e a falta de consideração à vulnerabilidade social já estavam latentes no
âmago da sociedade muito antes da disseminação do vírus, mas não havia até
então clima favorável para a sua manifestação publicamente. Desse modo,
agravou-se a polarização política e ideológica extrema que já estava em cur-
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so. Mesmo que órgãos mundiais de saúde tenham credenciais para expor a
necessidade de cumprir as normas sanitárias, há aqueles que relativizam as
reais proporções da pandemia e negam a credibilidade da ciência (SOUZA,
2020), como também interferem no trabalho dos profissionais da saúde.
Assim, não se pode descartar a hipótese de que algumas lideranças políticas foram responsáveis pela desinformação ou desorientação quanto às
medidas sanitárias determinadas pela Organização Mundial da Saúde. Uma
parcela da população, diante de tantas informações (às vezes contrárias umas
às outras), não soube como proceder ou agir de forma correta ou racional e,
sem orientação e apoio por parte de órgãos governamentais, optou ao que lhe
pareceu convencional ideologicamente. Há evidências que a falta de transparência nas informações divulgadas pela gestão pública para combater a doença foi proposital. Conforme Souza (2020), para o funcionamento de uma
sociedade democrática, a transparência política é fundamental, pois quanto
mais transparente um governo se mostrar, mais responsável ele se assume.
Não é comum um governante ser favorável à desestruturação social. De
acordo com Mello (2020), passar por uma pandemia consiste em experimentar
formas alternativas de romper com a dinâmica regular da vida, com o poder de
uma força anárquica que violenta a ordem, e nenhum Estado sente-se confortável com a desestruturação social. Sim, há uma certa anomia social provocada
pela indiferença da gestão governamental em relação à população vulnerável. A
postura do Estado brasileiro frente às necessidades básicas não garante segurança alimentar da população, principalmente à vulnerabilizada.
Enquanto isso, uma parcela de ricos aumenta o capital às custas da exploração de serviços e produtos relacionados à própria pandemia. Em outras palavras, a realidade mostra que, por um lado, agravou-se o estado de pobreza e,
por outro, aumentaram as oportunidades no ramo dos negócios para quem já
era economicamente rico (RIGAUD; VERTHEIN; AMPARO-SANTOS, 2021).
De acordo com a Revista Forbes (2021), em 2021 o Brasil ganhou dez novos
integrantes na lista de bilionários, enquanto a Rede Brasileira de Pesquisa em
Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, indica que “do total de 211,7
milhões de brasileiros(as) [...], 43,4 milhões não tinham alimentos em quantidade suficiente e 19 milhões de brasileiros(as) enfrentavam a fome” (REDE
PENSSAN, 2021, p. 2). Fica evidente a disparidade entre a falta de acesso de
uns e o excesso de outros às mercadorias, porém, concentradas em poder de
quem domina a empregabilidade e o mercado dos negócios.
Sob o pretexto de uma miséria iminente, resultante da adaptação das
medidas sanitárias orientadas pela OMS para a contenção da Covid-19, as
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prioridades do governo estão voltadas à economia do país, implicando diretamente na retomada integral do trabalho, mesmo significando riscos à vida
dos brasileiros. Para Frigotto (2020, p. 3), este “conservadorismo econômico
com o retorno à tese da soberania do mercado [...], não encontra mais nenhuma sustentação sem que haja uma maior e global destruição de vidas no
curto e longo prazo”, indicando esta postura como “insensata e genocida”.
Há uma pressão por parte de setores produtivos para que os trabalhadores
continuem em seus postos, sob a alegação da possibilidade de a produção parar e, assim, milhares de brasileiros ficariam sem acesso aos bens de consumo
para suprir as necessidades básicas. Para Frigotto (2020, p. 10), esse argumento é falso, pois a lógica da produção não está em satisfazer as necessidades
básicas, “mas na ordem do lucro e, portanto, para quem pode comprar”.
Não foram somente as camadas mais vulneráveis que sentiram os efeitos
da pandemia. A saúde mental dos brasileiros também foi afetada. Desde os
sintomas de depressão, tristeza, medo, angústia ou irritabilidade e intolerância, até situações mais graves que afetam os relacionamentos ou a vida
no trabalho. De acordo com a Fiocruz, “fatores situacionais, relacionados à
pandemia, podem potencializar ações suicidas, [...] como reações agudas ao
diagnóstico, discussões sobre prognóstico, espera por resultado de testes e,
em alguns casos, pela própria evolução da doença” (2020, p. 2). Há indícios
que há uma relação entre internação de pacientes com Covid-19 em hospitais
e o aumento de casos de suicídio até cinco vez mais.

Brasil pandêmico na perspectiva de Durkheim
A invenção da República brasileira no final do século XIX teve influência da
corrente do pensamento positivista de Durkheim, porém, fortemente pautada
no interesse individual, na “liberdade do homem privado, a liberdade do direito
de ir e vir, da propriedade, de opinião, de religião (CARVALHO, 1990, p. 17-18).
Significa que a coletividade, enquanto perspectiva da proposta francesa, passava
ao lado no discurso dos construtores da República brasileira. Havia uma aproximação ao modelo norte-americano em sua engenharia política, conferindo ao
Estado o exercício de poder mediado pela iniciativa privada. Esta constatação é
relevante porque pode, em tese, explicar a falta de uma consciência coletiva referente às medidas sanitárias de combate ao vírus da Covid-19.
Mesmo com o contágio do vírus em alta, a expressão da liberdade individual em decidir sobre as orientações da Organização Mundial de Saúde ecoa

18

Redes | N. IV | Ano IV | 2021

A negação da pandemia: o incrível caso de anomia social

soberanamente entre setores da população, pondo em dúvida o conhecimento científico, a eficácia da vacina e a importância do distanciamento físico
para se proteger e proteger a coletividade.
Pela ótica de pensamento de Durkheim, a população brasileira vive, por
analogia, uma situação de “anomia social”. Em outras palavras, ela vive um
impulso à prática do suicídio indireto, àquele que decorre de um ato negativo
que não provoca o óbito diretamente, mas com potencial para um resultado
prejudicial à integralidade da vida (DURKHEIM, 2007) e, mesmo assim, se
arrisca e põe em risco a vida de outras pessoas.
Isso indica que o suicídio ocorre tanto pela falta da ação de um indivíduo
em determinada sociedade, como pela pressão que esta sociedade acarreta
sobre ele. Assim, todo indivíduo é dominado por uma realidade moral que o
ultrapassa: a realidade coletiva (DURKHEIM, 2007). Desse modo, se alguém
for induzido pela sociedade ao suicídio, não o exime a natureza suicida, mas
acrescenta um caráter homicida perante aquela sociedade.
Importante mencionar que estatísticas apontam o aumento dos casos de
tentativas e suicídios durante e após eventos extremos, que configura o caso
da atual pandemia. Tratando-se da complexidade e multifatoriedade deste
fenômeno, os suicídios em uma situação de pandemia podem estar relacionados a diferentes fatores, como “medo, isolamento, solidão, desesperança,
acesso reduzido à suporte comunitário e religioso/espiritual, dificuldade de
acesso ao tratamento em saúde mental, [...] e suicídios de familiares, conhecidos ou profissionais de saúde” (FIOCRUZ, 2020, p. 1).
Não se trata, portanto, de afirmar que a sociedade seja suicida. Nem que
a existência do vírus da Covid-19 seja responsável pela ansiedade da população. É preciso distinguir o aspecto da desinformação sobre o comportamento
desse vírus e a negação da gravidade da Covid-19. Aparentemente, o intuito
é confundir a sociedade que, por questões ideológicas, acredita mais nestes
influenciadores negacionistas da ciência do que nos cientistas.
Constantemente, os meios de comunicação divulgam cenas de aglomeração, onde os participantes não têm a menor preocupação com o contágio,
mesmo quando a pandemia se mostra no nível crítico, com o sistema de saúde em colapso, onde profissionais de saúde precisam decidir, entre as pessoas internadas em hospitais, quem irá viver.
Comumente, pessoas são vistas nas ruas ou em ambientes fechados fazendo coro ao relaxamento das medidas sanitárias, sem o uso de máscaras e
distanciamento físico. Este comportamento – adotado por parte da população que nega a existência da pandemia e, por isso, não respeita as orientações
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sanitárias – justifica-se por orientação ideológica, usando o argumento de
elementos constitutivos do direito individual de ir e vir. A relevância coletiva
destes episódios é caracterizada como fato social.
Até bem pouco tempo esse comportamento negacionista era considerado um aspecto de desajuste social e quem o praticasse poderia sofrer constrangimento ou ser punido por isso. Porém, conforme o tempo foi passando,
a exceção virou regra. O negacionismo virou uma tendência a ser seguida.
Usar os protocolos das medidas sanitárias pode representar um desajuste
social no olhar do negacionista.
Essa conduta talvez tenha ligação com o fato de que autoridades governamentais do país, desde o início da pandemia, trataram de negá-la, promovem aglomerações e desprezam os cuidados recomendados pela OMS, expondo a coletividade ao risco. Assim, seus seguidores se sentem motivados a
seguir o exemplo. Mas é possível afirmar que a negação à ciência e o desinteresse pela coletividade em detrimento dos interesses individuais estivessem
no âmago desses setores da sociedade mesmo antes desse governo assumir o
poder. Apenas encontraram um forte aliado para extravasar aquilo que estava latente, mas não havia condições propícias para pôr em prática.
Qualquer país com o mínimo de espírito republicano não permitiria que
autoridades governamentais, as quais deveriam dar exemplo em seguir as
normas sanitárias, fossem vistas em lugares públicos promovendo aglomerações com seus apoiadores, sem o uso de máscaras, desprezando as recomendações de medidas sanitárias (NOTÍCIAS UOL, 2021).
Constata-se que a não observância das orientações fornecidas pelas autoridades em saúde não é por causa da ignorância, uma vez que os canais de
comunicação disponibilizam informações sobre as evidências de pesquisas que
alertam para o risco de agravamento da pandemia. Neste contexto, o individualismo pautado na ideologia negacionista propagada por interesses pessoais
pode ser responsabilizado pelo avanço do contágio do vírus. Ora, este negacionismo deixa um rastro de sofrimento ao ignorar explicitamente as estatísticas
da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS, 2021) com registros crescentes de
vidas perdidas que poderiam ser evitadas, não na sua totalidade, mas com um
percentual reduzido, mediante procedimentos relativamente simples. Nem
mesmo a divulgação de mais meio milhão de mortes conseguiu sensibilizar
essa parcela de negacionistas. O que é preciso afinal, para que a sociedade entenda que a pandemia não é somente “uma gripezinha”?
Nesse cenário constrangedor, defensores da “pátria”, enrolados nas cores verde amarela, posicionam-se de forma vigorosa contra o uso de másca-
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ras, promovem aglomerações e desrespeitam a ciência, os cientistas, as universidades e o conhecimento científico.
De acordo o Instituto de Ensino e Pesquisa (INSPER, 2021), em qualquer cidade, quanto maior for o número de apoiadores do Governo Federal,
maior é o risco de contaminação e mortes por Covid-19. O estudo aponta
que nas cidades onde o atual presidente, no segundo turno, teve nas urnas a
expressividade acima de 70% dos votos, o número de casos de Covid-19, em
um ano, foi de 567% maior em relação a outras cidades onde ele teve menos
de 30% de votos; o número de risco de mortes chega 647%. A pesquisa revela
que o negacionismo corresponde a uma “anomia social” com potencial para a
prática de suicídio indireto. A politização da doença está implícita nos discursos do Governo Federal e, com isso, arrasta multidões de seguidores sem o
menor compromisso com as medidas de prevenção ao contágio da Covid-19.
É incoerente a postura de qualquer liderança pública que descumpra as
orientações dos cientistas. Falsear as medidas sanitárias é um desrespeito
à população. Se não bastasse o aumento de pessoas que passam fome e não
encontram alento em políticas públicas que possam fornecer o mínimo de segurança alimentar. Conforme o Art. 6º da Constituição Federal de 1988, “são
direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
lazer, a segurança”.
A ética durkheimiana indica que para reduzir os conflitos sociais é necessário que se detecte os problemas da sociedade para, em seguida, buscar soluções e retomar a normalidade moral da coletividade (DURKHEIM,
2007). Para Frigotto (2020), o retorno à normalidade social após a pandemia
depende do investimento do Estado em pesquisas envolvendo os diferentes
campos da ciência para reorganizar a coordenação entre setores do poder
público, em especial o da saúde, que apresenta divergências nas esferas federal, estadual e municipal, além de ações que favoreçam o sustento às parcelas
mais vulneráveis da sociedade. Assim fazendo, o Estado assumiria um caráter responsivo e equilibrado sobre toda a sociedade, não apenas em favorecimento do enriquecimento dos já abastados economicamente.
Ainda não se sabe as repercussões futuras ocasionadas pela pandemia.
De acordo com Frigotto (2020, p. 1), as pessoas de “mentes débeis e humanamente cínicas do núcleo ideológico e metafísico do Governo Federal possuem
participação ativa e consentida em milhares de mortes que podem ser evitadas”. A gestão administrativa do Governo Federal tem a responsabilidade de
reparar o equívoco quanto ao retardo na tomada de medidas seguras para a
contenção do vírus e, consequentemente, ao alastramento da pandemia.
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Considerações Finais
Diante do exposto, reitera-se que este ensaio teve a pretensão de desenvolver uma reflexão sobre a sociedade brasileira neste momento de pandemia, trazendo para o contexto o pensamento de Durkheim com o intuito de
explicar certas práticas que indicam a presença de “anomia social” que se
encaminha, mesmo que inconscientemente, a um suicídio indireto.
As reflexões desenvolvidas foram pautadas em dados documentais e em
uma revisão de literatura sobre o tema. A construção do texto foi um exercício
desafiador, especialmente por se tratar de um tema que se situa em campo
arenoso. Os fatos sociais estão acontecendo e a cada instante podem mudar
de rumo de acordo com o direcionamento dos ventos do Planalto Central. Porém, o exercício da escrita trouxe uma satisfação por transitar no campo da
sociologia e da psicologia, conhecimentos necessários à formação acadêmica
para um bom preparo à vida profissional.
Tendo em vista que a ciência não é absoluta e nem estática, pois está em
constante atualização, este estudo poderá inspirar outras pesquisas acadêmicas sobre o tema abordado. Desse modo, compreende-se que toda vez que
um autor é revisitado constitui-se em um convite, não a conhecer a teoria sob
sua perspectiva pretérita, mas sobre o que o dito no passado tem a contribuir
com o contexto sócio-histórico.
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Resumo

A ocorrência de acidentes com crianças no espaço escolar é um dos agravos de
interesse da saúde coletiva. Acidentes são comuns na infância e os profissionais
necessitam estar atentos e preparados para prevenir a ocorrência deste agravo
na escola. Em 2007 foi instituído o Programa Saúde na Escola, com finalidade
de contribuir para a formação de profissionais e estudantes da rede pública de
educação básica, na promoção da saúde e prevenção de agravos. É preciso que a
escola incorpore medidas que visem diminuir os acidentes nas suas dependências. Estudo descrito de abordagem qualitativa, que teve como objetivo analisar
o conhecimento das professoras do Ensino Fundamental, sobre riscos e cuidados
referentes a acidentes comuns na infância no qual utilizou-se um questionário
para coleta dos dados. Participaram do estudo 18 professoras e os resultados
mostraram que elas identificavam riscos de quedas e agressões. Sentiam insegurança e preocupação, ainda que oito professoras possuíssem alguma qualificação
para atender a ocorrência de acidentes. Quanto ao Programa Saúde na Escola,
apenas três participantes referiram conhecê-lo, ainda que este esteja implantado
na escola onde atuam. Percebeu-se a fragilidade na articulação entre os setores
da saúde e da educação, tendo em vista que os enfermeiros deveriam atuar como
mentores e líderes de ações integradoras para a promoção da saúde e prevenção
dos acidentes no espaço escolar. Cabe assim, ao enfermeiro da unidade básica
de saúde realizar um trabalho integrado com os profissionais da escola, a partir da elaboração conjunta de um plano que contemple ações de promoção da
saúde, prevenção de doenças e agravos vivenciadas no ambiente escolar.

Palavras-chave: Promoção da saúde na escola. Primeiros socorros. Professores do ensino fundamental.
Educação em saúde.
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Introdução
A saúde como conteúdo e serviço integrado nas diversas fases da formação escolar vem sendo um desafio há muito tempo enfrentado, tanto pelo setor da saúde quanto pelo da educação. Visando integrar os serviços de saúde
e educação, no ano de 2007 foi instituído, como uma política intersetorial de
aproximação entre estes setores, o Programa Saúde na Escola (PSE). O programa tem como princípio “a articulação entre Escola e Atenção Primária à
Saúde é a base do Programa Saúde na Escola” (BRASIL, 2007, p. 1).
A saúde e a educação, enquanto áreas distintas, necessitam de formação inicial e contínua para que atendam as demandas da implementação e manutenção das ações previstas no PSE. Uma das ações mais
importantes e desafiadoras é o desenvolvimento de estratégias que tem
o tema cidadania como eixo estruturante. Diversas atividades podem ser
implementadas com o objetivo de preparar as crianças, adolescentes e
jovens para que tenham condutas responsáveis; que valorizem sua saúde como uma das estratégias para a manutenção de uma vida com qualidade. Para que se tornem adultos empoderados para lutar pelos seus
direitos e enfrentar as iniquidades, dificuldades e vulnerabilidades que
possam surgir ao longo de suas vidas.
Quando acontece um acidente na escola os primeiros socorros são primordiais e precisam de ações a serem rapidamente incorporadas pelos profissionais da educação para evitar o agravamento da situação. A escola também necessita incorporar medidas que visem a diminuição da frequência de
acidentes nas suas dependências. De acordo com o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), sufocação, queimaduras,
quedas, intoxicação e acidentes de trânsito são algumas das maiores causas
de mortes de crianças de 0 a 14 anos (BRASIL, 2018a). Para o Ministério
da Saúde (BRASIL, 2013), os primeiros socorros podem ser exercidos por
qualquer pessoa que esteja treinada para atender esta demanda. Confiança,
calma e controle são essenciais nestes casos.
Outra importante circunstância que envolve os primeiros socorros é a
literácia em saúde, ou seja, as competências cognitivas e sociais que a pessoa
desenvolve ao longo da vida, que a possibilitem ter acesso e compreensão das
informações que obteve a respeito do tema. Para Mialhe et al. (2019, p. 114),
“o letramento em saúde é considerado um meio para capacitar os indivíduos
a exercerem maior controle sobre sua saúde e todo o conjunto de determinantes pessoais, sociais e ambientais que incidem sobre a saúde”.

26

Redes | N. IV | Ano IV | 2021

Acidentes na escola: os sentimentos das professoras

Na vida adulta, os conhecimentos sobre primeiros socorros são de grande utilidade, pois podem ser aplicados nos mais diversos meios de convivência. Estes conhecimentos são apreendidos de forma indireta desde os primeiros anos escolares, quando a criança estuda os sistemas relacionados ao
corpo humano. Posteriormente, estes conteúdos devem ser complementados
com conhecimentos específicos.
Frente a essas questões surgiu a necessidade de responder a seguinte
pergunta: que conhecimentos os professores do ensino fundamental possuem sobre os riscos e cuidados referente a acidentes com crianças na escola? O objetivo deste estudo foi analisar o repertório de conhecimentos que os
professores de ensino fundamental possuem sobre riscos e cuidados referentes a acidentes comuns na infância.

Metodologia
Trata-se de um estudo descritivo, que para Gil (2008) tem a finalidade de descrever e estudar características, propriedades ou relações
existentes na comunidade, grupo ou realidade de pesquisa. A abordagem
adotada é a qualitativa, que busca estudar aspectos que não podem ser
quantificados, tendo como foco a compreensão e explicação das dinâmicas sociais. Para Minayo (2014), a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares trabalhando com o universo de significados, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais
profundo das relações.
Cabe destacar que o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa
da Faculdade Ielusc e teve início após sua aprovação – parecer nº3.330.140.
Participaram da pesquisa as professoras que trabalham há mais de um ano
em uma escola pública, com graduação em pedagogia, educação física e/ou
artes. A identificação delas se deu com a definição da sigla “Profª”, seguida de
número cardinal, na ordem sequencial da entrega dos questionários. Foram
inicialmente convidadas a participar da pesquisa 20 professoras do Ensino
Fundamental, mas foram respondidos e devolvidos 18 questionários.
Previamente ao início da coleta de dados foram realizados dois pré-testes do instrumento com professoras do ensino fundamental não pertencentes ao quadro funcional da escola, com o propósito reformular e
melhorar as questões do instrumento, de maneira que pudessem ser compreendidas pelas participantes.
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Para a coleta de dados foi utilizado um instrumento de questionário estruturado, entregue as docentes juntamente com a nota explicativa sobre o
seu preenchimento. Foram atendidos todos os preceitos da Resolução nº
510/2016 (BRASIL, 2016). Na oportunidade foi entregue uma via do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE.
A pesquisa foi desenvolvida em uma escola estadual, com aulas nos turnos matutinos e vespertinos que possuía um corpo docente de dezenove professoras e um professor, distribuídas em dez turmas de primeiro ao quinto
ano do Ensino Fundamental. Na análise dos dados foram utilizadas as três
fases da “Análise Temática” proposta por Minayo (2013), que é composta
por três fases: pré-análise, fase exploratória e de interpretação.

Resultados e discussões
Características das Participantes
O interesse inicial deste estudo foi buscar saber quem eram as professoras participantes da pesquisa e quais suas características, apresentadas no
quadro a seguir.
Quadro 1: Características pessoais dos professores de uma Escola Estadual (Joinville-2019)
Sexo

Feminino
Masculino

Faixa Etária

17
1

<30 anos

1

30-39 anos
40-49 anos
50-59 anos
≥ 60 anos

7
5
4
1

Fonte: Elaboração das autoras.

Quanto às características das participantes observou-se que a grande
maioria era do sexo feminino, com apenas um professor homem. Além de
histórica, a constatação do presente estudo de que a educação é um setor predominantemente feminino é corroborada pelos resultados da Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem (TALIS), em que o Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) apresentou, em
seu relatório nacional, a preponderância das mulheres na educação. Dos cem
mil profissionais abordados, 71% eram do sexo feminino (INEP, 2019).
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Em relação à idade houve o predomínio da faixa etária entre 30 a 39 anos,
com sete professoras. Apenas uma tinha menos de 30 anos e outra mais de 60
anos. O Censo da Educação Básica, de 2017, mostrou que o perfil das professoras do Brasil, que atuam na educação básica, era formado por 81% mulheres com
idade média de 41 anos (BRASIL, 2018b; CARAVALHO, 2018). Achados semelhantes também foram encontrados no Inep em 2017, em que a faixa etária mais
predominante foi a de jovens entre 30 e 39 anos (INEP, 2019). Muito embora
esta seja uma pesquisa qualitativa, com a participação de 18 professoras, constamos que os resultados encontrados seguem o padrão da pesquisa do INEP.
O próximo quadro apresenta as características profissionais das professoras como área e tempo de atuação na profissão e formação em pós-graduação.
Quadro 2: Características profissionais dos professores de uma Escola Estadual de Joinville no ano de 2019.
Área de atuação
do professor

-

Professor regente
Segundo professor
Professor de educação física
Administração escolar
Professor de artes

07
06
02
02
01

Tempo de atuação
na área da educação

-

1 a 5 anos
6 a 9 anos
≥ 10 anos

03
05
10

Formação em
pós-graduação

-

Educação especial
Psicopedagogia
Pedagogia educação infantil e séries iniciais
Práticas pedagógicas nas séries iniciais
Pedagogia em séries iniciais/pré-escolar
Interdisciplinaridade
Neuro psicopedagogia clínica e institucional
Educação infantil com ênfase em gestão,
administração e supervisão
Não possuem especialização

06
03
02
01
01
01
01

-

01
02

Fonte: Elaboração das autoras.

Constatou-se que três professoras atuavam na área de educação, em um
período de até um a cinco anos; cinco de seis a nove anos e dez desenvolviam suas atividades como professoras há mais de dez anos, fato que permite
afirmar que possuíam longo tempo experiência no processo educativo e na
convivência no ambiente escolar.
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Em relação ao local onde exerciam suas atividades na escola, a grande
maioria estava em sala de aula e desenvolvia ações didático-educacionais.
Duas professoras declararam que também desempenhavam atividades administrativas escolares.
No que tange a especialização, 16 participantes concluíram um curso de
pós-graduação lato sensu, em diferentes especialidades, mas direcionados a
área de educação. Duas participantes não cursaram pós-graduação. De acordo com o Anuário Brasileiro de Educação Básica, publicado pelo Todos pela
Educação, os docentes da educação básica têm algum nível de pós-graduação. Observa-se que no período de 2009 a 2019 houve um crescimento na
formação em pós-graduação que passou de 24,5% para 41%, um crescimento
de 16,5%, dos docentes da educação básica do país. Conforme o micro dados
do Censo Escolar do Ministério da Educação, em 2019, havia 907.036 docentes com pós-graduação (BRASIL, 2020).

Acidentes na escola: os sentimentos das professoras
Sobre os acidentes na infância, quatorze participantes declararam entender que há riscos de acidentes na escola e quatro não identificaram. Entretanto, observa-se que duas participantes entre as quatro que declararam a
não existência de riscos, mencionaram a ocorrência de quedas. Tal situação
é comprovada no relato da Profª 3: “A não ser quando correm, aí corre-se
o risco de algum acidente. No demais a escola se apresenta segura”. Já a
Profª.4 relata: “Somente pequenas quedas sem gravidade”. Entende-se que
para algumas professoras as quedas na escola não podem ser consideradas
como acidentes, pois são algo inerente a este ambiente e não há risco que poderia ser evitado. Talvez este fato se explique por considerarem que quedas
são intrínsecas a infância, portanto, esperadas.
Ainda assim este não é um conceito unânime entre elas. Das participantes que relataram a existência de riscos, as quedas, choques e agressões entre
as crianças foram os acidentes mais apontados. A Profª. 2 revelou como fator
de acidentes: “Piso escorregadio. Quando chove molha e as crianças correm, causando as quedas”. Para a Profª. 9 um dos fatores para a ocorrência
de acidentes foram “lugares com pisos irregulares, não tem espaço para
ficar sentado no recreio, correm e acabam caindo e se machucando”.
O ambiente físico para a realização de atividades físicas, como quadra
áspera, falta de rede de proteção no campo de futebol, presença de madeira
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e vidros quebrados na quadra de areia, bem como a existência de torneiras
para lavagem das mãos de tamanho inapropriado aos alunos, foram mencionados por algumas participantes como fatores de risco de acidentes. Tal
fato pode ser observado na resposta da Profª. 5: “As crianças se penduram
para brincar, podendo haver quedas”. Já a Profª. 14 declarou que em relação a acessibilidade: “há necessidade de um olhar diferenciado”. O estudo
constatou que a deterioração do ambiente escolar dificulta a acessibilidade e
potencializa o risco de acidentes, bem como a falta de atenção aos aspectos
ergonômicos também propicia este tipo de agravo.
Carmo et al. (2017) em um estudo desenvolvido sobre atitudes dos docentes
de educação infantil em situação de acidente escolar, concluíram que a escola é
um ambiente propenso a acidentes, sendo que sua maior frequência ocorre nos
intervalos e aulas de educação física, pois é neste momento que os alunos correm
e brincam. Quanto aos acidentes mais comuns ocorridos nas escolas, corroborando com o presente estudo, Conti e Zanatta (2014) também identificaram as
quedas como principal causa. Também foram referidos outros tipos de incidentes tais como desmaios; fraturas em diferentes partes do corpo; crises convulsivas; e, na proximidade da escola, a ocorrência de atropelamentos de alunos.
Em relação à adoção de condutas frente a estes incidentes, a maioria
das participantes declararam que chamariam um atendimento especializado
como o Serviço Móvel de Urgência (SAMU) ou Bombeiros. Além disso, entrariam imediatamente em contato com uma pessoa da família ou responsável.
A Profª. 3 declarou que socorreu a criança que sofreu o acidente “[...] junto
com os demais da instituição, avisando a família e chamando um atendimento especializado”. Já a Profª. 9 relatou que ao vivenciar acidentes “nos
casos mais graves chamei o SAMU e nos menos graves contato com os pais
para buscar o aluno”. Contatou-se que as professoras adotam as normativas possíveis de primeiros socorros, uma vez que não possuem habilitação
profissional para a realização de outras técnicas. No entanto, demonstraram
ciência da importância do acionamento do serviço de urgência pré-hospitalar
imediato para prevenção do agravamento da situação.
Nas escolas não é permitido a guarda e utilização de medicações ou
qualquer tipo de instrumental ou recursos de primeiros socorros. Em situações em que a gravidade do acidente não ofereça riscos à criança as medidas podem ser simples. Quedas com escoriações, contusões e pancadas leves
a orientação é adotar condutas comumente utilizadas nestes casos, ou seja,
fazer a limpeza do local lesionado com água e sabão e, se necessário, a aplicação de curativo oclusivo simples (curativo adesivo do tipo Band-Aid). No
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caso das contusões, a orientação e fazer aplicação de gelo como um paliativo
para a dor. Na ocorrência de convulsões, a conduta é proteger a cabeça para
que não ocorra traumatismo craniano e imediatamente acionar o SAMU.
Para Silva, Reis e Greinert (2016), que estudaram sobre primeiros socorros e prevenção de acidentes, os professores demonstraram pouco conhecimento sobre técnicas intervencionistas, manejo inicial e acionamento de
ajuda de urgência, em consonância com os resultados encontrados no presente estudo. Quinze participantes presenciaram a ocorrência de acidentes
com as crianças no ambiente escolar e relataram sentir insegurança, nervosismo e preocupação. Declararam que no momento de socorrer um acidente necessitaram do apoio de outras professoras ou da direção, uma vez que
não se sentiam capazes de realizar tais procedimentos. Para a Profª.14, “não
ter pessoa qualificada na escola para atendimento em primeiros socorros,
gera insegurança. Me sinto incapaz por não possuir na escola uma pessoa
especializada para atuar nessas situações”.
Muito embora não seja atribuição da professora atender e dar os primeiros socorros às crianças que se acidentam no ambiente escolar, observou-se
nos depoimentos que elas relacionaram a insegurança com a falta de conhecimentos específicos. Na verdade, estas necessitavam adquirir tal entendimento para realizar os primeiros atendimentos, que, conforme destacado acima,
são possíveis de ocorrer no ambiente. Para aqueles casos mais graves, seria
importante identificar, dentre os profissionais que atuam na escola, aquele
que, por sua própria escolha, seria capaz de prestar primeiros socorros, até
que outra pessoa aciona o serviço pré-hospitalar.
Para Galindo Neto et al. (2018), além da angústia e preocupação, o professor que presencia e socorre o aluno que se acidenta na escola, também
pode ter medo de sofrer agressões por parte da família, devido a possibilidade de ser acusado de negligenciar atenção e cuidado com a segurança da
criança no ambiente escolar. Das dezessete participantes da pesquisa, treze
informaram não possuir capacitações sobre primeiros socorros, onze não tiveram oportunidade e duas atribuíram a falta de oportunidade em ser treinada à Secretaria Estadual de Educação.
Sete participantes receberam capacitação para o atendimento aos primeiros
socorros na escola, dentre elas duas concluíram o curso de brigadista dos bombeiros e outras duas mencionaram ter realizado algum curso oferecido por enfermeiras da Unidade Básica de Saúde do território em que a escola está situada.
Ainda que estas sete professoras tenham informado possuir algum conhecimento sobre o tema, cinco declararam sentir-se inseguras em relação a
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condutas a serem adotadas, como responde a Profª.1: “Apesar de ter aprendido sobre primeiros socorros, quando acontece algo fico apreensiva sobre
o que fazer, também não temos todos os materiais necessários para os procedimentos”. As participantes 5, 10 e 15 manifestaram que mesmo já tenham
participado de cursos de primeiros socorros não se sentiam preparadas para
atuar nestas situações, fato que indica que a intersetorialidade poderia ser
mais bem aproveitada. Sendo assim, poderia haver melhor integração entre
o setor da saúde e o da educação, com a participação efetiva dos profissionais
da atenção primária em capacitações continuadas para a promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos a saúde, assim como para o atendimento
adequado às urgências que podem acontecer no ambiente escolar.
Venâncio (2014), em seu estudo com professores da cidade de Viseu, em
Portugal, questionou aos professores sobre seus sentimentos no momento de
acidentes com os alunos. Quatro destes sentiam-se parcialmente preparados
para medidas simples e dois demonstraram sentimento de ansiedade. Este
resultado foi divergente do encontrado em nosso estudo, no qual a maioria
relata ser incapaz de atuar nestas situações. Entretanto, as justificativas já
mencionadas, e que foram apresentadas pelas participantes do presente estudo, destacam a insegurança, ansiedade e nervosismos. Tal fato nos leva a
pensar que provavelmente os professores portugueses estejam mais treinados para lidar com os acidentes na escola.
Conti e Zanatta (2014) defendem que os profissionais da educação precisam minimizar causas e consequências em casos de acidentes, pois são os
profissionais mais próximos das crianças, devendo, dessa forma, tomar as
primeiras decisões. Porém, é preciso que seja definido os limites deste atendimento na escola. No ambiente escolar, assim como na maioria dos lares
brasileiros, nos estabelecimentos comerciais, nos locais de trabalho, nas ruas
e nas praças, existem limites na prestação de socorros de urgência. Nestes
casos, é possível minimizar o agravamento da situação, com medidas que
não são tão complexas. Por exemplo, no caso de quedas evitar a manipulação
inadequada da pessoa; e na ocorrência de queimadura lavar local com água
corrente e limpa – no mínimo por 15 minutos. Assim, acredita-se que a pessoa que foi preparada desde infância para prestar socorro poderá atuar em
qualquer situação simples.
Tal situação não invalida a necessidade de oferta de educação continuada para os profissionais da educação e da sociedade em geral, especialmente
pelos órgãos públicos. Incutir uma cultura de promoção da saúde e prevenção de agravos como acidentes é um grande desafio.
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Necessidade da presença de profissional enfermeiro
na escola e o Programa Saúde na Escola
A presença de uma profissional de enfermagem dentro das instituições
de ensino foi descrita como necessária por quinze professoras, visto que elas
acreditam ser necessário prestar atendimento imediato e adoção de condutas corretas na ocorrência de acidentes infantis. A Profª.13 declarou que é
importante a incorporação de uma profissional da enfermagem à equipe da
escola, pois, dessa forma, “o professor não precisa assumir um papel para o
qual não estudou ou se preparou”. Esta afirmação é decorrente da “não oferta de treinamento específico pelo Governo do Estado, que nunca ofereceu
capacitações para os professores”, declara a mesma em outra questão.
É natural que o profissional que sente medo e insegurança para atuar
em determinadas situações busque a solução para o seu desconforto em
outro profissional que ele julga estar mais bem preparado para aquela finalidade. Entretanto, conforme dito anteriormente, os acidentes que são
mais comuns na escola demandam cuidados que todos poderiam atender,
não só os professores, bastando ter uma capacitação adequada, conforme
manifestado pela professora.
Para a Profª. 3, a presença de um profissional da saúde é importante
pois “[...] esse profissional atuaria não apenas no socorro, como também
na prevenção”. Conforme os participantes, há a necessidade de maiores
investimentos em capacitações para quem atua nas escolas. A Profª.8 pontua: “Profissional de enfermagem não, mas professores capacitados e treinados todos os anos para socorrer e poder atuar de forma correta nas situações que seria necessário”. Profª. 17 menciona: “Sempre é interessante e
importante termos na escola outros “olhares” e saberes. Não sei se existe a
necessidade da permanência efetiva de um profissional ou de mais períodos
de formação/informação aos professores”.
Parece que para estas professoras a intersetorialidade e a interdisciplinaridade defendida como um valor importante para o desenvolvimento do
PSE já está clara. É preciso resguardar e potencializar os saberes de cada profissional, sem, no entanto, tirar a possibilidade do desenvolvimento de ações
colaborativas entre os dois setores. Cada qual com seus saberes específicos e
visando a promoção da saúde de todos os que convivem no ambiente escolar.
As professoras mesmo tendo participado de cursos de primeiros socorros, muitas vezes adotam condutas inadequadas devido à falta de autonomia
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e necessidade de capacitação contínua e eficaz. Diante desta situação, cabe
aos profissionais de saúde, principalmente as enfermeiras, realizar os treinamentos de forma a tornar esses profissionais aptos e seguros para desempenhar este papel quando necessário (CAMARA et al., 2015).
A discussão sobre a promoção da saúde e a prevenção de doenças e de
acidentes na escola são temas que deveriam estar presentes no planejamento
anual da escola e contar com a participação do setor saúde, principalmente a
figura da enfermeira.
Outro ponto de análise se referiu ao conhecimento das participantes
sobre o Programa Saúde na Escola (PSE), instituído pelo Decreto nº 6.286,
de 5 de dezembro de 2007, que em seu artigo 1º dispõe:
Fica instituído, no âmbito dos Ministérios da Educação e da Saúde, o
Programa Saúde na Escola - PSE, com finalidade de contribuir para a
formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica
por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. (BRASIL,
2007, seção 1, p. 2).

O Artigo 2º do referido Decreto apresenta dois objetivos: auxiliar no enfrentamento das fragilidades relacionadas a saúde que possam interferir no
desenvolvimento escolar e promover um elo entre as unidades de saúde e escolas, realizando assim a troca de informações sobre a saúde dos estudantes
(BRASIL, 2007).
Apenas três participantes desta pesquisa relataram conhecer o PSE, tal
como responde a Profª.18: “Já ouvi falar, mas infelizmente esses projetos
não funcionam nas escolas”. De acordo com a Profª.17, “é um programa
do governo federal que articula e integra educação e saúde. Atualmente
nossa escola está, em parceria com a Unidade Básica de Saúde do bairro,
recebendo ações ligadas ao PSE, visando a promoção, prevenção e atenção
à saúde”. Embora a professora 17 tenha definido adequadamente um dos
objetivos do Programa, não significa que este estava em pleno desenvolvimento naquela escola e que os demais professores que não reconheceram
as ações estavam desinformados. Cabe ressaltar que a participante 17, no
momento da pesquisa, fazia parte da administração da escola, cargo que,
provavelmente, lhe atribuía a função de articuladora das ações entre a escola e a unidade básica de saúde do território.
O PSE visa a integração dos Ministérios da Saúde e da Educação que
procura incentivar e aumentar as ações em saúde no contexto escolar.
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Tem como papel o desenvolvimento de ações para capacitar os profissionais da educação para atuar na prevenção de acidentes no ambiente
escolar. O Ministério da Saúde propõe que os trabalhadores do ambiente escolar saibam como prestar os primeiros socorros, devendo assim as
ações educativas pertinentes ao tema serem realizadas com os professores
(BRASIL 2015; CARMO et al., 2017).

Considerações
Na instituição de ensino em que foi desenvolvida a pesquisa constatou-se que muitas professoras perceberam a existência de riscos de acidentes
com os escolares. Mesmo aquelas que afirmaram não existir tais riscos, relataram que já vivenciaram algum tipo de acidente no local.
O sentimento dominante na ocorrência de acidentes foi a insegurança,
pela falta de conhecimento da conduta correta a ser adotada, mesmo para
aquelas que tinham noções sobre primeiros socorros. Diante deste sentimento algumas professoras acreditaram que a situação seria resolvida com a presença permanente na escola de um profissional da saúde. Entretanto, sabe-se
que em épocas passadas esta experiência já foi feita com o antigo “Programa
Saúde Escolar” que, por ser pouco resolutivo, não se efetivou. Deste modo
esta é a continuidade da discussão do tema saúde na escola, que há anos vem
sendo realizada pelos órgãos governamentais. O PSE é mais uma tentativa de
acertar nesta parceira tão necessária entre os setores educação e saúde.
Uma das metas do PSE é articular os setores da Saúde e da Educação
para promover um ambiente favorável ao ensino, aprendizagem e a saúde
de todos que convivem no ambiente escolar, levando em consideração que
essas pessoas passam grande parte de seu dia nas escolas. Assim, cabe ao
enfermeiro da unidade básica de saúde realizar um trabalho integrado com
os profissionais da escola, a partir da elaboração conjunta de um plano que
contemple ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos vivenciadas no ambiente escolar.
Para finalizar, é preciso ressaltar que, mesmo diante de seus limites, as reflexões resultantes deste estudo nos permitem afirmar que, a partir da incorporação da discussão sobre o letramento em saúde, os primeiros socorros podem
se tornar uma ação efetiva de cidadania na escola. Para tanto, é necessário aplicar os objetivos da integração entre a saúde e a educação, como uma importante
diretriz para a saúde de todos os que convivem no ambiente escolar.
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Resumo

A partir das recorrentes transformações tecnológicas, o jornalismo passou por
reformulações e precisou se adaptar às novas formas de produção de informações a partir de grandes bancos de dados. Uma saída para essa problemática é
o uso da Inteligência Artificial (IA), que pode auxiliar de maneira significativa
na apuração jornalística em grandes bancos de dados. Para entender melhor
esse cenário, o presente artigo analisa três reportagens produzidas com o auxílio
da IA: a) Luanda Leaks – Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos
(ICIJ); b) Leprosy On The Land – Texty; c) Chamber Of Secrets: Teaching A
Machine What Congress Cares About – Propublica. O método de escolha das
reportagens foi buscar por conteúdos que explicitavam a forma como a apuração
e os textos foram produzidos e, acima de tudo, que deixavam claros os detalhes
sobre o uso de computadores inteligentes na fase de produção das reportagens.
Como resultado é possível apontar que as informações coletadas por mecânicas
de IA também são capazes de contar boas histórias desde que haja um olhar cuidadoso dos jornalistas. Há espaço para o jornalismo planejar apurações feitas
com o auxílio de sistemas inteligentes, porém, também é necessário pensar em
formas de transmitir as informações coletadas de forma dinâmica e entendível
para o público. Isso pode ocorrer através de elementos multimídia, como o uso
de infográficos, vídeos, animações etc., ou por meio de uma linguagem mais direta e de fácil entendimento.

Palavras-chave: Jornalismo Digital. Inteligência Artificial. Banco de Dados.
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Introdução
O presente artigo aborda um tema que está em qualquer discussão sobre o futuro do jornalismo: o uso da Inteligência Artificial (IA) e o avanço
das tecnologias de automação nas apurações e produções jornalísticas. De
modo geral, o tema ainda gera insegurança na maioria dos profissionais de
comunicação, principalmente pelo receio da substituição da produção humana nas redações. Ao tentar compreender este cenário e extrair potencialidade
a partir do uso da IA, o objetivo desse artigo é entender as formas em que a
Inteligência Artificial pode ser utilizada para facilitar o processo de apuração,
fornecer materiais únicos e, em alguns casos, possibilitar uma ótica inovadora sobre fatos já conhecidos pelo público. Além disso, outro ponto abordado
neste estudo é a forma como esse processo é feito e seus resultados.
Em termos de referência, três estudos são base para esta pesquisa: Elias
Machado, em 2002, já previa que as novas formas tecnológicas iriam influenciar diretamente a apuração jornalística. Em seu artigo O ciberespaço como
fonte para os jornalistas, Machado (2002) exemplifica estes novos métodos
de apuração no ciberespaço, principalmente relacionando as ferramentas
automatizadas na busca por dados relevantes no contexto do jornalismo e
apresenta possíveis impactos positivos no meio. Com a conceitualização do
jornalismo pós-industrial, feita pelos pesquisadores Chris Anderson, Emily
Bell e Clay Shirky (2013), é possível compreender o cenário atual do jornalismo e suas perspectivas a curto e longo prazo. Observar como as redações
se adaptam aos novos métodos, e continuam se adaptando ao novo ecossistema tecnológico, é fundamental para analisar seus conteúdos produzidos a
partir de novas técnicas e traçar um panorama das principais mudanças. O
professor Carl-Gustav Linden, da Universidade de Helsinki, Finlândia, em
seu artigo Algoritmos para jornalismo: o futuro da produção de notícias,
publicado em 2018, também mostra como a tecnologia já é uma realidade
para o fluxo de trabalho jornalístico, além disso, apresenta como a tecnologia
e o jornalismo se desenvolvem de forma conjunta.
Diante desses trabalhos, temos um panorama para exemplificar o uso da
inteligência artificial na apuração jornalística, este artigo apresenta uma análise do uso da IA no jornalismo a partir de reportagens internacionais que foram
construídas a partir do uso de ferramentas automatizadas. Com base em uma
busca direcionada em veículos exemplares como Reuters e em conteúdos relacionados, como o minicurso Introdução ao machine learning, ofertado pelo
Google News Initiative, o corpus de análise é formado pelas seguintes reporta-
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gens: a) Luanda Leaks – Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos
(ICIJ); b) Leprosy On The Land (Lepra Da Terra) – Texty; c) Chamber Of Secrets: Teaching A Machine What Congress Cares About (Câmara de Segredos:
ensinando a uma máquina o que importa para o Congresso) – Propublica.
Todas as reportagens abordadas foram escolhidas justamente por explicitar o uso da inteligência computacional e mostrar ao público os detalhes de
apuração. A análise observa os métodos de Inteligência Artificial que foram
utilizados, como foram reunidos e, principalmente, como os jornalistas repassaram as informações para seus públicos. Todos os materiais escolhidos
apresentam temas diferentes e são produzidos, como explicitado acima, por
diferentes veículos jornalísticos para criar um panorama amplo dos possíveis
usos dessas ferramentas.
Ao fim dessa análise, o objetivo é apresentar um saldo geral sobre o uso
da IA, observar o que podemos utilizar como exemplo para futuras produções com apuração inteligente e o que é passível de ser melhorado a partir
das reportagens exemplares. De forma geral, em termos de estruturação, o
artigo passa pelo conceito e contextualização do jornalismo pós-industrial e
como ele impactou a produção jornalística; pelo uso da inteligência artificial
no dia a dia e no jornalismo; e, por fim, aponta e analisa os exemplos de reportagens que fizeram a apuração com o auxílio de tal tecnologia.

Jornalismo e avanços tecnológicos
O jornalismo sempre esteve profundamente atrelado com os avanços tecnológicos, afinal, foi graças a uma técnica, a prensa, que o jornalismo se consolidou na sociedade. No contexto digital, o jornalismo passou por cinco fases.
Na primeira, onde os produtos oferecidos na web eram basicamente cópias
dos conteúdos publicados na mídia impressa, as atualizações eram feitas geralmente a cada 24 horas – ou seja, após o fechamento do jornal impresso.
No artigo Sistematizando alguns conhecimentos sobre jornalismo na
web de Luciana Mielniczuk, publicado em 2003, a autora explica que nesse
primeiro momento a rotina de produção de notícias era totalmente atrelada
ao modelo dos jornais impressos e não se notava preocupações no que se
refere à busca por uma apresentação inovadora das narrativas jornalísticas.
Na segunda fase, a estrutura da internet já estava mais desenvolvida, o que
possibilitava uma forma mais simplificada de explorar novas formas e ferramentas, tais como links com chamadas para notícias de contextualização, um
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canal por e-mail como uma possibilidade de comunicação entre jornalista e
leitor e alguns recursos de hipertexto, como uma área de “últimas notícias”.
Já na terceira fase, começam a surgir veículos exclusivos para a internet
e uma busca maior por inovação, nos “produtos jornalísticos desta geração,
é possível observar tentativas de efetivamente explorar e aplicar as potencialidades oferecidas pela web para fins jornalísticos” (MIELNICZUK, 2003,
p. 9). Além disso, na terceira fase podemos ver as formas multimídia começando a ser amplamente exploradas. A quarta fase está relacionada principalmente com a ideia de uma redação integrada, nas produções multiplataformas e nas produções dinâmicas, aqui também é possível verificar o início
da popularização dos smartphones e tablets. Essa fase também é marcada
pelo início dos bancos de dados e pelo jornalismo colaborativo. Por último, a
etapa mais recente, é a quinta fase do jornalismo digital. Neste estágio, temos
os aparelhos móveis (martphones e tablets) reconfigurando a produção, a
publicação e a distribuição dos conteúdos. Outro ponto importante da quinta
fase é o protagonismo dos bancos de dados.
Nesse sentido, Carl-Gustav Linden (2018) observa que não precisamos
olhar para 100 anos atrás para observamos como o jornalismo depende e
acompanha os avanços tecnológicos. Há 20 anos, as redações não tinham
acesso aos celulares, câmeras digitais, e-mails e demais ferramentas que hoje
são base para grande maioria das produções. A capacidade de desenvolvimento da atualidade é única e jamais vista, atualmente, mais do que nunca,
ferramentas novas surgem e o jornalismo precisa se adaptar, seja por conta das mudanças da própria estrutura da produção de conteúdo, seja pelas
próprias formas de apuração. “A velocidade da transformação tecnológica
é, possivelmente, superior a qualquer outra instância na história do jornalismo” (LINDEN, 2018, p. 7). Esses avanços geraram uma desconstrução da
estrutura da indústria jornalística e da forma de compartilhar informações.
O relatório escrito por Chris Anderson, Emily Bell e Clay Shirky, produzido pelo Tow Center for Digital Journalism da Escola de Jornalismo da
Universidade Columbia, em 2012, expõe como o jornalismo mudou e muda
neste período pós-moderno. O relatório propõe que não há mais uma indústria jornalística, pois com o avanço da tecnologia e da internet, qualquer um
em qualquer lugar do mundo consegue tornar uma informação pública. Esse
fator descentraliza o jornalismo como “proprietário” das informações e único
responsável pela transmissão delas.
Além da descentralização das informações, segundo os autores, também
aconteceu a migração de anunciantes para a internet; mais especificamente,
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para as plataformas digitais (Facebook, Google, Instagram, entre outas) que
favorecem a publicidade dirigida e a personalização da distribuição de conteúdo. Sendo assim, a falta de verba, enxugamento das redações e o amplo
crescimento tecnológico, são fatores que tornam o medo da substituição por
máquinas mais próximo. Tendo isso em vista esse cenário, a mudança do
modelo de produção jornalística, isto é, uma reestruturação nos modelos de
produção e de negócio, se faz, portanto, obrigatória. “A virada basicamente
negativa na sorte de meios de comunicação tradicionais nos leva a duas conclusões: o custo de produção de notícias precisa cair e essa redução de custo
deve ser acompanhada de uma reestruturação de modelos e processos organizacionais” (ANDERSON; BELL; SHIRKY, 2013, p. 37).
Para os autores, um aspecto positivo e modificador do cenário atual do jornalismo é o poder de explorar novas formas de colaboração, novas ferramentas
de análise e fontes de dados, a partir disso, podemos pensar que a reconstrução
do jornalismo está intrinsecamente conectada com a ideia de uso das ferramentas baseadas em inteligência artificial para a produção e apuração jornalística.

A inteligência artificial
A Inteligência Artificial (IA) foi debatida, pela primeira vez, ainda na
década de 1950. A conceitualização básica foi criada por John McCarthy, um
cientista da computação estadunidense, em um workshop no Dartmouth
College em New Hampshire, nos Estados Unidos. Desde então, o conceito e
aplicação da inteligência artificial se aplicam de formas inimagináveis.
De forma resumida, a inteligência artificial é um sistema de computador
que é programado para aprender e fazer algo por conta própria, sem a intervenção humana frequente. É importante lembrar que existem várias categorias de
inteligência artificial, várias aplicações, um dos exemplos mais simples são as
assistentes disponíveis nos celulares, que são uma forma de IA programada para
usar dados para responder quaisquer perguntas dos usuários.
Como dito, já há conceitualizações da inteligência artificial há mais de 60
anos, porém, atualmente seu uso é fundamental para diversos processos. As IAs
se “alimentam” de dados e com o alto volume de produção de tais dados por
humanos, elas aprendem mais, se tornando menos artificiais e mais inteligentes.
Na visão de Linden (2018, p. 11), a IA ganhará espaço nas redações. “O primeiro estágio será a substituição de atividades que dependem de reconhecimento de padrões, coleta e extração de dados e algoritmos”. Atualmente, podemos
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constatar a presença desse processo na apuração jornalística. O autor ressalta
que a presença da IA no Jornalismo crescerá ainda mais com o passar dos anos,
mas que um computador não funcionará sozinho. “Os algoritmos utilizados para
o jornalismo necessitam refletir um comportamento nem sempre baseado em
regras, porém reflexivo e flexível no sentido de que a aplicação de regras explícitas e internalizadas é ambígua em situações complexas” (LINDEN, 2018, p. 10).
O autor traz exemplos de como algumas inteligências computacionais
já estão em uso em redações jornalísticas nos países europeus e nos Estado
Unidos. “As técnicas de machine learning, por exemplo, se tornaram parte do processo editorial em grandes empresas de comunicação como o The
Guardian, a Reuters e o The New York Times” (LINDEN, 2018, p. 10, grifos
adicionados). Segundo o autor, os jornalistas, tradicionalmente, confiam nos
métodos qualitativos para suas pesquisas, porém a oferta de softwares fáceis
de usar, baratos ou gratuitos para o processamento de grandes quantidades
de dados, abriram novas oportunidades.
Linden (2018) também ressalta que o uso dessas ferramentas se torna
quase que obrigatória na atualidade, já que a revolução digital também expandiu a oferta e disponibilidade de dados utilizados em processos de jornalismo
computacional, gerando a explosão do que é popularmente denominado como
“Big Data”. É impossível que um humano análise todos os dados gerados pela
rede mundial de computadores, ainda mais um jornalista que precisa além de
analisar, apurar e encontrar noticiabilidade em um conteúdo.
O autor avalia que “há algoritmos voltados ao jornalismo, e mesmo
que algumas partes do trabalho jornalístico sejam automatizadas, há razões
para crer que as atividades mais estratégicas se beneficiarão da combinação
homem-máquina que, em um cenário ideal, terá o jornalista no comando”
(LINDEN, 2018, p.12). Por fim, aponta-se que a combinação entre poder de
processamento computacional, programação e criatividade coletiva humana
produziram resultados impressionantes dentro do jornalismo, a julgar pelos
recentes projetos baseados em grandes conjuntos de dados.
O uso da inteligência artificial na apuração jornalística
Elias Machado (2002) explica que as redes são um ambiente diferenciado com capacidade de fundar uma modalidade distinta de jornalismo,
em que todas as etapas do sistema de produção de conteúdos jornalísticos
permanecem circunscrita aos limites do ciberespaço. Em outras palavras, é
possível construir produções jornalísticas utilizando apenas recursos e ferramentas da internet. O autor também se aprofunda no conceito de jornalismo
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assistido por computador, isto é, o jornalismo de Inteligência Artificial. Ele
identifica o processo de coleta de dados com auxílio do computador e cita a
autora Nora Paul ao abranger quatro modalidades: reportagem, pesquisa,
referência e encontro. Na reportagem o jornalista pode utilizar os recursos
de programas especializados para cálculos complexos, programas estatísticos para análises de dados extensos e programas para construção de arquivos
próprios, capazes de contextualizar os fatos e identificar tendências futuras.
O pesquisador também avalia que o ciberespaço pode ser um complicador
no jornalismo, especialmente, se os jornalistas não tiverem ferramentas para lidar com o grande volume de informações que circula na rede. “A estrutura descentralizada do ciberespaço complica o trabalho de apuração dos jornalistas nas
redes devido à multiplicação das fontes sem tradição especializada no tratamento de notícias, espalhadas agora em escala mundial” (MACHADO, 2002, p. 4).
Portanto, a utilização da inteligência artificial, seria capaz não só de facilitar o processo do jornalista, como também protegê-lo de erros ocasionais
causados pelo excesso de informação. “Com o exame cuidadoso dos bancos
de dados existentes nas redes o jornalista digital pode descobrir fatos de
enorme relevância muito antes da medida entrar em funcionamento, quando
ainda em fase de estudo ou finalização do projeto” (MACHADO, 2002, p. 9).
Outro ponto importante ao se analisar o uso da inteligência artificial no processo de apuração jornalística, é o próprio jornalista. Anderson, Bell e Shirky
(2012) já preveem como a pós-modernidade iria mudar o perfil dos jornalistas
e iria exigir novas habilidades para a aplicação de seu trabalho. Para os autores,
o novo repórter deve especificar o que está dizendo para que tenha impacto no
público. O papel do repórter precisa mudar e transcender o papel do público. O
medo do jornalista de ser substituído, não é tão emergente, afinal, as máquinas
ainda precisam de pessoas para lhes programar e lhes ensinar. O ser humano
ainda é o pontapé inicial para o processo de apuração e, quando finalizada, cabe
ao jornalista realizar uma análise cuidadosa dos dados, buscando possíveis contextos e formas para fornecer as informações destes bancos de dados.
Os autores observam que “todo jornalista deve ser capaz de analisar dados
e indicadores que acompanham seu trabalho e estar ciente que toda cifra representa uma atividade humana” (ANDERSON; BELL; SHIRKY, 2013, p. 49).
E complementam: “O jornalista não foi substituído – foi deslocado para um
ponto mais acima na cadeia editorial. Já não produz observações iniciais, mas
exerce uma função cuja ênfase é verificar, interpretar e dar sentido à enxurrada
de texto, áudio, fotos e vídeos produzida pelo público” (ibid., 2013, p. 43).
O futuro do jornalismo está muito atrelado ao uso dessas ferramentas
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e ao aprendizado a partir delas. Novas possibilidades se abrem ao aprendermos novas habilidades como a programação de uma Inteligência Artificial. Com esta competência, por exemplo, é possível localizar pautas únicas e
informações exclusivas, pois, muitas vezes, esses algoritmos são capazes de
alcançar informações que nunca seriam encontradas de forma manual. “Na
produção de notícias, haverá um emprego de mais técnicas: análise algorítmica de dados, representação visual de dados, contribuição do cidadão comum, incorporação da reação das massas, produção automatizada de textos
a partir de dados” (ANDERSON; BELL; SHIRKY, 2013, p. 84).
Tendo isso em vista e considerando o jornalismo de Inteligência Artificial uma realidade crescente no cenário do jornalismo, é possível fazer uma
análise de casos bem-sucedidos dessa associação entre computador e humano. “Mesmo que algumas partes do trabalho jornalístico sejam automatizadas, há razões para crer que as atividades mais estratégicas se beneficiarão da
combinação homem-máquina que, em um cenário ideal, terá o jornalista no
comando” (LINDEN, 2018, p. 12).
Feita a contextualização, os próximos passos da pesquisa apresentam a
análise de três exemplos de reportagens produzidas a partir de apurações feitas
com o auxílio de IA. Em todos os casos, a tecnologia aplicada foi a de Machine
Learning, uma subcategoria da IA que aprende a partir de exemplos e padrões.

Análises de reportagens exemplares
A motivação inicial deste artigo foi o minicurso Introdução ao Machine
Learning, disponibilizado gratuitamente pelo Google News Initiative. O curso apresenta uma breve explicação sobre o funcionamento das inteligências
artificiais do tipo Machine Learning e cita diversas reportagens exemplares.
Dentre todas as reportagens apresentadas no curso, foram selecionadas três
para realizar uma análise mais aprofundada, trazendo, além da questão da IA,
um olhar para alguns princípios do jornalismo digital. O recorte aplicado para
a escolha das reportagens foi buscar conteúdos que quem as produziu, veículos
e jornalistas, dispôs o material de apuração e a forma como a apuração foi feita.
Cabe destacar que as três produções deixam claro que utilizaram de ferramentas de inteligência artificial e, principalmente, de que modo isso foi construído.
Dito isso, a análise será feita a partir da própria apuração versus seu resultado. Uma das principais questões que orientaram a avaliação das reportagens
é: como os veículos trouxeram as informações para o público? Trata-se de um
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grande desafio, sendo que o computador produz um levantamento de dados e
eles precisam ser simplificados a partir de um tratamento jornalístico.
As matérias escolhidas são todas de veículos intencionais: Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), ProPublica e a agência de notícias
ucraniana Texty. Todos os produtos jornalísticos escolhidos abordam temas
diferenciados e demonstram vários possíveis usos para a IA. Feitos os devidos
apontamentos, segue abaixo a análise completa de cada uma das reportagens.
Luanda Leaks – ICIJ
O primeiro material jornalístico selecionado, não é exatamente uma única
reportagem, mas sim um conjunto de produções1. O material foi produzido, em
2019, a partir do vazamento de mais de 700 mil documentos. O Luanda Leaks,
como o vazamento ficou conhecido, é uma produção do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ). No Brasil, três veículos participaram
desse processo de apuração: a Agência Pública, a Revista Piauí e o Poder360.
Figura 1: Captura de tela da home da aba direcionado as produções do Luanda Leaks.

Fonte: Site do ICIJ. Disponível em: https://bit.ly/3k4elfw. Acesso em: 09 jul. 2021.

1. Reportagens publicadas ao longo de 2019 no site do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ). Disponível em:
https://bit.ly/3k4elfw. Acesso em: 9 jul. 2021.
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A grande quantidade de documentos vazados é um fato muito presente
nos filmes que apresentam histórias de jornalistas que passam dias sem dormir em busca da grande notícia. Porém, neste caso do Luanda Leaks, o processo foi bem diferente. Para analisar e organizar estes documentos, a ICIJ
fez uma parceria com o Quartz, uma organização que auxilia jornalistas no
processo de automação por Inteligência Artificial. Juntos eles construíram
um modelo de IA que permitiu a equipe usar um “filtro”, facilitando o processo da busca por arquivos com noticiabilidade.
A máquina além de economizar tempo, fez a separação de temas, fator
que facilitou a abordagem que o consórcio utilizou. As informações obtidas
pelo vazamento geraram uma série de conteúdos, em sua grande maioria textos longos e densos. Porém, a forma narrativa utilizada é simples e conta uma
história que surgiu a partir de documentos.
Neste caso, a Inteligência Artificial fez o trabalho bruto da apuração de
documentos. Isto é, a primeira visualização, a organização da informação e
a definição de relevância. Assim, os jornalistas puderam se dedicar à apuração complementar e à construção de uma narrativa atrativa para expor as
informações. O que dialoga com a ideia dos autores Anderson, Bell e Shirky
(2013), de que os repórteres ocupam uma posição responsável por fornecer
aspectos ligados à interpretação e ao contexto.
3.2 Leprosy on the Land – Texty
Produzida pela agência de notícias Texty, Leprosy on the Land é uma
reportagem2 sobre os efeitos causados pela mineração ilegal de âmbar na
Ucrânia. A ideia da pauta já existia por conta do conhecimento dos repórteres sobre a presença desse tipo de mineração, porém, não havia formas
manuais de provar e reportar isso. A agência, já no primeiro parágrafo do
texto, usa um hiperlink que leva a explicação de como o projeto foi realizado. Dessa forma, apresenta um passo-a-passo e cita exemplos de como
a programação foi feita.

2. Matéria publicada em março de 2018 no portal de notícias Texty. Disponível em: https://bit.ly/3r49PPx. Acesso em: 9 jul. 2021.
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Figura 2: Captura de tela da página inicial da reportagem.

Fonte: Site Texty. Disponível em: https://bit.ly/3r49PPx. Acesso em: 09 jul. 2021.

O primeiro passo foi uma pesquisa inicial em áreas de terra com mineração ilegal e como esses locais poderiam aparecer em imagens de satélite;
após, eles buscaram por fornecedores de mapas com imagens de satélite com
boa resolução e, a partir dessa pesquisa inicial, os repórteres usaram de algoritmos nas imagens da região de interesse.
O resultado das pesquisas, reunião e seleção de imagens, foi um mapa
interativo do impacto no meio ambiente devido à mineração ilegal. O site
apresenta essas informações de forma simples e interativa, facilitando a experiência do leitor. A IA aplicada nessa apuração consiste na busca por padrões em imagens, na criação de um filtro para agrupar as imagens que forem captadas por esse padrão e, por fim, a reunião de tais informações. De
forma geral, o papel dos jornalistas nesse caso foi programar a máquina da
forma necessária e, após essa organização e com as informações reunidas,
simplificá-las para um melhor entendimento do público.
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Chamber of Secrets: teaching a machine what congress cares
about – ProPublica
A agência de notícias americana ProPublica fez uma reportagem3 mostrando um levantamento dos termos mais utilizados por políticos americanos. O uso da Inteligência artificial, mais especificamente a técnica de machine learning, é explicitada já no título da matéria. A reportagem explica como
treinaram um modelo de computador para extrair quais frases um congressista usa mais do que o restante, usando centenas de milhares de comunicados de imprensa de 2015 até o presente.
Figura 3: Captura de tela da página inicial da reportagem.

Fonte: Site Propublica. Disponível em: https://bit.ly/2TTjjB7. Acesso em: 09 jul. 2021.

Com identificação de tópicos distintos, o modelo descobre quais comunicados de imprensa dos membros do Congresso são mais semelhantes, em
tópicos ou frases, calculando quem “soa como” quem. O objetivo desse levantamento é oferecer aos constituintes uma nova visão sobre os principais
temas dialogados e, principalmente, como os discursos se apresentam ao
público. Por exemplo, um senador fala que tem como prioridade a Educação, o sistema mostra se aquele político realmente apresenta tópicos sobre
Educação, quais são os pontos mais citados em seu discurso e quais outros
indivíduos públicos têm um discurso similar
3. Levantamento feito em 2017 no portal da Propublica. Disponível em: https://bit.ly/2TTjjB7. Acesso em: 9 jul. 2021.
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O código usado por eles se baseia em uma aproximação do significado
das palavras em inglês, criada para representar matematicamente o contexto em que ocorrem. A teoria de que isso daria uma ideia do significado das
palavras é chamada de “Semântica Distributiva”. Esse conceito sugere que
palavras que são usadas e ocorrem nos mesmos contextos tendem a ter significados semelhantes.
A publicação foi feita em um formato apenas de texto, os repórteres não
utilizam nenhum outro elemento multimídia, além dos hiperlinks. A reportagem foi pensada para explicitar mais a forma como foi feita, por outro lado,
não deu atenção suficiente aos resultados. Diversas ferramentas poderiam
ter sido usadas, tais como a infografia; por exemplo, uma “nuvem” com as
palavras mais citadas. A apuração com o uso de inteligência artificial, nesse
caso, não foi transmitida aos leitores da melhor forma, provando que o trabalho de apuração jornalística artificial não depende apenas da máquina, mas
também do jornalista e a forma como ele transmite tais informações.

Considerações finais
A inteligência artificial pode até parecer um “bicho de sete cabeças” para
um jornalista que passou a vida inteira ouvindo pessoas. Entretanto, se olharmos com um pouco mais de cuidado, veremos que as informações coletadas
por computador também são capazes de contar histórias tão boas quanto as
coletadas em uma entrevista tradicional. 					
O presente trabalho teve, desde seu princípio, o objetivo de contextualizar
a realidade jornalística no contexto do jornalismo pós-industrial, evidenciar
as mudanças que ocorrem nas produções jornalísticas e apresentar apurações
feitas com o auxílio da Inteligência Artificial. Com auxílio de autores como Anderson, Bell e Shirky (2013), Linden (2018) e Machado (2002), foi possível
observar como a reinvenção da apuração jornalística é uma realidade.
Outra premissa deste artigo foi analisar os conteúdos feitos por meio da
apuração computadorizada para romper os receios que os jornalistas apresentam quando o tema é Inteligência Artificial, principalmente sobre a substituição de trabalho. Porém, ao analisarmos os exemplos, podemos observar
que, na verdade, o trabalho de apuração com IA depende de pessoas, seja
para encontrar uma pauta em meio de dados, seja para programar uma máquina para apurar e, primordialmente, transformar a apuração de dados em
algo simples e interessante para o público.
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Portanto, este artigo pode funcionar como uma introdução a um tema
muito profundo e que ainda renderá diversos desdobramentos, visto que a
IA para uso jornalístico ainda está fase inicial. A partir dos apontamentos
presentes, reitera-se que há espaço para uma análise mais detalhada e longa,
que poderia esclarecer e criar padrões sobre o uso da multimídia em reportagens com este tipo de apuração, já que são as imagens, infográficos e vídeos
que dão “vida” aos dados.
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Avaliação da rotulagem e qualidade
nutricional de produtos lácteos que
apresentam personagens infantis
Renata Carvalho de Oliveira
Larissa Alana da Silva

Resumo

Produtos lácteos aparecem entre o grupo de alimentos ultraprocessados mais consumido por crianças, podendo apresentar composição nutricional desfavorável à
saúde. O consumo de alimentos ultraprocessados é um dos fatores de risco para o
desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, sendo crescente o aumento da prevalência destas doenças na população infantil. Assim, o estudo objetivou
avaliar a rotulagem e qualidade nutricional de produtos lácteos que apresentavam
personagens infantis comercializados em Joinville (SC). A avaliação foi realizada
por meio da análise da rotulagem geral e nutricional dos produtos que continham
personagens infantis. Foi realizado um levantamento em duas lojas de uma rede de
supermercados localizadas no município. Foram identificados 23 produtos lácteos
que apresentavam personagens infantis disponíveis à venda na rede de supermercado nos meses de agosto e setembro de 2020. Após a identificação dos produtos,
a coleta de dados referente à rotulagem foi realizada por meio da busca on-line dos
rótulos destes alimentos em websites, tanto das indústrias produtoras como em empresas que os comercializassem. Os dados foram analisados por meio de estatística
descritiva, à luz da legislação vigente. Quanto à análise da rotulagem geral e nutricional, perceberam-se muitas variações, não havendo padronização no tamanho
das porções apresentadas, nem quanto à declaração de nutrientes. Todos os alimentos analisados (100%) continham uma quantidade elevada de açúcares de adição e
aditivos alimentares, a maioria (69,6%) dos rótulos apresentava a alegação de serem
alimentos com quantidade aumentada de vitaminas e minerais, o que pode levar
à falsa impressão de serem saudáveis. Destaca-se a necessidade de medidas regulatórias para alimentos ultraprocessados voltados para o público infantil, visando a
desestimular o seu consumo por serem alimentos.

Palavras-chave: Informação nutricional. Rotulagem. Crianças. Alimentação infantil.
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Introdução
No Brasil, o consumo de alimentos industrializados apresentou um aumento de 400%, em análise realizada entre os anos de 1974 a 2003 (MONTEIRO et al., 2013; OMS, 2016). Segundo dados da Pesquisa de Orçamentos
Familiares (POF), entre os anos de 2002 e 2018, houve um aumento de cerca
de 60% no consumo de alimentos industrializados (IBGE, 2004; 2020).
Além disso, os alimentos industrializados estão entre os mais consumidos pelo público infantil, principalmente os ultraprocessados, os quais
apresentam aditivos alimentares, poucas fibras e excesso de calorias, açúcar,
sódio e gordura trans; como os lanches, petiscos, sobremesas iogurtes açucarados e bebidas lácteas (BRASIL, 2014).
Iogurtes açucarados, queijo tipo petit suisse e bebidas lácteas são considerados produtos lácteos ou laticínios, aparecendo entre o grupo de alimentos ultraprocessados voltados para crianças que apresentam composição
nutricional mais desfavorável à saúde, especialmente pela alta quantidade de
açúcar e sódio apresentado nestes produtos (GIESTA et al., 2019; ANASTACIO et al., 2020).
Estudos vêm demonstrando que o consumo de alimentos ultraprocessados é um dos fatores de risco para o desenvolvimento de sobrepeso, obesidade e outras doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como a hipertensão
arterial e diabetes mellitus. Estas doenças vêm apresentando uma crescente prevalência na população infantil (FERREIRA; AYDOS, 2010; ADAIR et
al., 2013; NG et al., 2014). Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS,
2016) também indicaram que o número de crianças com sobrepeso aumentou de 32 milhões no ano de 2000, para 42 milhões em 2013.
Somado a isso, os rótulos de alimentos ultraprocessados vêm trazendo
imagens de personagens de filmes e programas infantis para chamar a atenção
deste público, o que pode influenciar as escolhas alimentares das crianças
por alimentos menos saudáveis, contribuindo, assim, para o aumento da
obesidade infantil (FERREIRA et al., 2014; PEREIRA et al., 2019).
Por este motivo, conhecer a composição nutricional de alimentos voltados para o público infantil pode auxiliar nas estratégias de educação alimentar e nutricional e na regulamentação de políticas públicas que incentivem a
promoção de alimentação saudável para crianças (ANASTACIO et al., 2020).
Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a rotulagem e a qualidade nutricional de produtos lácteos voltados ao público infantil que apresentassem
personagens infantis comercializados em Joinville (SC).
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Metodologia
A avaliação foi realizada por meio da análise da rotulagem geral e nutricional dos produtos que continham personagens infantis. Para a identificação destes produtos, foi realizado um levantamento de produtos em duas
lojas de uma rede de supermercados localizadas em Joinville – SC. A seleção
do local do estudo foi intencional e seguiu os seguintes critérios: ser um estabelecimento de uma grande rede de supermercados de Santa Catarina (apresentando mais de 20 lojas) e ter duas filiais localizada no município.
Foram identificados 23 produtos lácteos voltados ao público infantil que
apresentavam personagens infantis disponíveis à venda nos supermercados
nos meses de agosto e setembro de 2020. O levantamento dos produtos foi
realizado pelas próprias pesquisadoras, durante quatro visitas em cada supermercado, utilizando-se de caderneta para anotar os nomes dos produtos e
caneta esferográfica. Por ser apenas a identificação de produtos, o que poderia ser feito por qualquer consumidor, e por não ser exposto em nenhum momento o nome do supermercado, não houve necessidade de pedido formal ao
supermercado para este levantamento.
Após a identificação dos produtos, a coleta de dados referente à rotulagem
geral e nutricional foi realizada por meio da busca on-line dos rótulos destes
alimentos em websites, tanto das indústrias produtoras como em empresas
que comercializam estes alimentos. Para tal, foi utilizado o buscador Google.
Foram coletadas informações referentes ao nome do produto, marca,
personagem infantil presente, ingredientes que compõem a lista de ingredientes (na ordem em que aparecem na lista) e as informações da tabela
nutricional (gramatura da porção, nutrientes, quantidade por porção e percentual de valor diário de referência). Estas informações foram inseridas em
planilha eletrônica desenvolvida para a coleta dos dados, sendo realizada a
conferência de possíveis erros de digitação pelas duas pesquisadoras.
Anteriormente, foi realizada coleta de dados piloto, para verificar a possibilidade de coletar as informações por meio de websites. Na coleta de dados
piloto e no presente estudo, não houve dificuldade em encontrar a informação
de algum alimento em específico, descartando a necessidade de enviar e-mail
ou realizar ligação para a indústria produtora, solicitando tais informações.
Os dados foram compilados e analisados por meio de estatística descritiva básica, em frequência absoluta, percentual, média, desvio padrão, valor
mínimo e máximo. Os dados foram analisados à luz da legislação vigente –
Resolução RDC nº 360/2003 (BRASIL, 2003a), Resolução RDC nº359/2003
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(BRASIL, 2003) e Portaria nº 540/1997 (BRASIL, 1997), todas da ANVISA
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e das Instruções Normativas do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2000; 2007;
2020b), analisando a composição nutricional por 100g/ml de produto, tamanho da porção, presença de aditivos, posição do açúcar na lista de ingredientes, presença de alegações nutricionais.

Resultados e discussão
Foram avaliados 23 produtos lácteos, dentre estes, 9 (39,1%) do grupo do achocolatado/bebida láctea, 6 (26,1%) iogurtes, 6 (26,1%) queijos tipo
petit suisse e 2 (8,7%) leites fermentados. Destes, 10 (43,5%) apresentavam
personagens conhecidos do público infantil, como imagens de desenhos animados, e, os demais (56,5%), apresentavam imagens de bonecos ou personagens próprios da marca.
Quanto ao tamanho da porção na informação nutricional, o grupo do
achocolatado/bebida láctea não apresentou variação (200ml a porção), estando de acordo com a Resolução RDC nº 359/2002 da ANVISA, a qual determina as porções de alimentos embalados para fins de rotulagem alimentar
(BRASIL, 2003) e ratificada pela Instrução Normativa nº 75/2020 também
da ANVISA (BRASIL, 2020a). Porém, iogurtes e leites fermentados deveriam
apresentar uma porção média de 200g/ml, conforme as supracitadas legislações, mas foi verificada, a média de 133g/ml com variação entre 90 e 200g/
ml para iogurtes e média de 77,5ml com valores entre 75,0 e 80,0ml para
leite fermentado.
Percebeu-se que a inadequação maior entre iogurtes e leite fermentado
se deu pelo tamanho das embalagens, as quais apresentavam volume individual inferior ao apresentado na legislação, sendo considerada como porção
uma unidade do produto, mesmo que esta não correspondia à gramatura e
valor energético médio preconizado.
Grandi e Rossi (2010), ao avaliarem a rotulagem nutricional de produtos
lácteos fermentados, verificaram inadequação do tamanho da porção de iogurtes analisados. Segundo estes mesmos autores, a informação padronizada
de porções, pode facilitar o entendimento por parte do consumidor, garantindo o direito a informações precisas sobre os produtos.
Na tabela 1, é apresentada a composição nutricional dos produtos lácteos voltados ao público infantil que apresentavam personagens infantis.
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Tabela 1 – Composição nutricional dos produtos lácteos voltados ao público infantil que apresentavam personagens infantis (n=23).
Variável

Média ± DP

Mínimo – Máximo

Achocolatado/bebida láctea

70,3 ± 12,7

54,0 – 84,0

Iogurte

79,0 ± 19,5

42,0 – 112,7

Leite fermentado

145,7 ± 101,3

74,0 – 217,3

Queijo tipo petit suisse

116,1 ± 25,1

97,5 – 142,2

Achocolatado/bebida láctea

11,6 ± 1,4

6,5 – 15,0

Iogurte

13,2 ± 1,8

7,5 – 18,8

Leite fermentado

32,0 ± 22,6

16,0 – 48,0

Queijo tipo petit suisse

20,8 ± 4,9

11,5 – 21,3

Achocolatado/bebida láctea

2,2 ± 0,4

1,2 – 3,4

Iogurte

2,5 ± 0,1

0,6 – 3,5

Leite fermentado

4,2 ± 3,0

2,0 – 6,3

Queijo tipo petit suisse

6,5 ± 0,3

6,0 – 7,1

Achocolatado/bebida láctea

1,8 ± 0,7

1,0 – 2,5

Iogurte

1,8 ± 1,4

1,0 – 3,0

Leite fermentado

0

0

Queijo tipo petit suisse

2,9 ± 0,6

2,4 – 3,3

Achocolatado/bebida láctea

1,0 ± 0,3

0,4 – 1,8

Iogurte

1,0 ± 0,8

0,2 – 1,8

Leite fermentado

0

0

Queijo tipo petit suisse

1,7 ± 1,7

0 – 2,4

Achocolatado/bebida láctea

0,4 ± 0,3

0 – 1,5

Iogurte

0

0

Leite fermentado

0

0

Queijo tipo petit suisse

0

0

Achocolatado/bebida láctea

80,0 ± 12,7

62,0 – 97,5

Iogurte

57,3 ± 1,6

76,7 – 83,0

Leite fermentado

66,6 ± 60,5

23,8 – 109,3

Queijo tipo petit suisse

53,3 ± 17,3

30,0 – 71,1

Valor energético (kcal) por 100g/ml

Carboidratos (g) por 100g/ml

Proteínas (g) por 100g/ml

Gorduras totais (g) por 100g/ml

Gorduras saturadas (g) por 100g/ml

Fibras alimentares (g) por 100g/ml

Sódio (mg) por 100g/ml

*Não foi considerada a quantidade de gordura trans, pois todos os produtos analisados apresentavam 0g de gordura trans ou
quantidades não significativas na porção informada.

Fonte: Elaboração das autoras.
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Com base nos dados da composição nutricional apresentados, percebe-se que o grupo do leite fermentado foi o que apresentou a maior média de
valor energético por 100g (145,7 kcal), mas com ampla variação de valores,
entre 74,0 a 217,3 kcal. Já o grupo do achocolatado/bebida láctea foi o menos
energético, com uma média de 70,3 kcal por 100g, valor mínimo de 54,0 Kcal
e valor máximo de 84,0 kcal. Segundo a Resolução RDC nº 359/2002 da ANVISA, leite fermentado e iogurte de todos os tipos deveriam apresentar um
valor médio de 125 kcal por porção de 200g/ml, correspondendo a 62,5 kcal
por 100g do produto, com uma variação aceitável de ± 30%, ou seja, de 43,8
a 81,3 kcal/ 100g (BRASIL, 2003).
Da mesma forma, a referida resolução também determina que para queijos tipo petit suisse o valor energético médio é de 125 kcal para porção de 50g.
Sendo assim, apenas o achocolatado/bebida láctea estava de acordo com a
referida resolução, a maioria dos leites fermentados e iogurtes, apresentaram
valores acima e os queijos petit suisse valores abaixo do que o preconizado.
Estudo realizado por Grandi e Rossi (2010), ao avaliarem a rotulagem de
produtos lácteos fermentados, verificaram uma inadequação acima de 80%
em relação ao valor energético. Erros na disponibilização da informação de
valor energético pode levar o consumidor a estimar de forma errônea as calorias ingeridas em determinadas dietas.
O grupo do leite fermentado também foi o que apresentou maior média
de carboidratos por 100g (32,0g) e a maior variação de valores, entre 16,0g
a 48,0g. Além disso, verificou-se que todos os produtos analisados (100%)
apresentavam açúcar de adição entre os três primeiros ingredientes na lista
de ingredientes. Ou seja, o açúcar estava entre os três ingredientes em maior
quantidade nos produtos, conforme a Resolução RDC nº259/2002 da ANVISA (BRASIL, 2002), além de apresentarem outros ingredientes com açúcar
de adição, como preparado de morango com maltodextrina e frutose, mix de
vitaminas com maltodextrina, entre outros.
Pode-se dizer que grande parte dos carboidratos presentes nos produtos lácteos avaliados é proveniente de açúcares simples de adição.
Alencar et al. (2020), ao avaliarem o teor de açúcar e sódio em produtos
destinados ao público infantil, verificaram que estes produtos apresentavam valores significativos de açúcar e que o consumo destes alimentos,
em quantidades excessivas, poderia ultrapassar as recomendações nutricionais para crianças, podendo colocar em risco a saúde deste público, estando também associado ao surgimento de obesidade e DCNT associadas,
como diabetes e doenças cardiovasculares.
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Também foi observado que, embora a disponibilização de informação
sobre açúcares adicionados não seja obrigatória e não se tenha feita nenhuma alegação de propriedade nutricional complementar sobre o tipo e/ou
quantidade de carboidratos (BRASIL, 2003), dos 23 produtos lácteos avaliados, 7 apresentavam tal informação. Em outubro de 2020, foi aprovada a
Resolução RDC nº 429/2020 da ANVISA, sobre as novas regras de rotulagem nutricional para alimentos embalados, que entrará em vigor no ano de
2022, a qual, entre outras modificações, passará a exigir a divulgação do teor
de açúcares adicionados na informação nutricional (BRASIL, 2020).
Quanto à quantidade de proteínas, cabe destacar a quantidade média
mais elevada nos queijos tipo petit suisse (6,5g/100g), em comparação
aos demais produtos avaliados. O queijo petit suisse é um dos cinco tipos
de queijos mais produzidos no Brasil, sendo caracterizado como um queijo magro, produzido com leite desnatado, de consistência cremosa e considerado fonte de proteínas (VEIGA et al., 2000; TORRES et al., 2020),
devendo apresentar um valor mínimo de 6,5% de proteínas lácteas em sua
composição (BRASIL, 2000). Além disso, a variação no teor de proteínas
entre os produtos lácteos pode ocorrer pelas diferentes quantidades de
soro e de leite utilizados na elaboração dos produtos lácteos (GRANDI;
ROSSI, 2010).
Em relação às gorduras, o leite fermentado não apresentou gorduras
na porção informada pelos fabricantes. Porém, de acordo com a Instrução
Normativa nº46/2007 do MAPA, os leites fermentados e iogurtes podem
ser classificados de acordo com o seu conteúdo de matéria gorda, as quais
podem variar de 0,5g/100g para produtos desnatados a 6,0g/100g para os
integrais (BRASIL, 2007). Os leites fermentados pesquisados apresentavam como ingrediente, o leite desnatado, o que justifica a ausência de gorduras na porção informada. Segundo a resolução RDC nº360/2003, da ANVISA, a informação nutricional pode ser expressa como zero para gorduras
totais se menor ou igual a 0,5g na porção informada pelo fabricante, menor
ou igual a 0,2g para gorduras saturadas e gordura trans (BRASIL, 2003a).
Quanto à gordura trans, nenhum produto apresentou gordura trans na
tabela nutricional ou ingrediente passível de ter gordura trans na lista de
ingredientes. Apenas o grupo do achocolatado/bebida láctea apresentou fibras alimentares na sua composição e em pequena quantidade, como era de
se esperar em compostos lácteos (NORO et al., 2006).
Quanto ao teor de sódio, o grupo do achocolatado/bebida láctea apresentou maior média por 100g (80,0mg), porém destaca-se a ampla variação
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de valores apresentados pelo leite fermentado e queijo petit suisse. Alencar
et al. (2020), encontraram um teor de sódio de em média 100mg/100g nos
lácteos avaliados por meio da informação nutricional disponibilizada, sendo
esta média considerada menor do que a apresentava por outros grupos de
produtos voltados para o público infantil avaliado pelos autores, como doces,
salgadinhos e cereais matinais.
Em se tratando da presença de aditivos, verificou-se que achocolatado/
bebida láctea, bem como o grupo do iogurte apresentaram um número médio
de 9,2 e 9,3 aditivos, respectivamente. Já o leite fermentado foi o grupo que
apresentou menor quantidade de aditivos, com média de 7,5. Dentre os principais tipos de aditivos encontrados nos produtos avaliados, destacaram-se
os estabilizantes, aromatizantes, conservantes, corantes, acidulantes e espessantes, todos autorizados pela ANVISA e MAPA (BRASIL, 1997; 2000;
2007; 2020b). Estudo realizado por Santos et al. (2019), identificou que os
principais aditivos alimentares presentes em alimentos destinados a crianças
eram os corantes, estabilizantes, emulsificantes e aromatizantes, em todos os
grupos dos alimentos avaliados.
Segundo Jaques (2020), os aditivos alimentares, apesar de serem permitidos e utilizados com a finalidade de melhorar características sensoriais dos
alimentos, como textura, odor, cor e sabor, podem influenciar negativamente
na saúde dos consumidores, incluindo a presença de alergias em crianças.
Além disso, conforme a autora, os alimentos voltados para o público infantil
podem conter uma quantidade maior de aditivos que produtos destinados a
adultos. As crianças são o grupo mais vulnerável a apresentar efeitos negativos à saúde relacionados aos aditivos alimentares, em razão do consumo potencial de alimentos que contenham tais substâncias, especialmente corantes
artificiais (POLÔNIO; PERES, 2009).
Dos 23 produtos analisados, 16 (69,6%) apresentaram alegações alimentares referentes a serem fonte/rico em vitaminas e minerais. Um dos
produtos analisados apresentou brinde de brinquedo. Resultado semelhante
foi encontrado por Zucchi e Fiates (2016), ao analisarem a presença de alegações nutricionais em alimentos ultraprocessados direcionados a crianças,
verificando que a maioria dos alimentos que apresentavam alegações nutricionais era referente à presença ou quantidade aumentada de vitaminas e
minerais, incluindo nos iogurtes.
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Considerações finais
Os produtos lácteos com personagens infantis avaliados apresentaram inconformidade quanto ao tamanho da porção na informação nutricional e muitas variações quanto à composição nutricional, não havendo
padronização nem no tamanho das porções apresentadas, nem quanto à
declaração de nutrientes.
Todos os alimentos analisados continham uma quantidade elevada
de açúcares de adição e aditivos alimentares, a maioria dos rótulos apresentava a alegação de serem alimentos com quantidade aumentada de vitaminas e minerais, porém, todos os alimentos foram considerados como
ultraprocessados e pouco saudáveis.
O consumo de alimentos ultraprocessados por crianças pode aumentar o risco de desenvolvimento de obesidade, diabetes e hipertensão arterial e, por estes alimentos serem palatáveis e apresentarem personagens
infantis atraentes, pode prejudicar o interesse das crianças por alimentos
mais saudáveis e naturais.
Além disso, destaca-se a importância de ações educativas voltadas para
a leitura dos rótulos de alimentos, especialmente quanto à composição nutricional e lista de ingredientes, para que se possa fazer escolhas alimentares
mais informadas e saudáveis. Também se fazem necessárias medidas regulatórias para alimentos ultraprocessados, principalmente os voltados para o
público infantil, visando desestimular o seu consumo.
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Resumo

Estudos vêm demonstrando inconformidades na rotulagem de suplementos
proteicos, principalmente quanto ao teor de proteínas. Por outro lado, a maioria
dos estudos não avaliou a qualidade nutricional destes suplementos, focando
somente na conformidade proteica frente à legislação. Por isso, o objetivo deste
artigo é avaliar a rotulagem de suplementos proteicos comercializados em websites, quanto à qualidade nutricional destes produtos. Para tanto, foi realizada a
análise da rotulagem geral, tabela nutricional e lista de ingredientes de 20 suplementos proteicos em pó e 21 em barras, ambos de sabor chocolate. Os dados
foram coletados em websites das empresas fabricantes ou que comercializavam
estes produtos on-line, sendo analisados à luz da legislação vigente. Os suplementos proteicos analisados apresentaram muitas variações, desde o tamanho
da porção até a composição nutricional. Os suplementos em pó se destacaram
por apresentarem menores teores de carboidratos, fibras e gorduras, e maior de
proteínas, parecendo ser uma opção melhor, em se tratando da finalidade deste
suplemento. Quanto à quantidade de proteínas na porção, somente uma barra
proteica não apresentava a quantidade de 8,4g na porção, recomendada pela
legislação. Porém, verificou-se em ambos os tipos de produtos, uma quantidade
elevada de aditivos alimentares. Diante disso, é importante o consumidor procurar orientação profissional antes de utilizar suplementos proteicos e, ao ser
recomendada a sua ingestão, que se leia atentamente os rótulos para conseguir
fazer melhores escolhas.

Palavras-chave: informação nutricional; proteínas; declaração de nutrientes; suplementos nutricionais.
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Introdução
Os suplementos proteicos, subgrupo dos suplementos alimentares, são
produtos destinados a suplementar a alimentação, podendo ser encontrados em várias apresentações. São exemplos: barras proteicas ou suplementos
proteicos em pó. Eles são a forma mais utilizada entre atletas e praticantes
de atividades físicas, para fins de hipertrofia, aumento de força, recuperação
muscular e manutenção da saúde (BIANCO et al., 2014; KARIMIAN; ESFAHANI, 2011; WOLFE, 2000). Entre os suplementos proteicos, os mais
consumidos são os em pó, formulados a partir da proteína do soro do leite,
conhecida como whey protein, a qual apresenta alto valor proteico devido
seu perfil de aminoácidos – especialmente à presença da lisina, que está relacionada ao processo de iniciação da síntese proteica (SILVA; SOUZA, 2016).
Conforme a Instrução Normativa nº 28 de 26 de Julho de 2018, da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para serem considerados
suplementos proteicos, estes devem conter no mínimo 8,4 gramas de proteína por porção, sendo assim denominados de fonte de proteínas. Para poder
adicionar à rotulagem alegações de que o produto contém alto conteúdo/
rico em/alto teor de proteínas, o produto deve conter no mínimo o dobro da
quantidade mínima de proteína exigida. Esta mesma instrução normativa
também apresenta quais são os aditivos autorizados na lista de ingredientes
dos suplementos alimentares, caracterizando como irregularidade qualquer
aditivo que não esteja previsto nesta normativa (BRASIL, 2018).
A rotulagem nutricional de suplementos proteicos também segue as determinações da Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003, da Anvisa,
a qual dispõe sobre rotulagem nutricional de alimentos embalados (BRASIL,
2003). Para uma melhor compreensão da rotulagem nutricional, todo alimento
embalado e suplemento é obrigado a dispor da lista de ingredientes em ordem
decrescente de quantidade (BRASIL, 2002). A rotulagem nutricional tem a finalidade de fornecer à população informações precisas, padronizadas e compreensíveis sobre os alimentos e suplementos, propiciando, assim, que os indivíduos
façam escolhas alimentares saudáveis e mais informadas (WHO, 2004).
Estudos apontam inconformidades na rotulagem de suplementos esportivos frente às leis vigentes, principalmente no que tange o teor proteico aparecendo abaixo do determinado (FIRMINO; LOPES; TABAI, 2017; SILVA; LORENZO; SANTOS, 2016; SILVA; SOUZA, 2016; MOREIRA et al., 2013). Por outro
lado, a maioria dos estudos não avalia a qualidade nutricional destes suplementos, focando na sua conformidade somente de proteínas em relação à legislação.
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Além disso, os suplementos proteicos podem apresentar adições de
vitaminas e minerais, algumas porcentagens de gorduras e açúcares e/
ou edulcorantes para melhorar a palatabilidade (BRASIL, 2018). Porém,
embora não sejam considerados alimentos, como apresentam muitos ingredientes adicionados, incluindo aditivos alimentares, podem ser considerados ultraprocessados, os quais o consumo excessivo está ligado a
diversas doenças como diabetes, hipertensão e obesidade (AZEVEDO et
al., 2014; MONTEIRO, 2011).
Assim, o presente estudo tem o objetivo de contribuir com os achados
sobre rotulagem de suplementos alimentares, ao realizar a análise da rotulagem de suplementos proteicos comercializados em websites no Brasil, quanto à qualidade nutricional destes produtos.

Materiais e métodos
Para identificação das barras e suplementos proteicos a serem estudados, foram feitos levantamentos em websites brasileiros de produtores
e/ou lojas de vendas on-line. Produtos de origem nacional e internacional
foram avaliados.
Assim, foram identificados os suplementos proteicos em pó e em barra, ambos de sabor chocolate, comercializados em lojas virtuais, disponíveis à venda,
que apresentassem: informações de rotulagem geral, tabela nutricional e lista de
ingredientes. As buscas foram realizadas com o auxílio da ferramenta de busca
Google, durante os meses de maio a agosto de 2020. Optou-se por coletar as
informações somente dos suplementos de sabor chocolate, para conseguir fazer
uma análise comparativa entre os diferentes produtos encontrados.
A seleção dos suplementos seguiu os seguintes critérios de inclusão: ser
comercializado como suplemento proteico, ser sabor chocolate, ter disponibilizada a tabela nutricional, lista de ingredientes e rotulagem nutricional,
estar na língua portuguesa e apresentar a foto do produto em que se pudesse
fazer a leitura do rótulo. Para os suplementos em pó, ser descrito como a base
de proteína do soro de leite ou whey protein. Whey protein é o termo em
inglês para proteína do soro do leite, o qual é extraído da porção aquosa do
leite, sendo a proteína mais vendida e consumida no Brasil (FARIAS et al.,
2019; HARAGUCHI; ABREU; PAULA, 2006). Por isso, optou-se por incluir
somente os suplementos em pó com este tipo de proteína, e também para
facilitar a análise comparativa entre produtos similares.
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Após a identificação dos produtos, foram coletadas informações referentes ao nome do produto, marca, ingredientes que compõem a lista de
ingredientes (na ordem em que aparecem na lista), alegações nutricionais
e as informações da tabela nutricional (gramatura da porção, nutrientes,
quantidade por porção, e percentual de valor diário de referência). Estas
informações foram inseridas em planilha eletrônica, desenvolvida para a
coleta destes dados, sendo realizada a conferência de possíveis erros de digitação por duas pesquisadoras.
Os dados foram compilados e analisados por meio de estatística descritiva básica, em frequência absoluta, percentual, média, desvio padrão, valor
mínimo e máximo. Os dados foram analisados à luz da legislação vigente –
Resolução RDC nº 360/2003 (BRASIL, 2003), Resolução RDC nº18/2010
(BRASIL, 2010) e Instrução Normativa nº28/2018 (BRASIL, 2018), todas
da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Resultados
Foram analisados 20 suplementos proteicos em pó a base de whey
protein e 21 barras proteicas. Dos suplementos proteicos em pó, 90% (18)
eram de marcas nacionais e 10% (2) de marcas importadas. Já das barras
proteicas, 91% (17) de marcas nacionais e 9% (4) importadas. Os resultados relacionados às características dos suplementos proteicos avaliados
estão descritos na Tabela 1 (ao lado).
Quanto ao tamanho da porção declarada na tabela nutricional, nos suplementos em pó, 90% (18) apresentavam de 20 a 40 gramas, sendo 45% de
20 a 30 gramas e 45% de 31 a 40 gramas. Nas barras proteicas, 57,2% (12)
também variaram de 20 a 40 gramas o tamanho da porção.
Em relação à quantidade de proteína por porção, 70% (14) dos suplementos em pó apresentavam de 20 a 30 gramas. Nas barras proteicas, 47,6%
(10) de 11 a 20 gramas de proteína por porção. Além disso, nenhum dos suplementos em pó apresentava gordura trans e somente 19% (4) das barras
proteicas continham esse tipo de gordura.
A maioria das amostras apresentaram alegações no rótulo, sendo 95%
(19) dos suplementos em pó e 85,7% (18) das barras em pó, especialmente
quanto a serem fontes ou ricos em proteínas. Em adição, dos suplementos
analisados, 100% (20) das barras proteicas e 95,2% (20) dos suplementos em
pó apresentam edulcorantes em sua lista de ingredientes.
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Tabela 1. Características dos suplementos proteicos avaliados comercializados em websites no Brasil, 2020.
Origem

Pó (n=20) / n (%)

Barras (n=21) / n %

Nacional

18 (90%)

17 (91%)

Importada

2 (10%)

4 (19%)

Tamanho da porção

Pó (n=20) / n (%)

Barras (n=21) / n %

20 - 30g

9 (45%)

6 (28,6%)

31 - 40g

9 (45%)

6 (28,6%)

41 - 50g

1 (5%)

0 (0%)

51 - 60g

0 (0%)

4 (19%)

61 - 70g

1 (5%)

3 (14,3%)

71 - 80g

0 (0%)

0 (0%)

81 - 90g

0 (0%)

2 (9,5%)

Proteína na porção

Pó (n=20) / n (%)

Barras (n=21) / n %

<8,4g

0 (0%)

1 (4,8%)

8,4-10g

1 (5%)

6 (28,6%)

11-20g

4 (20%)

10 (47,6%)

21-30g

14 (70%)

4 (19,0%)

>30g

1 (5%)

0 (0%)

Presença de gordura trans

Pó (n=20) / n (%)

Barras (n=21) / n %

Sim

0 (0%)

4 (19%)

Presença de alegações no rótulo

Pó (n=20) / n (%)

Barras (n=21) / n %

Sim

20 (100%)

20 (95,2%)

Presença de edulcorantes

Pó (n=20) / n (%)

Barras (n=21) / n %

Sim

19 (95%)

15 (71,4%)

Proteína do soro do leite como
principal proteína

Pó (n=20) / n (%)

Barras (n=21) / n %

Sim

19 (95%)

15 (71,4%)

1a3

5 (25%)

3 (14,3%)

4a6

14 (70%)

9 (42,9%)

7a9

1 (5%)

6 (28,6%)

10 a 12

0 (0%)

3 (14,3%)

Número de aditivos

Fonte: Elaboração das autoras.

Quanto ao tipo de proteína utilizada nos produtos analisados, 95% (19)
dos suplementos em pó e 71,4% (15) das barras proteicas tem em sua composição a proteína do soro do leite como proteína principal. Sobre o número de

Redes | N. IV | Ano IV | 2021

69

Samara Furtado e Renata Carvalho de Oliveira

aditivos alimentares, 70% (14) dos suplementos em pó e 42,9% (9) das barras
proteicas apresentavam de 4 a 6 aditivos em sua lista de ingredientes.
Os resultados relacionados às informações nutricionais quanto aos valores por 100gr estão descritos na Tabela 2. Nela apresenta-se a média de todos
os produtos analisados, bem como os valores mínimo e máximo.
Tabela 2. Informações nutricionais quanto aos valores por 100g dos suplementos proteicos comercializados em sites no Brasil, 2020.
Valor energético (kcal) por 100g

Pó (n=20)

Barra (n=21)

Média e desvio padrão

384,2 ± 14,9

390,9 ± 8,0

Mínimo

346,7

382,9

Máximo

404,0

399,0

Carboidratos por 100g

Pó (n=20)

Barra (n=21)

Média e desvio padrão

17,4 ± 13,7

31,6 ± 9,2

Mínimo

3,6

11,8

Máximo

50,0

32,9

Proteínas por 100g

Pó (n=20)

Barra (n=21)

Média e desvio padrão

68,2 ± 15,5

30,4 ± 4,4

Mínimo

33,3

28,6

Máximo

89,0

32,2

Gorduras totais por 100g

Pó (n=20)

Barra (n=21)

Média e desvio padrão

5,4 ± 1,6

20,2 ± 6,1

Mínimo

0

18,9

Máximo

8,3

21,4

Gorduras saturadas por 100g

Pó (n=20)

Barra (n=21)

Média e desvio padrão

3,4 ± 1,6

7,1 ± 1,0

Mínimo

0

1,7

Máximo

5,7

17,2

Fibras alimentares por 100g

Pó (n=20)

Barra (n=21)

Média e desvio padrão

3,6 ± 2,7

13,5 ± 9,9

Mínimo

0

5,6

Máximo

6,7

21,4

Miligramas de Sódio por 100g

Pó (n=20)

Barra (n=21)

Média e desvio padrão

334,7 ± 172,9

114,8 ± 41,9

Mínimo

153,3

6,3

Máximo

720,0

824,4

*As informações de gordura trans não foram consideradas pois a maioria apresentava-se zerada na porção.

Fonte: Elaboração das autoras.
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Quanto ao valor energético, os suplementos em pó apresentaram uma
média de 384,2 ± 14,9 kcal, com valor mínimo de 346,7 kcal e máximo de 404
kcal. Assim como as barras proteicas, as quais apresentaram média de 390,9
± 8,0 kcal, valor mínimo de 382,9 kcal e a máximo de 399 kcal. Percebe-se
também que as barras proteicas e os suplementos em pó apresentaram, em
média, valores semelhantes em termos de valor energético.
Em relação à quantidade de carboidratos, nos suplementos em pó houve
uma variação maior, com valor mínimo de 3,6 gramas e máximo de 50 gramas.
As barras proteicas também apresentaram maior variação, com valor mínimo
de 11,8 gramas e máxima de 32,9 gramas. Referente à quantidade de proteínas
por 100 gramas, os suplementos em pó apresentaram uma média de 68,2 ±
15,5 gramas, com valor mínimo de 33,3 gramas e máximo de 89 gramas. As
barras proteicas demonstraram uma média bem menor de proteínas, de 30,4
± 4,4 gramas, com valor mínimo de 28,6 gramas e máxima de 32,2 gramas.
Em se tratando das gorduras totais e saturadas, houve grande variação
entre os suplementos proteicos em pó e as barras proteicas, sendo que, em
média, a quantidade de gorduras totais e de gorduras saturadas dos suplementos em pó é de duas a três vezes menor do que das barras proteicas. Observando os valores mínimos e máximos, pode-se ver que os suplementos em
pó são menores em gorduras totais e gorduras saturadas, pois há versões de
zero gramas de gorduras nos suplementos em pó, o que não ocorre nas barras
proteicas coletadas para esse estudo.
As fibras alimentares dos suplementos em pó apresentaram uma variação de mínimo de zero gramas e máximo de 6,7 gramas, enquanto que nas
barras proteicas, esta variação foi maior, entre mínimo de 5,6 gramas e máximo de 21,4 gramas. O sódio também apresentou elevada variação entre suplementos em pó e barras proteicas, sendo o valor mínimo de 153,3 miligramas
e máximo de 720 miligramas para os produtos em pó e de 6,3 miligramas o
valor mínimo e 824,4 miligramas o valor máximo para as barras proteicas.

Discussão
Percebe-se que o tamanho da porção para suplementos, tanto em pó quanto
em barra, não é padronizado. Sousa, Santos e Barros (2018), em estudo realizado para avaliar o teor de sódio em suplementos proteicos, utilizaram como referência padrão de porção 30g; pois, segundo os autores, a maioria dos fabricantes
sugeria esta porção. Além disso, não há porção padronizada pelos fabricantes e
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nem pela legislação, o que pode confundir os consumidores.
Dentre todas as amostras, somente uma barra proteica declarou uma
quantidade de proteína menor que 8,4 gramas estipulada como valor mínimo por porção pela Instrução Normativa nº 28/2018, da ANVISA (BRASIL,
2018). No estudo de Mendes et al. (2018) todas as suas amostras continham
acima de 8,4 gramas de proteína, diferente do presente estudo; talvez porque
os pesquisadores supracitados avaliaram apenas sete amostras de suplementos. Os autores também encontraram valores de 16,7g a 37,1g de proteína por
porção, resultando em valores semelhantes aos encontrados nos suplementos
em pó deste estudo. Farias et al. (2019), ao avaliarem a concentração de proteínas em suplementos proteicos, verificaram que dos dez produtos estudados,
todos apresentavam 20g ou mais de proteína na porção indicada no rótulo.
A presença de gordura trans encontrada nas barras proteicas estava relacionada à cobertura de chocolate adicionada na barra sabor chocolate, e
também pode estar relacionada à estruturação para que o produto permaneça em forma de barra. O uso de gordura trans em alimentos industrializados
será proibido no Brasil a partir do ano de 2023, sendo também recomendado
a sua eliminação pela Organização Mundial da Saúde (OMS), devido aos riscos de seu consumo associado a doenças crônicas não transmissíveis (OLIVEIRA, 2019; MENAA et al., 2013; WHO, 2004).
Quanto à presença de alegações presentes nos rótulos, não verificou-se
inconformidades frente à instrução normativa 28/2018 da ANVISA (BRAIL,
2018). As alegações nutricionais são apelos comerciais que tem finalidade de
chamar a atenção para possíveis benefícios para a saúde de um produto ou componente específico deste (DAL MOLIN et al., 2019), porém, muitas vezes, podem
induzir o consumidor ao erro; especialmente quando não estiver clara e não for
observada a lista de ingredientes e a tabela nutricional (MORAIS et al., 2020).
Além da grande maioria dos suplementos avaliados apresentar edulcorantes, foram encontrados até mais de três tipos de edulcorantes na lista de ingredientes, com destaque para a sucralose, acessulfame K e os polióis, os quais estavam presentes na maioria dos produtos. De acordo com Lenhart e Chey (2017),
alguns tipos de edulcorantes, como os polióis, apesar de serem considerados
naturais, podem provocar sintomas como flatulência, desconforto abdominal e
efeitos laxativos caso utilizados em excesso – ressaltando a importância da leitura da rotulagem e o uso moderado de edulcorantes. Assim, embora permitido
o uso de edulcorantes em suplementos alimentares, conforme a Resolução RDC
nº 239, de 26 de julho de 2018 da ANVISA (BRASIL, 2018a), o consumo destes
pode estar associado a efeitos prejudiciais à saúde (FIGUEIREDO et al., 2018).
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Além dos edulcorantes, cabe destacar o número elevado de aditivos nos
suplementos. Embora não se tenha verificado a utilização de aditivos que não
constassem na lista da Resolução RDC nº 239, de 26 de julho de 2018 da ANVISA, a qual estabelece os aditivos alimentares autorizados para uso em suplementos alimentares (BRASIL, 2018), quando utilizados em excesso, os aditivos
alimentares podem causar danos à saúde do consumidor (SOUZA et al., 2019).
Apesar dos suplementos não serem considerados alimentos, segundo o Guia
Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014), para um alimento ser
considerado ultraprocessado, deve apresentar uma longa lista de ingredientes,
com um número igual ou maior que cinco ingredientes e aditivos alimentares
– definição que enquadraria muitos dos suplementos avaliados, pois apresentam aditivos e vários ingredientes. Apesar do apelo saudável que é vinculado a
muitos alimentos ultraprocessados e também suplementos alimentares, há evidências do efeito do consumo destes no desenvolvimento da obesidade, câncer
e doenças cardiovasculares (BORTOLINI et al., 2019; DAL MOLIN et al., 2019).
Em relação à quantidade de carboidratos, os suplementos em pó continham
quase duas vezes menos carboidratos do que as barras proteicas. Visto que o
objetivo desse tipo de suplemento é fornecer proteínas, o suplemento em pó
pode ser classificado como mais adequado. Estudo conduzido por Silva e Souza (2016), ao avaliarem a composição e rotulagem de suplementos proteicos,
também verificou elevada variação na quantidade de carboidratos, variando de
9,48g a 43,15g, demonstrando que muitos produtos extrapolam o limite de 20%
de variabilidade preconizada pela resolução RDC nº360/2003 da Anvisa (BRASIL, 2003). No presente estudo, também se verificou uma variação de carboidratos acima do preconizado, especialmente nos suplementos em pó.
Quanto à quantidade de proteínas, de acordo com os resultados apresentados na Tabela 2, os suplementos em pó apresentaram, em média, um
teor de proteína duas vezes maior do que as barras proteicas. Porém, estudos
realizados por Farias et al. (2019), bem como Silva e Souza (2016), ao determinarem a quantidade de proteínas de suplementos proteicos em pó, verificaram que a maioria das amostras analisadas continham menos proteínas
que o indicado na rotulagem nutricional.
A variação na quantidade de gorduras, especialmente nos suplementos
em pó, pode ser pelo tipo de whey protein utilizado, pois em sua forma isolada, a qual é a forma mais pura da proteína do soro do leite, o teor de gorduras
pode ser mínimo ou inexistente (SILVA; SOUZA, 2016). Já, nas barras proteicas, provavelmente, deve-se à maior quantidade de ingredientes adicionados nelas, como exemplo, a cobertura sabor chocolate.
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Em se tratando às fibras alimentares, percebe-se que as barras proteicas
apresentaram uma quantidade média de fibras 15 vezes maior que nos suplementos em pó, o que está relacionado também com a maior quantidade
de carboidratos apresentada pelas barras proteicas. Era esperado que não
se tivessem fibras alimentares nos suplementos em pó, pois, na antiga resolução sobre alimentos para atletas, a qual estava em vigor até o ano de 2010
(BRASIL, 2010), não era permitida a adição de fibras alimentares.
Quanto ao sódio, os suplementos em pó apresentaram uma média aproximadamente três vezes maior de sódio que as barras proteicas e havendo
grande variação entre a quantidade de sódio tanto entre os suplementos em
pó, quanto nas barras proteicas. Sousa, Santos e Barros (2018), ao analisarem o teor de sódio de suplementos proteicos, também verificaram que não
houve uniformidade dos teores de sódio adicionados nestes suplementos.

Conclusão
Os suplementos proteicos analisados, tanto em pó quanto em barras,
apresentaram muitas variações, desde o tamanho da porção até a composição
nutricional. Os suplementos proteicos em pó se destacaram por apresentarem
menores teores de carboidratos, fibras e gorduras, e maiores de proteínas, parecendo ser uma opção melhor, em se tratando de suplemento proteico. Quanto à quantidade de proteínas na porção, somente uma barra proteica não apresentava a quantidade de 8,4g na porção recomendada pela legislação.
Porém, verificou-se em ambos os tipos de produtos, uma quantidade grande
de aditivos, incluindo edulcorantes, o que pode levar estes suplementos a serem
classificados como ultraprocessados e que podem trazer riscos à saúde – se utilizados sem a devida recomendação de profissional especializado, como médico
ou nutricionista. Por isso, é importante que o consumidor procure orientação
profissional antes de fazer uso de suplementos proteicos e que, ao ser recomendada a sua ingestão, que se leia atentamente os rótulos para que consiga fazer
melhores escolhas, haja vista que não há uniformidade na composição destes.
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Da Gripe Espanhola à Covid-19
histórico das pandemias dos séculos XX e
XXI e impactos da pandemia do coronavírus
Ian Pogan
Sebastião Gonçalves Feitosa

Resumo

O presente artigo busca discorrer sobre o curso das pandemias nos séculos XX e
XXI, especialmente sobre os impactos gerados pela pandemia do Coronavírus.
Para uma compreensão parcial das dimensões da Pandemia de Covid-19, se faz necessário contextualizá-la historicamente. A primeira grande pandemia do século XX
foi a Gripe Espanhola, que assolou o mundo nas décadas de 1910 e 1920 e inaugurou
uma nova era das epidemias. O século XX testemunhou um aumento considerável
da incidência de epidemias ao redor do mundo em comparação com outras épocas,
e assim seguiu também no século XXI. Em outra monta, os avanços da tecnologia e
da medicina possibilitaram meios de controle epidemiológico, de tratamento e cura
dessas doenças. O impacto da tecnologia não somente contribuiu na área médica,
mas teve profundo impacto na sociedade e na cultura como um todo. Esse impacto
tornou-se mais intenso na passagem do século XX para o XXI, houve uma aceleração jamais vista nos processos de consumo e de comunicação, um aumento na interligação do mercado e da sociedade. Essas características perfazem o que se entende
como “pós-moderno”. Com mais de um ano da pandemia de Covid-19, houve uma
“quebra” no fluxo pós-moderno. Apesar de ainda não sabermos a totalidade dos impactos causados por ela, se pode considerar que a pandemia do Covid-19 se coloca
como uma ruptura em nosso tempo. Não houve evento ou fenômeno no período
recente que colocasse o modo de vida atual em risco iminente de colapso. Assim,
a atual pandemia traz consigo a ambiguidade de poder ser contextualizada historicamente em uma série de outras epidemias e ainda ser uma ruptura dentro dessa
contextualização, visto seus impactos nas conjunturas do mundo pós-moderno.

Palavras-chave: Pandemias; História; Covid-19, pós-modernismo.
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Introdução
A pandemia do Coronavírus, surgida no início de 2020 na província
de Hubei na China se alastrou rapidamente por todo o globo, demonstrou
as fragilidades do mundo em que vivemos. Testou os limites das instituições bem como da sociedade. De imediato os impactos causados são de
milhões de mortos, o aprofundamento das mazelas, um agravamento na
economia mundial e uma incerteza de quando o vírus estará controlado.
Em outras palavras, o Coronavírus foi um duro golpe no que aqui definimos como mundo pós-moderno. Em vista disso, o presente artigo busca
tecer discussões acerca dos impactos do Covid-19. Para tanto, buscamos
historicizar epidemias ocorridas desde o início do Século XX até o Coronavírus. Além disso, procuramos discutir o conceito de pós-modernismo
e sua relação com a atual pandemia.
No caminhar da humanidade, a própria existência humana, como espécie animal, é muitas vezes eclipsada pela singularidade do que esse animal, dotado de um cérebro altamente produtivo e criativo, pode realizar
em termos do que nos habituamos a chamar de “Cultura”. Somos sim um
animal, um ser biológico que se desenvolveu, evoluiu e continua evoluindo na natureza, mas, de forma surpreendente e mesmo desconcertante,
nos referimos à natureza como algo de certa forma separado de nós. Isso
fica claro sempre que falamos de ambiente e natureza por um lado e de
humanidade por outro lado, destacando as realizações humanas, especialmente a cultura e a tecnologia, do conjunto ecológico que compõem o
planeta Terra. Mas o fato é que, toda a construção cultural humana acontece neste planeta e, grande parte do que a humanidade produz, busca
exatamente explicar e situar a existência humana.
Dentre a produção cultural humana, existem as ciências e dentre as ciências, a História. O Homosapiens ao longo da sua trajetória no planeta,
aprendeu a perceber o tempo e a registrar e situar os fatos da vida, relacionando-os em uma sucessão linear de eventos que convencionamos dizer que
acontecem em dias, meses, anos, eras e períodos. Assim, cada pessoa tem a
sua história de vida, mas, como espécie que povoa todo o planeta, nós temos
a história da humanidade. Nessa última, contamos e registramos os grandes acontecimentos relacionados a absolutamente tudo o que conseguimos
perceber. Atualmente, estamos vivendo no que nossa contagem de tempo
designa como século XXI e, ao mesmo tempo, estamos vivendo o que a partir
da Filosofia e da História se convencionou chamar de período pós-moderno,
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ou pós-modernidade ou, ainda, pós-modernismo. Esses três termos buscam
exprimir o que compreendemos como as formas humanas de pensamento
filosófico, de organização cultural, de relacionamento social e de integração
da espécie humana com o planeta e todo o ambiente. Paradoxalmente, uma
característica marcante do pós-modernismo é exatamente a ruptura com a
rigidez da ideia de linearidade.
Neste artigo, propomos algumas reflexões sobre como a humanidade
e a cultura pós-moderna estão reagindo diante de uma ocorrência de natureza biológica, que escapa aos “planos” humanos de isentar-se do fato
de que somos uma espécie animal e estamos inevitavelmente ligados ao
conjunto do ambiente planetário: um vírus letal está atingindo a vida do
animal humano em todo o planeta. Não podemos simplesmente negar
esse fato histórico. A pandemia que atinge o mundo nesse momento, tem
sérias implicações sobre o modo de vida humano, nossas relações sociais,
nossas prioridades, hábitos e comportamentos. A quantidade de pessoas
infectadas, a quantidade de mortes e o tipo de morte provocada pela doença, são questões que têm abalado profundamente as relações humanas.
Nesse momento, a História, como Ciência, nos convoca a lançar um olhar
para nossa existência e refletir sobre o que nos levou a essa situação e o
que podemos vislumbrar para o futuro. Partindo dessa perspectiva, nossa intenção com esse texto é contribuir, ainda que de forma modesta, na
busca de respostas para a questão: qual o impacto da pandemia de coronavírus na história?
Dado o escopo deste trabalho, nossa proposição encaminha-se no sentido de suscitar reflexões e sistematizar algumas informações que julgamos
serem úteis para subsidiar outros estudos que venham a ser propostos por
outros autores.

As pandemias e os impactos na história
Há pouco mais de um ano, o mundo atentava-se para um novo vírus que
surgia na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei, localizada no sul
da China (MARQUES; SILVEIRA; PIMENTA, 2020). A imprensa noticiava
diariamente o aumento vertiginoso da quantidade de pessoas infectadas, o
processo de quarentena da cidade e o desconhecimento do vírus, dotado de
grande poder de transmissibilidade. Ainda sem saber ao certo todos os seus
efeitos e complicações, o mundo se preocupava com esse novo vírus:
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Essa evolução impressionante da doença – na sua capacidade de transmissão, no impacto que projeta para o futuro, no volume de recursos que mobiliza, e no seu caráter então desconhecido – são alguns dos elementos que
levaram a sua caracterização como uma Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional – ESPII (ou Public Health Emergency of International Concern - PHEIC1), pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no dia
30 de janeiro (OPAS/OMS, 2020). Inicialmente, a pneumonia de causa desconhecida foi relatada pela primeira vez à OMS em 31 de dezembro de 2019.
O surto foi declarado pela OMS uma PHEIC em janeiro de 20202. Em 11 de
fevereiro de 2020, a OMS anunciou um nome para a nova doença de Coronavírus ou COVID-19 (MARQUES; SILVEIRA; PIMENTA. 2020, p. 226).

Desde a categorização pela Organização Mundial da Saúde (OMS) do
status de PHEIC, passando pelo aumento descomunal no número de casos
confirmados e óbitos pelo mundo, lançou-se a questão acerca do lugar da
pandemia de Covid-19 na história. A interrupção abrupta do fluxo corrente
atual ainda não tinha sido vivenciada nessas proporções:
Desde então, a vida em praticamente todo o planeta foi alterada: o ritmo urbano se transformou, ruas e lugares de encontro público se esvaziaram, aulas
e diversas atividades foram suspensas, o comércio fechou as portas, pessoas
se viram sem trabalho do dia para a noite. No mercado financeiro, as bolsas
derreteram com o horizonte de crise econômica projetado e embates entre
autoridades do governo e da saúde pública foram expostos aos holofotes. No
campo político, as divergências foram reforçadas, esgarçando ainda mais os
laços de convivência pública e colocando em evidência o já roto tecido social
brasileiro (MARQUES; SILVEIRA; PIMENTA, 2020, p. 227).

Se evidenciou que a pandemia (ainda longe de controle) já tem o nome
marcado como um dos grandes eventos na do tempo presente. O afã memorialístico acerca da pandemia e a profusão de fontes e materiais como jornais,
artigos científicos, exposições, programas e outros arquivos materiais e imateriais (há um caso interessante a respeito, no Japão, mais precisamente na cidade de Urahoro, que passou a coletar itens ligados à pandemia, como material
hospitalar e jornais)3, demonstram empenho de lembrar esse momento4.
1. Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional (Trad. do A.).
2. Link do anúncio da OMS. Disponível em: https://bit.ly/3nB4wqU. Acesso em: 13 jun. 21.
3. Museus no Japão coletam itens para registrar história da pandemia. Disponível em: https://bit.ly/3cvnx7x. Acesso em: 31 maio 2021.
4. Há inúmeras iniciativas em criar arquivos acerca das memórias e histórias da Pandemia de Covid-19, um deles é o «Memórias
da Pandemia”, da Universidade Federal de Alfenas (MG), um diário virtual com relato de diferentes pessoas contando suas
experiências frente ao Coronavírus. Disponível em: https://bit.ly/3qSKRVd. Acesso em: 14 jun. 2021.
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A magnitude da pandemia do Coronavírus pode ser aferida ao contextualizá-la historicamente. Limitando nosso recorte temporal a um ponto onde
podemos encontrar informações mais bem contextualizadas, recuamos ao
início do século passado, destacando inicialmente a Gripe espanhola, provocada pelo vírus influenza. Ela foi a primeira grande pandemia do século XX
e uma das maiores já registradas. Sua propagação se deu primeiramente
na Europa ao fim de 1918, último ano da Primeira Guerra Mundial (19141918), permanecendo até meados da década de 1920:
[...] algumas pequenas notícias sobre um estranho mal começaram a aparecer nos jornais da capital federal, sem contudo despertar grande atenção das
autoridades públicas e da população em geral. Desde o mês de maio, a Europa e a África eram assoladas por uma doença epidêmica, cujo diagnóstico
era incerto. Inicialmente, ela acabou sendo confundida com diversas outras
doenças, tais como cólera, dengue e tifo. Somente no final do mês de junho,
vinda de Londres, obteve-se a informação de que se tratava de gripe ou influenza, e que já teria se alastrado por vários pontos da Europa. Percorreria o
mundo em oito meses, matando entre cinqüenta e cem milhões de pessoas e
tornando-se o maior enigma da medicina (GOULART, 2005, p. 102).

No Brasil, o impacto também foi marcante, construções precárias (muitas
delas “cortiços”) e medidas pouco assépticas, fortaleciam a proliferação de doenças5. Além disso, a desinformação e a censura por parte das autoridades acerca
da doença dificultaram o entendimento sobre o desenvolvimento do vírus, bem
como o emprego de medidas profiláticas e sanitárias, além da criação de banco
de registros da doença no Brasil (GOULART, 2005). A Gripe espanhola inaugurou uma etapa na história recente das Pandemias. O impacto da Influenza
mudou definitivamente o enfrentamento de doenças (BARRY, 2004)
A Gripe Espanhola iniciou uma série de epidemias no século XX, período
que testemunhou um avanço tecnológico imenso na medicina. Além disso, os
dados estatísticos tornaram-se mais precisos, postulando definitivamente uma
nova era no combate às doenças. O vírus Influenza reapareceria nas décadas de
1950 e 1960 em duas pandemias de gripe. A primeira entre 1957-1958, chamada
de Gripe asiática, causada pelo vírus H2N2, levou mais de 2 milhões de pessoas
à morte. Em 1968-69, outra pandemia, desta vez foi a “Gripe de Hong Kong”,
causada por outra variação do vírus Influenza (H3N2) e que deixou mais de 1

5.Além da Gripe espanhola, no início do século XX, o Rio de Janeiro, então capital do Brasil, sofreu com outras epidemias, da
Febre Amarela e da Varíola. N.A.
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milhão de mortos. Em ambas as pandemias, houve, em comparação com a Gripe
espanhola, um significativo progresso por parte da medicina, tanto na contenção
do vírus quanto no desenvolvimento (em tempo recorde para a época) de uma
vacina. Outro fator que atenuou o número de vítimas foi a menor virulência dos
vírus, em relação à pandemia de 1918 (ANDRADE; et. al. 2009, p. 471).
Em sequência cronológica, outra epidemia de menor proporção, mas
que colocou todo o mundo em atenção, foi do vírus Ebola, descoberto em
1976 no Zaire, mas que se alastrou pelos países da África Subsaariana:
Os primeiros surtos de febre hemorrágica provocados pelo vírus ocorreram quase simultaneamente em 1976, como foi referido, no sul do Sudão e a noroeste
do Zaire, hoje República Democrática do Congo. Estes surtos foram provocados
por duas espécies diferentes, designadas de SEBOV e ZEBOV. O primeiro caso
no Sudão foi de um trabalhador numa fábrica de algodão que posteriormente foi
a fonte de transmissão nosocomial no hospital de Maridi. Foram registados 284
casos com uma taxa de letalidade de 53% (TAVARES, 2015, p. 7).

Posteriormente, o Ebola foi controlado ainda na década de 1980. Por
outro lado, voltaria a aparição de pequenos surtos nas décadas de 1990 e
anos 2000, e, mais recentemente, entre 2013-2016. Muito das recorrências
dos vírus acontecem devido a suas mutações e variações, essas mudanças são
responsáveis por ciclos epidêmicos6. A “gripe aviária” ou “gripe do frango”
provocada pelo vírus H5N1, ocorrida em 2003, seguiu esse ciclo epidêmico:
A primeira epidemia de gripe aviária, conhecida popularmente como gripe do
frango, que acometeu seres humanos foi registrada em Hong Kong em 1997. Na
época, 18 pessoas foram hospitalizadas, com 6 óbitos. Em fevereiro de 2003,
mais 2 casos de gripe aviária em humanos, com 1 óbito, foram registrados em
Hong Kong, em uma família que havia viajado recentemente para a China continental. Entre 2003 e 2007, mais de 20 países da Ásia, África e Europa registraram casos de gripe aviária em animais e aproximadamente 1,5 milhões de
aves foram sacrificadas para a prevenção da disseminação do vírus. No entanto,
a partir de 2003, as infecções em humanos começaram a ocorrer com maior
frequência em vários países, sendo responsável por uma elevada taxa de mortalidade. Até 10 de setembro de 2008, a Organização Mundial de Saúde (OMS)
registrou 387 casos confirmados em humanos, com 245 óbitos (ANDRADE et
al., 2009, p. 470).

6. As pandemias do vírus Influenza possuem um ciclo de frequência de 3 a 4 vezes por século (ANDRADE et al., 2009; BLACK;
ARMSTRONG, 2006).
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O impacto da gripe aviária logo seria suplantado por mais uma variação
do Influenza. Se no século XX houve o ciclo de três epidemias do Influenza, marcado pela gripe espanhola no início do século, a “gripe asiática” na
década de 1950 e, na década seguinte, a “Gripe de Hong Kong”, no século
XXI, a primeira grande epidemia ocorreu em 2009 no México, um surto local
provocado pelo vírus H1N1 (Influenza) que logo foi propagado por todo o
mundo. O aumento de casos no mundo levou a OMS, em junho de 2009, a
classificar o surto como pandemia global (AUGUSTO et al., 2020). A Gripe
Suína durou pouco mais de 1 ano, o número de mortes varia entre 150 mil e
550 mil (DAWOOD et al., 2012). Tal variação ocorre devido à dificuldade de
registro da doença e às subnotificações, ocorridas principalmente nos países
subdesenvolvidos.
Atualmente, o mundo enfrenta a pandemia do Covid-19, com mais de um
ano de duração e sem perspectivas concretas de findar. Ao contextualizá-la,
percebe-se sua magnitude, ainda mais se pensarmos nas epidemias ocorridas
no tempo presente. Alguns fatores apontam para isso: o número elevado de
mortos e de casos confirmados7 em comparação com as pandemias anteriores (como a gripe aviária e a gripe suína). O agravamento histórico das desigualdades no mundo (DIEHL, 2021), principalmente em países de estrutura
deficitária, como os países da América Latina (NASCIMENTO, 2020), África
e Ásia, onde a letalidade da pandemia foi maior:
Estudos, como o de Pires et al. (2020), vêm apontando como a COVID-19
impacta diferentemente os países e regiões mais pobres do mundo, visto que
as populações de baixa renda usam com mais frequência o transporte público, possuem maior número de moradores por domicílio, têm menor acesso
ao saneamento básico e saúde, além das dificuldades de manterem o isolamento social devido a suas características de emprego e renda (FARIAS;
LEITE JÚNIOR, 2021, p. 5).

No Brasil, não foi diferente. A pandemia teve significativo impacto
econômico e social, principalmente em grupos de maior vulnerabilidade
social:

7. O número de casos confirmados em todo mundo passa de 217 milhões, já o número de mortos é de mais de 4,5 milhões até a
data de 30 de agosto de 2021. Disponível em: https://bit.ly/3qVBFiV. Acesso em: 30 ago. 2021. No Brasil, os números são: casos
confirmados são mais de 20,7 milhões e de mortos mais de 579 mil pessoas até a data de 30 de agosto de 2021. Disponível em:
https://glo.bo/329P9NE. Acesso em: 29 ago. 2021.
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A taxa de desocupação no primeiro trimestre deste ano foi de 12,2%, representando um aumento de 1,3 pontos em relação ao trimestre anterior. A desocupação prejudica mais as mulheres que os homens, e mais as pessoas que
se declaram pretas e pardas do que as brancas. O número de desalentados
foi de 4,8 milhões de pessoas, sendo a Bahia o estado com maior contingente
(778 mil), abrigando 16,3% do total nacional. O percentual de pessoas desalentadas foi de 4,3%, 0,2 pontos percentuais a mais que o quarto trimestre de
2019. Em relação ao trimestre anterior, a criação de novas vagas de emprego se reduziu em 2,3 milhões de janeiro a março de 2020, e a redução com
relação ao mesmo trimestre de 2019 foi de 1,8 milhão. A população fora do
mercado de trabalho (CASTRO et al., 2020, p. 69).

Como é perceptível, a vulnerabilidade social permeia vários aspectos, como
o acesso à saúde, à alimentação e à informação – elementos fundamentais na
proteção social dos indivíduos. Outra questão emergente, que está ligada com
a vulnerabilidade social, é o negacionismo científico. Uma prática de forte caráter ideológico e político que acarreta ainda mais na expansão e no agravamento
da pandemia, essa prática foi e é recorrente em vários países, incluindo o Brasil (MOREL, 2021). Somada a isso, a pandemia também desencadeou outros
retrocessos políticos, como a xenofobia, especialmente contra os asiáticos (chineses são o principal alvo) (KHALIL; KHALIL; CAETANO JUNIOR, 2021) e o
nacionalismo, com o fechamento de fronteiras e com medidas anti-imigração
(GEISSER, 2020). Esses fatores, juntos, oferecem uma noção da dimensão do
Coronavírus e como ele desencadeou inúmeras outras questões complexas.
Esse cenário das pandemias na trajetória dos últimos 100 anos chama
atenção por um outro fator em particular: a diminuição do intervalo entre cada
ocorrência de um surto mundial de alguma doença. Retomando nossa abordagem inicial, sobre as questões do desenvolvimento da tecnologia e da cultura,
não se pode negar que o século XX foi um período de invenções espetaculares
no campo de todas as ciências (SEVCENKO, 2001). Muitas dessas invenções
serviram para acelerar a comunicação humana e, mais do que isso, auxiliaram
no aperfeiçoamento cada vez maior de invenções como o avião, os carros, os
trens e os navios – reduzindo significativamente o tempo necessário para o
deslocamento de pessoas, produtos e, porque não dizer, de doenças8. O vírus,
descoberto na China, aproximadamente em agosto de 2019, levou cerca de seis
meses para disseminar-se por praticamente todo o mundo.

8. “A explosão tecnológica, pode ser expressada pela Lei de Moore, que demonstrou um crescimento astronômico no que tange os
progressos na tecnologia em recorte temporal que vai de 1959 a 1999” (SEVCENKO, 2001, p. 38).
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Nos últimos 50 anos, a forma de produção e distribuição de bens de consumo mudou de modo radical o panorama do comércio, que passou a ser dominado por empresas transnacionais. As fronteiras tornaram-se mais flexíveis
tanto à circulação de produtos, quanto de pessoas. Isso porque a sociedade pós-moderna, além de acelerada nos processos de comunicação, é também acelerada nos hábitos de consumo. Em tempos de relações líquidas (BAUMAN, 1998),
o consumo é rápido e a circulação das mercadorias, da informação e das pessoas
também. Assim, igualmente rápido foi o aumento da circulação de informações
verdadeiras e falsas sobre a doença, todas misturadas em uma plataforma de
acesso livre para grande parte da população mundial, a internet.
No cenário digital do século XXI, a internet e as redes sociais são amplamente usadas nos aparelhos celulares e assim alcançaram um controle ainda
maior sobre a vida e as atividades das pessoas em todo o mundo. Com a pandemia da Covid-19 o controle digital chegou a um nível prático imaginado apenas
como ficção, mas que, de fato, a partir de abril de 2020, começou a verificar-se
na realidade. O perigo da disseminação do vírus e o medo infligido às populações
motivou no mundo inteiro uma política de lockdown – protocolo de isolamento
total. Estratégia que só se tornou viável e possível porque as pessoas, apesar de
separadas fisicamente, privadas da maior parte das condições de trabalho e lazer, puderam encontrar nas redes digitais alternativas para trabalhar, estudar e
até mesmo manter atividades de lazer e de relacionamento.
Comparativamente com o cenário das pandemias dos períodos anteriores, a realidade vivenciada desde 2019, motivada pela Covid-19, é talvez a que
apresentará impactos mais duradouros e significativos a longo prazo nas relações sociais. Isso porque o cenário da comunicação digital e o isolamento social
forçado, impulsionaram novas formas de trabalho e outros níveis de comportamento social em relação às atividades de estudos, lazer, consumo e mesmo
produção cultural. Multiplicaram-se aplicativos para atendimento em praticamente todos os setores, flexibilizaram-se processos de cadastramento e autenticação de documentos, assim, a cadeia de negócios online se aperfeiçoou e
se expandiu. Algumas “comodidades e conveniências” no comportamento das
pessoas e das empresas, instaladas à força devido aos períodos de isolamento
domiciliar, serão hábitos difíceis de serem modificados nos anos futuros.
Isto posto, para o entendimento do atual cenário pandêmico e seus impactos, recuar temporalmente proporciona-nos uma noção do impacto da
Covid-19. Se levarmos em conta o salto tecnológico na área da saúde desde
o século XX, (podemos dar como exemplo: o atual desenvolvimento de diversas vacinas em tempo recorde no combate à Covid-19), a sofisticação dos
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meios tecnológicos na atualidade possibilitou frear diversas doenças, que em
tempos passados fariam muito mais vítimas. Foi o caso do surto do Ebola de
2013-2016, que, devido às medidas sanitárias e ao controle epidemiológico,
pode ser controlado. Se nos atentarmos às proporções, a até então maior epidemia no século XXI, a Gripe Suína ocorrida em 2009, proporcionalmente,
teve impacto substancialmente menor se comparado a atual pandemia.
Ao contextualizar as epidemias entre os séculos XX e XXI, percebe-se
uma diminuição na letalidade e no número de infectados. A pandemia de
Covid-19 rompeu com essa sequência histórica, e, mais do que isso, ela é um
evento que coloca em risco o “modus operandi” pós-moderno, uma vez que:
evidenciou a fragilidade do Estado, do Mercado e aduziu a indiferença de
muitas esferas do poder quanto aos efeitos danosos na estrutura econômica
e social das populações – principalmente de grupos de menor renda e com
maior vulnerabilidade social. Outro elemento que a pandemia enfraqueceu
foi a previsibilidade quanto ao futuro e as diferentes variações do vírus. Assim, a ocorrência de inúmeros surtos ao redor do mundo desfocou o olhar
para o futuro próximo.

Considerações finais
Ainda não é possível mensurar todos os efeitos que a pandemia do Coronavírus acarretou, até porque, ainda estamos vivendo o cenário da pandemia
– com várias localidades no mundo em situação de lockdown. Muitas pessoas
ainda estão aguardando a vacina e seguem com a economia sendo impactada, tanto pela situação de retração do comércio quanto pelo aumento do desemprego neste período de quase dois anos desde o início do surto pandêmico. A curto prazo, podemos indicar os impactos supracitados, porém, o que
vem além ainda é incerto. Certo é que seu impacto ecoará por muito tempo,
assim, a atual pandemia compartilha a lógica de ruptura e de continuidades,
relembrando para a humanidade que apesar de todos adventos tecnológicos,
não somos separados da natureza e somos demasiadamente frágeis.
Como mencionado no início, neste artigo buscamos tecer algumas considerações sobre o momento histórico que estamos vivendo. Convidamos
outros pesquisadores a aprofundar os estudos sobre esse tema e suas implicações, lembrando que situar-nos em relação às possíveis ocorrências de
pandemias é algo literalmente vital para a humanidade.
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Desafios da mulher preta
no mundo do trabalho
uma reflexão necessária
Gabriel Hasselmann
Valdete Daufemback

Resumo

O artigo propõe uma reflexão sobre os desafios da mulher preta para se inserir
com iguais oportunidades no mundo do trabalho. Trata-se de um estudo sobre as
desigualdades no campo étnico-racial, sob a perspectiva analítica de uma revisão
bibliográfica. Historicamente, o sexo masculino leva vantagem nas relações de trabalho quanto a direitos e, consequentemente, ascensão profissional no mercado de
trabalho. Quando se trata de relações étnico-raciais, a população afrodescendente
fica ainda mais distante quanto às oportunidades de trabalho. Porém, na escala
ocupacional, acrescenta-se à mulher preta o peso do racismo na interconexão entre
gênero, classe e raça, remetendo-a a um contexto de tripla exclusão e opressão. As
reais habilidades e capacidades destas mulheres são apagadas veladamente pelas
características físicas (fenotípicas), em especial pelo tom de sua pele. Assim, em
uma sociedade machista e patriarcal, ser mulher que traz consigo a ancestralidade
africana, marcada por um histórico familiar em senzalas e quilombos que a expôs à
vulnerabilidade social, resta-lhe menos oportunidades de ascensão profissional. A
pesquisa sinalizou a evidência de disparidade nas relações étnico-raciais e de gênero.
No contexto da Psicologia entende-se que a luta por direitos e igualdade racial deva
ser um compromisso assumido por todas as pessoas em qualquer segmento social,
não apenas pelas mulheres pretas, independente do lugar no âmbito étnico-racial
que cada qual se encontra. Neste sentido, identifica-se a necessidade de reconhecer
a existência da exclusão social em relação à mulher preta e, com isso, possibilitar a
criação de políticas públicas e fortalecer os movimentos feministas para a conquista
de direitos iguais no mundo das diferenças.

Palavras-chave: mulher preta; mundo do trabalho; racismo; relações étnico-raciais.
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Introdução
Este artigo tem por objetivo promover uma reflexão sobre os desafios da
mulher preta no mundo do trabalho, considerando que, historicamente, na
escala de direitos, a cultura ocidental valoriza a sociedade patriarcal e branca. Esse tema como ponto de reflexão surgiu no decorrer das aulas do componente curricular “Prática Integrada II: questões étnico-raciais”, cursada na
terceira fase da graduação em Psicologia. Ao estudar, com base na literatura,
a constituição da hierarquia na escala de direitos legitimada pela inferiorização dos povos originários e afrodescendentes em detrimento da supremacia
ocidental, emergiu uma inquietude em relação aos direitos das mulheres pretas, uma vez que a sociedade patriarcal está presente em quase todos os povos. Essa inquietude se transformou em um problema de pesquisa e rendeu
um paper de final de semestre para o referido componente curricular.
Para transformar o paper em artigo foi necessário reunir documentos
que fornecessem dados para analisar as condições e acesso das mulheres pretas no mundo do trabalho e analisá-los à luz de autores que abordassem sobre as questões étnico-raciais. Assim, com o propósito de ampliar a compreensão sobre o tema, uma busca na internet possibilitou a seleção de artigos
específicos para posterior leitura, na qual descartou-se o material que não
atendesse ao objetivo proposto.
Diante do exposto, pretende-se desenvolver essa reflexão necessária à
vida acadêmica revisitando autores, sem a pretensão de limitá-la a teorias
deterministas para sustentar um discurso dotado de racionalidade. Atribui-se aqui a humildade de um aprendiz que na caminhada entende a grandiosidade de um olhar humano sobre os dilemas sociais, porém, com o propósito
de deixar a porta aberta para novos e valiosos conhecimentos.
Importante mencionar que a escolha do conceito “mulheres pretas” ao invés
de mulheres “negras”, foi inspirada a partir da observação das opções de preenchimento contidas em formulários para a autodeclaração étnico-racial. Para Oliveira (2004, p. 57), autodeclarar-se “preta” tem relação não apenas com a cor da
pele, mas também com a “história de vida, socialização e educação, e a consciência adquirida diante das prescrições sociais raciais ou étnicas é oriunda de uma
determinada cultura”. A utilização desse viés conceitual possibilita a ampliação
do debate em relação à necessidade de compreender que sobre “as mulheres
pretas recaem um maior preconceito” (CARVALHO; SANTOS, 2021, p. 179).
Esta maneira de se posicionar conceitualmente reitera a necessidade de
reflexão quando se trata de pautas sociais, pois atravessa a compreensão do
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reconhecimento do lugar de fala que vem carregado de sentidos para garantir a participação e existência de determinados grupos identitários. Trata-se
de uma forma de situar as subjetividades e seus respectivos pontos de vista
sobre determinado assunto, uma vez que reflete no olhar de quem o analisa.
Para Nogueira (2017, p. 5-6), “demarcar e definir estes espaços, por mais
transitórios que possam se configurar, contribui para o questionamento da
neutralidade, para a inclusão da escuta de outras vozes”.
Neste sentido, na escrita deste texto, peço licença para adentrar no âmbito conceitual no qual reconheço não pertencer ao “lugar de fala” por ser
homem branco, jovem, de classe média, nascido e residente no Sul do Brasil
(maioria branca), privilegiado pela oportunidade de cursar uma graduação.
Saliento que foi na graduação que tive a oportunidade de estudar temas referentes às relações étnico-raciais, estudos feministas, de gênero e direitos
humanos, razões pelas quais me tornei um defensor destas pautas.
Geralmente quando se abordam questões étnico-raciais é comum reforçar a relação das pessoas consideradas “brancas” com a cor da pele. Porém,
quando se refere às pessoas “pretas”, além da cor da pele, costuma-se associá-las ao passado escravista como marca permanente. Nesta generalização,
não há espaço para a análise sobre a maneira como estas pessoas foram arrancadas da África para servir ao sistema colonial, nem tampouco se pensa
na possibilidade desta população afrodescendente ser dotada de uma cultura, de uma vivência e resistência à opressão. Assim, culturalmente costuma-se associar o conceito “negro” à simbologia da escravidão.
Neste sentido, problematizar as terminologias empregadas é importante
para descolar essa associação dos afrodescendentes à ideia de escravidão.
Não significa que se queira negar a história desses povos, mas superar vícios
de linguagem, justamente como uma maneira de fortalecer a identidade destas pessoas em um prisma decolonial (ROCHA, 2010).
No mundo do trabalho fica evidente que os espaços e cargos ocupados
têm uma hierarquia pautada na cor e no gênero. Nesta esfera, a mulheres pretas se encontram em uma posição de desvantagens diante de uma construção
cultural patriarcal marcada pela superioridade de valores ocidentais que perpassou toda história do Brasil desde a colonização aos dias atuais, apesar das
lutas em defesa dos direitos humanos. As possibilidades de transformações
sociais e igualdades de oportunidades no mundo do trabalho dependem do
compromisso de todas as pessoas como seres multiplicadores de ações humanistas e que resultem em políticas públicas reparadoras das dívidas que o
país tem em relação ao seu passado escravocrata e patriarcal.
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Racismo estrutural
O racismo está culturalmente presente dentro de uma sociedade nas esferas institucionais como a família, escola, igreja, onde o silenciamento contribui para a manutenção das práticas racistas. Geralmente o racismo estrutural se expressa pelo “não dito racista”, onde a violência acontece de forma
“inocente” por meio de “microagressões: piadas, silenciamento e isolamento
[...] [e assim] toda instituição irá tornar-se uma correia de transmissão de
privilégios e violências racistas” (ALMEIDA, 2017, p. 27).
Para Hernandéz (2017, p. 16), ainda está presente na América Latina a visão de que o “racismo não existe”, mesmo com os esforços dos movimentos sociais pretos e da produção de cientistas sociais provando ao contrário. Assim,
a negação latino-americana do racismo pauta-se na ideia de que o verdadeiro
racismo só pode ser encontrado nos Estados Unidos, mais especificamente no
processo de segregação racial. Este discurso corrobora para que as manifestações de racismo na América Latina permaneçam veladas e que mantenha viva
a ideia de que se trata de uma região “racialmente inocente” (p. 18).
De acordo com Almeida (2019, p. 27), “as instituições que não tratarem
de maneira ativa e como um problema a desigualdade racial irão facilmente
reproduzir as práticas racistas que são assumidas como ‘normais’ em toda a
sociedade”. Nesse universo de silenciamento do racismo, historicamente há
uma tendência de excluir as mulheres pretas das narrativas sociais, o que
Santos (2020) afirma causar um impacto direto na constituição da subjetividade destes indivíduos. Esta é uma maneira deliberada de silenciar o debate
sobre as desigualdades relacionadas às questões étnico-raciais.
Salienta-se que foram séculos de lutas sociais para o reconhecimento do
direito dos povos afrodescendentes de não serem escravizados, de não terem
donos, de não serem tratados como mercadorias. Porém, mesmo após o fim do
sistema escravocrata foram décadas de lutas para se chegar à obtenção de políticas públicas em defesa dos direitos dessa parcela da população. No entanto, a
inclusão dos afrodescendentes no campo dos direitos concedidos pelo Estado
não caracteriza o escopo de um esforço de reconhecimento de sua história, mas
pelo desejo de governantes em construir uma identidade nacional.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de
2019, 54% da população é declarada preta ou parda e 51,2% dos declarados
pretos ou pardos são mulheres. Porém, esse lugar de destaque, em números,
correspondentes aos dados do IBGE, não às questões corresponde em ganhos reais ou valorização social. Mesmo que sejam a maioria da população,
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existem desafios para que possam expressar suas vivências particulares, pois
geralmente a mulher branca é quem representa a imagem de feminilidade e
de possibilidades de ocupar cargos de destaque.
Mas a negação de acesso à igualdade de oportunidades é justificada com
o discurso da meritocracia. O argumento da meritocracia se constitui em um
instrumento utilizado por aqueles que representam os desenvolvedores da
política dos privilégios (leia-se branco, elitizado, de descendência europeia).
É dessa forma que a regra do racismo estrutural estabelece quem será representante da supremacia e quem será subordinado a esse poder.

Mundo do trabalho
A narrativa sobre as desigualdades sociais neste país marca uma premissa de dominação de povos desde a colonização. Na literatura há um vasto material sobre as formas de repressão a que as pessoas pretas eram submetidas
no período escravista. No entanto, há menos material sobre as condições das
pretas escravizadas, em especial, sobre a sua sociabilidade. Dentre alguns autores que abordam esse tema, pode-se citar Ribeiro (2017), Almeida (2016),
Hernández (2017), Abramo (2016) e Carneiro (2003).
De acordo com Paixão e Gomes (2008), no período escravista eram as
“negras” quem transmitiam oralmente os valores e tradições dos povos africanos após a imigração forçada para o Brasil, em uma tentativa de manter às
gerações a cultura da ancestralidade. Significa que elas representavam a voz
da resistência preta em meio à imposição da cultura europeia religiosa e de
submissão. Há relato de um piloto de navegação no século XVI sobre a necessidade de separar os gêneros nos navios negreiros porque as mulheres, com
frequência, instigavam os homens a se rebelarem contra a tripulação. Além
do mais, “tentaram impedir que seus filhos e esposos fossem vendidos separadamente, recusaram-se a trabalhar e até ameaçavam seus senhores com
suicídio e infanticídio de seus filhos” (PAIXÃO; GOMES, 2008, p. 950-951).
Neste contexto hostil de trabalho e de violência por parte dos senhores,
as mulheres pretas foram responsáveis pela criação de ambientes para estimular a autoestima, como também usavam a sua destreza para obter informações a respeito de venda e transferência indesejadas e de facilitar fugas de
pessoas escravizadas (PAIXÃO; GOMES, 2008). No entanto, não se pretende
com isso romantizar a conduta das mulheres pretas, mas ressignificar a retórica da narrativa sobre o processo escravocrata dentro de uma visão determi-
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nista de submissão e passividade. É preciso salientar a força dessas mulheres
para resistir e organizar suas vidas e de suas famílias, afinal, como retrata
Miranda (2019, p. 86), “às mulheres negras, fossem elas libertas, livres ou
escravizadas, não era dado o direito de serem ‘frágeis’, principalmente por
estarem profundamente enraizadas ao mundo do trabalho”.
As mulheres pretas sempre estiveram em desvantagem quando o assunto se refere ao mundo do trabalho. No Brasil, a maioria das mulheres pretas
sempre trabalharam em atividades informais e em condições precárias. Ou
seja, a literatura ofertou ciência da discriminação quanto às condições de
trabalho das mulheres pretas, cujo salário fica abaixo do corte das demais
categorias. Lembrando que, no Brasil, a Consolidação da Leis do Trabalho
(CLT) constituída em 1946 foi um avanço em matéria de direitos no mundo
do trabalho, especialmente, porque garantiu a segurança aos trabalhadores.
Da mesma forma, a Constituição Federal de 1988 possibilitou a garantia de
outros tantos direitos sociais.
Apesar das conquistas com os aparatos legalistas de direitos para todas
as pessoas brasileiras, nas últimas décadas, por conta da produtividade esperada pelas empresas, pressionadas pela reestruturação do modelo toyotista,
há uma tendência de contratarem, preferencialmente, mulheres trabalhadoras que não tenham em seus planos a gravidez. Isso porque o nascimento
de filhos poderia trazer algum contratempo para a empresa com a dispensa
do trabalho diante da licença maternidade e cuidados com o rebento. Neste
sentido, empresas mudaram o perfil de contratação de trabalhadoras, preferindo aquelas que estão fora da fase reprodutiva, em favorecimento à sua
dedicação ao trabalho. Estudos realizados por Bruschini e Puppin (2004),
sinalizavam que a média de idade das trabalhadoras havia subido, habitualmente casadas e com filhos, ou seja, com a família constituída. Isso significa
uma sobrecarga doméstica e familiar para estas mulheres.
No entanto, se nesta esfera de competitividade produtivista permite-se
que se avizinhem as dificuldades de adentrar no campo do trabalho por ser
mulher, como se situam os direitos das mulheres pretas no âmbito da empregabilidade? Ao que parece, há uma distância que separa pretas e brancas em
relação à posição ocupacional.
No universo das mulheres pretas esta situação é ainda mais delicada.
Lima (1995) apontava há mais de duas décadas que 48% das mulheres pretas
se ocupavam com o serviço doméstico, demonstrando “que os negros além
de terem uma maior presença nas ocupações manuais se concentram dentro
desse estrato num setor mal remunerado e no caso feminino possivelmente a
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margem do mercado de trabalho regulamentado” (p. 494).
Pesquisas mais recentes do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) (2018) indicam que, em 2018, 14,6% das mulheres encontravam-se
em atividades remuneradas no trabalho doméstico. Dessas, 5,7 milhões,
mais de 4 milhões eram pretas, e apenas 28,3% possuíam carteira assinada; indicando que no trabalho formal, esta possibilidade de empregabilidade, fica ainda mais reduzida em relação às mulheres brancas. A maioria
delas continuam na mesma posição há séculos, voltadas às atividades do
cuidado no ambiente doméstico.
Davis (2016) indica que esta situação ocupacional das mulheres pretas
“reproduz um padrão estabelecido desde os primeiros anos da escravidão.
Como escravas, essas mulheres tinham todos os outros aspectos de sua existência ofuscados pelo trabalho compulsório” (p. 24). Esta fala da autora indica que a expansão do mercado de trabalho não representou ganhos significativos para as mulheres pretas.
Bruschini e Puppin (2004, p. 110), alertaram que, embora algumas
mulheres pretas tenham ingressado na área profissional historicamente reconhecida, como atividades de domínio masculino (engenharia, medicina,
arquitetura e advocacia), elas ainda “permanecem submetidas a uma desigualdade de gênero, presente em todos os escalões [...] ganham menos que
seus colegas de profissão”.
Conforme Carneiro (2003, p. 119),
[...] para as mulheres pretas atingirem os mesmos níveis de desigualdades
existentes entre homens e mulheres brancos significaria experimentar uma
extraordinária mobilidade social, uma vez que os homens negros, na maioria
dos indicadores sociais, encontram-se abaixo das mulheres brancas.

Costuma-se justificar a desigualdade de rendimentos por gênero mediante argumentos de que as mulheres têm um índice de escolaridade menor
do que os homens e que lhes falta especialidade para exercer determinadas
funções. Porém, dados do IBGE (2019) mostram a falseabilidade destes discursos, afinal, entre os homens com 25 anos ou mais de idade, 15,1% têm
ensino superior completo e, entre as mulheres na mesma faixa etária, 19,4%
completaram o ensino superior. Mesmo assim, de acordo com o IBGE, em
2019, o salário médio mensal dos homens no Brasil foi de R$2.555,00, enquanto o das mulheres foi de R$1.985,00; números que indicam a disparidade de gênero no mercado de trabalho.
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Acompanhando as estatísticas do Brasil, em 2018, a maior parte da População Economicamente Ativa (PEA) era correspondente a pretos e pardos,
com a presença de 57,7 milhões de pessoas, ou seja, 25,2% a mais do que a
população de cor ou raça branca (46,1 milhões) (IBGE, 2019). Entretanto, as
disparidades ficam evidentes nas relações informais, pois em 2018, enquanto
34,6% das pessoas ocupadas de cor ou raça branca estavam em ocupações informais, entre as de cor ou raça preta ou parda esse percentual atingiu 47,3%
(IBGE, 2019.
Assim, com o hábito de naturalizar a legitimação de poder e de mérito
das pessoas brancas, a presença de pretas em posições de alto cargo geralmente causa estranheza na sociedade. De acordo com Bruschini e Puppin
(2004, p. 126), “quando há uma mulher em cargo de primeira linha, sempre
imaginamos uma ‘dama-de-ferro’, tem que ser aquela ‘durona’. Ela tem que
se impor mais – parece que para o homem é mais natural ele ser um executivo – a mulher não: [...] tem que mostrar que é melhor”. Reitera-se que, em
muitos casos, não basta somente se mostrar que é melhor, precisa demonstrar que é capaz.
No mundo do trabalho, quando comparadas às brancas, as pretas apresentam cada vez mais um senso crítico para evidenciar os desafios em diferentes brasilidades. Seus desafios superam as experiências das mulheres
brancas, em um universo de poder que tem cor e tem raça. Talvez possa existir igualdade entre homens e mulheres, pretas e brancas “no dia em que se
encontrar uma mulher executiva em alta posição sendo incompetente, pois
homens incompetentes em cargos de comando vemos vários, elas não” (DI
MASI apud BRUSCHINI; PUPPIN, 2004, p. 128), pois precisam estar arduamente justificando e reiterando seu lugar, sua fala, sua presença.
Neste sentido, os indicadores da desigualdade racial são visíveis historicamente no Estado brasileiro. Nos melhores empregos e nos setores organizados da economia, onde as chances de obter cargos elevados, assim como as
oportunidades de salários e condições de trabalho, as mulheres brancas são
mais representadas socialmente do que as pretas.
A presença da mulher preta em cargos elevados implicaria na evidência
da possibilidade da existência de pessoas pretas com capacidade de liderança
no mundo empresarial, dos negócios e da economia. Essa possibilidade “traria deméritos” à empresa.
De forma didática, no mundo do trabalho os desafios dobram quando
se trata de uma mulher, dobram quando se trata de mulher preta, dobram
quando se é mulher preta e se exerce a responsabilidades de mãe. Nesta
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esfera social, a opressão tem um caráter cumulativo, explícito nas relações de trabalho. Portanto, a desigualdade de oportunidades em favor do
branqueamento nos altos cargos nas empresas pode estar ancorada no
racismo estrutural, uma vez que a naturalização do discurso meritocrático demonstrou a capacidade de silenciar a voz do pensamento crítico no
mundo do trabalho.

Feminismo e resistência
Constitucionalmente, todas as pessoas têm os mesmo direitos e deveres.
Porém, há uma incessante tentativa de equiparar – com equidade – as diferenças estruturais apresentadas historicamente pela população preta, como,
por exemplo, a política de cotas. Vale a ressalva que mesmo com a política de
cotas, boa parte dessa população ainda permanece excluída do ensino superior e dos postos de trabalho com melhor remuneração salarial.
Os movimentos sociais são importantes na luta para conquistar direitos.
Foi assim que os movimentos feministas atingiram dimensões de destaque
e influenciaram as instâncias de poder para garantir políticas públicas para
as mulheres. No entanto, de acordo com Carneiro (2003, p. 119), se faz necessário “enegrecer o feminismo” para politizá-lo e possibilitar a transformação das mulheres pretas em novos sujeitos políticos, uma vez que existem
“demandas específicas que, essencialmente, não podem ser tratadas, exclusivamente, sob a rubrica da questão de gênero se esta não levar em conta as
especificidades que definem o ser mulher neste caso”.
A defesa feminista reconhece que há demandas específicas em relação
às pretas. Porém, existem mais obstáculos persistentes para a realização da
igualdade de gênero e raça, simultaneamente. Ribeiro (2016) afirma que é
crucial repensar a importância do feminismo preto dentro dos debates políticos, pois as formas de opressão estão sempre em movimento, se entrecruzando. Por isso, é importante oportunizar a estas mulheres outras possibilidades
de existência.
Nesse aspecto, o “arcabouço teórico-crítico trazido pelo feminismo negro serve como instrumento para se pensar não apenas sobre as próprias
mulheres negras, categoria também diversa, mas também sobre o modelo de
sociedade que queremos” (RIBEIRO, 2016, p. 100). Uma sociedade que se
pauta na equidade, mediada por políticas públicas que promovam a igualdade de oportunidades.

Redes | N. IV | Ano IV | 2021

97

Gabriel Hasselmann e Valdete Daufemback

Considerações Finais
A escrita desse artigo foi resultado de uma inquietação relacionada aos
desafios das mulheres pretas no campo dos direitos em relação ao mundo do
trabalho. Com alguns dados relativos às condições de trabalho e empregabilidade busquei um diálogo com autores que defendem as pautas étnico-raciais
para desenvolver uma reflexão do quanto ainda é preciso caminhar para a
conquista de direitos iguais respeitando as diferenças.
A semântica, os conceitos que se são utilizados no cotidiano mantêm
presas no passado as populações que tiveram seus antepassados submetidos
ao processo de escravidão. O fato de se atribuir e de defender a condição de
doméstica, ao invés de trabalhadoras, legitima a ação de discriminação no
mundo do trabalho porque minimiza a sua importância e sua interação no
campo social e de direitos.
É necessário defender as pautas de direitos fundamentadas em políticas
públicas para romper o silêncio e dar visibilidade às lutas e conquistas que
transformam o pensamento que legitimou a herança da inferiorização dos
povos afrodescendentes em detrimento dos valores da cultura ocidental. A
expressão desse olhar crítico sobre a discriminação das populações afrodescendentes, por meio da literatura, produziu conteúdos reflexivos que ressignificaram o sofrimento causado a tantas gerações.
Essa transformação na maneira de pensar e de agir deveria ser não somente necessária, como também desejável pela sociedade como expressão de
uma centelha de esperança para os tempos que comportam tantos desafios
na esfera de domínio dos direitos e da equidade.
A erradicação da pobreza neste país passa também pela equalização dos
direitos no mundo do trabalho, na constante defesa de políticas públicas para
as mulheres, em especial para as pretas, como ferramenta ao fortalecimento
de sua autonomia. Por outro lado, os movimentos sociais, enquanto ato de
resistência, têm contribuído para romper com a invisibilidade das mulheres
pretas e colocaram em curso o surgimento de vozes femininas que se expressam como lugar de fala sobre as questões étnico-raciais.
A análise desses indicadores constitui de um pré-requisito para o desenvolvimento de políticas públicas que permitam a entrada das pretas nos espaços com igualdade de oportunidades. Percebe-se as inúmeras tentativas de invisibilizar a existência de preconceito na América Latina, em especial no Brasil.
Defender as lutas pretas femininas é reconhecer o fato da mulher preta ainda
ser a doméstica e estar minimamente representada, indicando a existência da
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opressão para que continuem no silêncio e na invisibilidade. É necessário que
os ambientes de trabalho tenham em suas pautas o debate sobre práticas antirracistas e antissexistas como princípio de igualdade de direitos.
Não se pode negar que no Brasil os movimentos em favor da diversidade
étnico racial se fortalecem, mesmo sob o reiterado discurso da meritocracia.
Considero que esta luta pelos direitos iguais de oportunidade deve ser de
todas as pessoas. A partir destas reflexões, defendo que a sociedade deva investir em equidade, independentemente de gênero e raça.
Diante disso, entendo que foi uma experiência desafiadora e de satisfação acadêmica investigar por meio de leituras as questões étnico-raciais.
Pude verificar que o racismo decorreu de uma invenção oportunista de hierarquização dos povos em defesa da “civilização” europeia. Mas, se foi uma
invenção, significa que outras possibilidades são possíveis.
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Resumo

O estudo tem por objetivo descrever o estilo de vida de adolescentes do 8° ano do
ensino fundamental em tempos de Covid-19 em Joinville (SC), em 2020. Trata-se
de um estudo descritivo, transversal e quantitativo realizado com 36 adolescentes.
Os dados foram coletados via formulário eletrônico juntamente com o instrumento
adaptado “Perfil de Estilo de Vida Individual”. As variáveis analisadas foram: sexo,
religião, rede educacional de ensino, número de irmãos, rede de atenção à saúde,
frequência de realização de atividade física, tempo e uso de tela/eletrônico, tempo
de horas de sono, peso, estatura para cálculo do Índice de Massa Corpórea. Para
análise dos dados foi utilizado o teste de Correlations Spearman’s, Qui-quadrado
e Exato de Fischer. Todos os procedimentos éticos foram seguidos e respeitados.
Os adolescentes que apresentaram Índice de Massa Corpórea inadequado tinham
mais de 13 anos, eram católicos, estudavam em rede pública (p=0,062) e com mais
de três irmãos (p=0,013), ainda, a maioria utilizava os serviços públicos de saúde
(p=0,119) e possuí tempo de sono adequado (p=0,047). Houve uma forte correlação
entre as questões Atividade Física x Atividade Física (0,71), uma correlação moderada entre Comportamento Preventivo x Nutrição (0,48) e Controle de Estresse x
Comportamento Preventivo (-0,49). Com esse estudo foi possível identificar o estilo
de vida do grupo durante a pandemia, o que pode auxiliar na ampliação de estratégias para o cuidado dos adolescentes em tempos de pandemia e isolamento social.

Palavras-chave: Comportamento do adolescente. Estilo de vida. Covid-19.
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Introdução
A adolescência é um período caracterizado pelas mudanças físicas,
mentais, comportamentais e emocionais do ser humano que pode interferir nos hábitos alimentares, nas relações familiares, sociais, culturais e
espirituais (BRASIL, 2018; BELMIRO, 2018). A Organização Mundial de
Saúde (OMS) define como adolescência a faixa etária entre 10 e 19 anos
(BRASIL, 2018). O Brasil enfrenta uma diminuição do crescimento desta
faixa etária, estima-se que 36,89% da população brasileira seja adolescentes e jovens entre 10 e 24 anos (BRASIL, 2018).
Esses adolescentes vivenciam na atualidade transformações sociais,
econômicas, culturais de uma era moderna tecnológica, que, por sua vez,
pode influenciar no estilo de vida. Cenário que pode ter relação direta
e indireta no desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis
(DCNT), tornando-se um grave problema de saúde pública (BRASIL,
2018; OPAS, 2019). Estima-se que dois terços das mortes provocadas por
DCNT poderiam ser evitadas com alimentação e manutenção do estado
nutricional adequado/Índice de massa corpórea (IMC) recomendado,
prática de atividade física, redução do estresse e melhora no estilo de vida
diário (SILVA; FERREIRA, 2019). Sendo assim, a alimentação e o estado
nutricional devem ser incluídos como ações prioritárias de saúde, principalmente na adolescência, por se tratar de um período de práticas e transições importantes para a vida adulta (SILVA; FERREIRA, 2019).
O conceito de estilo de vida (EV) pode ser definido como sendo padrões comportamentais que influenciam diretamente nas atitudes e nos
valores do indivíduo (OLIVEIRA; RABELO; QUEIROZ, 2012). O EV está
relacionado a hábitos diários, como realização de atividade física, boa
alimentação e relacionamento social (MADEIRA et al., 2018; BRITO et
al., 2019). Para Gonçalves e Vilarta (2004), são hábitos ou comportamentos autodeterminados ou adquiridos por influência social e cultural.
Nahas, Barreto e Francalacci (2000) descrevem estilo de vida como sendo um conjunto de ações habituais que refletem as atitudes, os valores e
as oportunidades na vida das pessoas; estando aqui inseridos os hábitos
alimentares, controle do estresse, atividade física habitual, relacionamentos sociais e prevenção a comportamentos de riscos – sendo inerentes na
adolescência.
Devido ao cenário de pandemia mundial provocado pela Covid-19,
escolas foram fechadas e rotinas modificadas, ampliado assim o uso de
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aparelhos eletrônicos, reduzindo a prática de atividades físicas e aumentando o sedentarismo (OLIVEIRA et al., 2020). O isolamento social pode
causar alterações como aumento de medos, ansiedade, incertezas, depressão, mudança e/ou piora no estado nutricional. Fatores que, consequentemente, afetam o bem-estar e estilo de vida dos adolescentes (OLIVEIRA
et al., 2020).
Assim, descrever e estudar o estilo de vida dos adolescentes, como estão relacionados e como influenciam o estado nutricional neste momento
de pandemia da Covid-19 faz-se necessário. Sendo assim, justifica-se a
realização desta pesquisa, que teve como questão de estudo: “Qual o estilo
de vida de adolescentes do 8° ano do ensino fundamental em tempos da
Covid-19 no Nordeste de Santa Catarina no ano de 2020?”. Cabe destacar
que o objetivo foi identificar o estilo de vida dos adolescentes do 8° ano do
ensino fundamental em tempo da Covid-19 no Nordeste de Santa Catarina
no ano de 2020.

Método
O estudo é descritivo, transversal e de abordagem quantitativa.
Participaram deste estudo 36 adolescentes do 8° ano do ensino fundamental de um município do nordeste de Santa Catarina no ano de 2020.
Foram adotados como critérios de inclusão ter entre 13 e 16 anos e estar
matriculado no 8° ano do ensino fundamental e, como critérios de exclusão, os adolescentes que não possuíam o meio de socialização virtual
próprio.
O participante e seu responsável legal foram convidados e contatados
por meio de mídia virtual como redes sociais, whatsapp e e-mail. Além
disso, foi utilizado o App Google Form para a coleta dos dados. Os dados
foram coletados entre os meses de julho e agosto de 2020, após esse período o link de acesso ao estudo foi bloqueado.
Todos os procedimentos éticos foram seguidos e respeitados conforme Resolução n° 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012).
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Associação Educacional Luterana Bom Jesus – IELUSC pelo parecer n. CAAE:
30696020.3.0000.5365, de 24 de abril de 2020. O sigilo da identificação
dos participantes foi garantido e eles não foram identificados durante o
estudo, respeitando assim o anonimato dos sujeitos da pesquisa.
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As variáveis analisadas desse estudo foram sexo, religião, rede educacional de ensino, número de irmãos, rede de serviços à saúde, frequência
de atividade física na semana, tempo de uso de tela/horas por dia, tempo
de horas de sono em 24h. O peso e a estatura foram utilizados para cálculo
do IMC. Para definir a categoria da variável irmão utilizamos a referência
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2010, que descreve
como média de filhos por mulher de 1,94 no Brasil, sendo assim utilizamos o valor de 2 filhos (IBGE, 2020). A frequência da prática de atividade
física durante a semana foi definida pelo o número de dias na semana
que é realizada. Para a classificação do tempo de uso de tela em 24h foi
definido como sendo inadequado o uso superior a 3 horas/dia para os
adolescentes (SBP, 2019). O tempo de horas de sono/dia foi categorizado segundo a classificação recomendado ≥8-<12 horas para adolescentes
(HIRSHKOWITZ et al., 2015).
O IMC do adolescente foi escolhido como a variável dependente do
estudo e foi utilizada a fórmula conforme a OMS (1998). A escolha por
essa variável foi por considerar a relação bem estabelecida entre estilo
de vida inadequado e estado nutricional do adolescente (GRILLO et al.,
2018; FIDENCIO et al., 2018).
Para a identificação do estilo de vida dos adolescentes foi utilizado o
Instrumento de “Avaliação de Estilo de Vida Individual” adaptado. Este
instrumento foi criado por Naras, Barretos e Francalacci (2000) e consiste em 15 perguntas autoaplicáveis referente a: nutrição, atividade física,
comportamento preventivo, relacionamentos e estresse. Respondido em
uma escala de zero a três (zero significa ausência total de tal característica
no estilo de vida e três expressa completa realização do comportamento).
Assim, valores 0 e 1 são considerados como comportamento insatisfatório
em relação ao estilo de vida e quase sempre e sempre (valor 2 e 3), comportamento satisfatório.
O “Pentáculo do Bem-estar” é uma forma representativa dos resultados do instrumento (NAHAS; BARRETOS; FRANCALACCI, 2000), apresenta o formato de uma estrela de cinco pontas que retrata graficamente
os cinco itens do estilo de vida. Neste estudo, todos os adolescentes receberam a representação do seu “Pentáculo do Bem-estar”.
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Figura 1: Construção do “Pentáculo do Bem-estar” dos adolescentes do 8° ano do ensino fundamental em tempos da Covid-19

Fonte: Elaboração dos autores.

As questões G, H e O do instrumento de “Avaliação do Estilo de Vida
Individual” foram adaptadas para melhor compreensão dos participantes do
estudo. Outros estudos com adolescentes em escolas também utilizaram esse
instrumento de Avaliação de Estilo de Vida Individual (FARIAS; SOUZA;
SANTOS, 2016; DUARTE; BRITO-JÚNIOR; BANDEIRA, 2019).
Os formulários foram organizados em um banco de dados no Google
Forms, tabulados com apoio do Microsoft Excel 2007 e analisados através
de análise descritiva, com frequências, média e desvio padrão. Para verificar associação entre IMC, sexo e rede de ensino com as demais variáveis foi
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utilizado teste Qui quadrado e Exato de Fischer. Para categorias nutrição,
stress, atividade física, relacionamentos e comportamento, foi utilizado o
coeficiente de Correlations Spearman’s. O intervalo de confiança foi de
95% e o nível de significância adotado foi de p≤0.05. As demais informações do tratamento estatístico foram realizadas com o software Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS) – versão 17.0.
Os resultados do estudo foram apresentados em forma de tabelas e discutidos com literaturas científicas buscando convergência e divergência nos
resultados encontrados para ampliação das discussões.

Resultados
Participaram deste estudo 36 adolescentes de um município da região
nordeste de Santa Catarina, matriculados no 8° ano do ensino fundamental de escolas pública e privada. Na Tabela 1 são demonstradas as características dos adolescentes do 8° ano do ensino fundamental em tempos
da Covid-19 pelo estado nutricional de municípios do Nordeste de Santa
Catarina no ano de 2020.
Os adolescentes que apresentaram IMC inadequado tinham mais de
13 anos, sendo que há maior prevalência do sexo feminino (15,8%) quando comparado ao masculino (11,7%). Relacionado a religião, os adolescentes que apresentaram excesso de peso corporal são católicos (20,0%).
Houve maior proporção das que estudavam em rede pública de ensino
(28,6%) quando comparadas às da rede privada (4,5%), sendo essa associação significativa com p=0,064. Os adolescentes com mais irmãos tiveram IMC inadequado (60,0%) quando comparados com menos de três
irmãos (6,5%), sendo esta uma associação também estatisticamente significativa com p=0,013.
Relacionado a rede de atendimento à saúde, verificou-se que os adolescentes com IMC inadequado foram aqueles atendidos nos serviços públicos
de saúde (30,0%) em relação aos atendidos na rede privada (7,7%). O tempo
de sono adequado foi associado ao IMC inadequado, sendo essa associação
significativa com p=0,047.
Importante destacar que os adolescentes com tempo de uso de tela maior
que 8 horas/dia tiveram a maior prevalência para excesso de peso corporal
(25,0%) quando comparados aos que fazem uso entre 6-8 horas de tela por
dia (5,0%).
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Tabela 1: Características dos adolescentes do 8° ano do ensino fundamental em tempos da Covid-19
pelo estado nutricional de um município do nordeste de Santa Catarina em 2020
Variáveis

IMC adequado
n (%))

IMC não
adequado n (%)

Total
n

Idade

P
0,581

<13

24 (88,9)

3 (11,1)

27

>13

7 (77,8)

2 (22,2)

9

Masculino

15 (88,2)

2 (11,7)

17

Feminino

16 (84,2)

3 (15,8)

19

Católico

16 (80,0)

4 (20,0)

20

Evangélico

11 (91,7)

1 (8,3)

12

Outros

4 (100,0)

-

4

Rede Privada

21 (95,5)

1 (4,5)

22

Rede Pública

10 (71,4)

4 (28,6)

14

0-3

29 (93,5)

2 (6,5)

31

>3

2 (40,0)

3 (60,0)

5

Privado

24 (92,3)

2 (7,7)

26

Público

7 (70,0)

3 (30,0)

10

Sexo

0,555

Religião

0,800

Rede Educacional

0,046

Número de Irmãos

0,013

Rede de atendimento à Saúde

0,119

Frequência Atividade Física semana

0,559

0-2

24 (82,8)

5 (17,2)

29

>2

7 (100,0)

0 (0,0)

7

Tempo de horas de Sono

0,047

Adequado

14 (73,7)

5 (26,3)

19

Inadequado

17 (100,0)

0 (0,0)

7

Nº de uso de tela

0,338

0-2

14 (77,8)

4 (22,8)

18

>2

17 (94,4)

1 (5,6)

18

Tempo uso de Tela / horas-dia

0,149

6-8 h

19 (95,0)

1 (5,0)

20

>8 h

12 (75,0)

4 (25,0)

16

Fonte: Elaboração dos autores.
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Com este estudo foi possível também realizar a correlação entre as questões do instrumento “Perfil do Estilo de Vida Individual” dos adolescentes
do 8° ano do ensino fundamental em tempos da Covid-19 em uma cidade do
nordeste de Santa Catarina em 2020, conforme Tabela 2.
As categorizadas do instrumento “Perfil de Estilo de Vida Individual”
(NAHAS, 2000) são referentes aos itens Nutrição (A, B, C), Atividade Física (D,
E, F), Comportamento Preventivo (G, H, I), Relacionamento (J, K, L) e Controle
de Estresse (M, N, O). Foram utilizadas nesta pesquisa as mesmas correlações
do estudo de Both et al. (2008), sendo > 0,60 uma forte correlação, 0,40 - 0,60
correlação moderada e 0,40 – 0,20 baixa correlação. Ou seja, quanto mais próximo ao zero o resultado menor a correlação entre os pontos estudados, e quanto
mais distante do ponto zero mais forte é a correlação entre elas. Sendo assim,
para classificá-las como positiva ou negativa é necessário avaliar e verificar se
ambas crescem juntas (positiva) ou crescem em sentidos opostos (negativa).
Houve uma forte correlação dos adolescentes do 8° do ensino fundamental entre as questões Atividade Física x Atividade Física (0,71) e uma correlação moderada entre Comportamento Preventivo x Nutrição (0,48). Ambas se classificam como correlações positivas, pois crescem igualmente na
mesma direção apontando para um estilo de vida adequado. Por sua vez, as
questões de Controle de Estresse x Comportamento Preventivo (-0,49) crescem em sentidos opostos, apontando assim para o estilo de vida praticado
na pandemia. As demais correlações mostraram-se como fraca neste estudo.
Tabela 2: Correlação entre as questões do instrumento “Perfil do Estilo de Vida Individual” dos adolescentes do 8° ano do
ensino fundamental em tempos da Covid-19 em uma cidade do Nordeste de Santa Catarina em 2020.

Fonte: Elaboração dos autores.
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Discussões
O estilo de vida de adolescentes possui muitos fatores influenciadores, tais
como alimentação, atividade física, religião, classe social, entre outros. Motivos que em tempos da Covid-19 podem ter sofrido alterações e potencializações
negativas (ALMEIDA et al., 2020). Período este marcado pelo alto consumo de
alimentos processados e ultraprocessados, consumo exagerado de refrigerantes, lanches (fast food), doces ricos em gorduras, sódio e açúcares simples que
associados ao isolamento social, sedentarismo e ao uso de telas prolongados,
estão diretamente relacionados com a incidência de excesso de peso corporal
(sobrepeso e obesidade), entre outras DCNT (SILVA; FERREIRA, 2019).
Relacionar estilo de vida com o IMC faz-se pertinente já que diversos
fatores no estilo de vida do adolescente podem levar ao excesso de peso corporal de imediato ou no futuro (SILVA et al., 2020). O estudo de Câmara
(2012) identificou uma prevalência de sedentarismo de 22,2% para os meninos e 54,5% para as meninas, observou-se que os meninos são incentivados a
um estilo de vida mais livre e menos regulador a prática de atividade física e
esportiva em seu tempo livre e a socialização com os amigos. Já as meninas,
sofrem maior controle familiar e, possivelmente, maior dificuldade de conversar com o pai sobre seus interesses.
Silva et al. (2020) mostram em sua pesquisa com adolescentes de 14 a
17 anos, realizada na cidade de Araquari (SC) em 2018, que o estilo de vida
está relacionado ao IMC. A relação da prática de atividades físicas e o comportamento preventivo tem fortes influências com IMC adequado durante a
adolescência e que pode refletir diretamente em uma vida adulta saudável
(SILVA et al., 2020). Outro estudo realizado a partir do Boletim ISA Capital
2015 (2017), revelou que 30,8% dos adolescentes entre 12 e 19 anos possuem
peso inadequado na cidade de São Paulo.
Relacionado a rede de ensino e a associação com IMC dos adolescentes,
Medeiros et al. (2011) apresentou em seu estudo resultados divergentes do
encontrado nesta pesquisa, apontando para a rede privada de ensino com prevalência de 49,1% quando comparado a rede pública com 17,1% (p=<0,001)
associado ao peso inadequado. Nos estudos de Negrão et al. (2018), a rede de
ensino pública com relação ao peso inadequado prevalece quando comparado com a rede de ensino privada.
Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2015, a prevalência do excesso
de peso está elevada com 23,7%, que corresponde um total estimado de 3
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milhões de escolares com pouca variação entre os dois sexos. Mais de um
terço do total de escolares foram considerados obesos, nos últimos 34 anos e
estes índices vem aumentando notavelmente entre membros de famílias com
maior renda per capita (PNSE, 2015).
Os estudos de Meller, Barros e Assunção (2016) contrapõem os achados desta pesquisa, pois apontam que o maior número de irmãos está
relacionado à menor prevalência de obesidade na adolescência. No sexo
masculino, o IMC apresenta-se menor quando tinham irmãos mais velhos
ou irmãos do sexo oposto – o que diverge dos que eram filhos únicos. No
sexo feminino aquelas que tinham irmãos, independentemente da idade
e do sexo, apontavam menor risco de sobrepeso (MELLER; BARROS; ASSUNÇÃO, 2016).
A rede de atendimento à saúde no qual os adolescentes utilizam neste
estudo também foi identificada como associação significativa entre o IMC
não adequado. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar do IBGE
(2015), verificou-se que 67,9% dos alunos de escolas privadas procuraram
serviço de saúde e 53,2% estudantes da rede pública de ensino. Entre os
serviços de saúde mais procurados por estudantes brasileiros do 9º ano
figuram a Unidade Básica de Saúde (45,1%), seguido por consultório médico particular ou clínica particular (22,8%).
Este estudo demonstrou o uso excessivo de tela pelos adolescentes, estando todos com um tempo superior a 6 horas/dia. Além disso, 50% destes
fazem uso de mais de dois aparelhos eletrônicos. Outro estudo também apontou preocupações, principalmente em tempos da pandemia pela Covid-19, sobre a uso de telas e a influência no estilo de vida dos adolescentes (FIOCRUZ,
2020). Schaan et al. (2018) realizou um estudo nas regiões norte, sul, sudeste
e centro-oeste do Brasil com adolescentes de 10 a 19 anos, entre 2001 e 2011,
sobre a utilização de telas e o tempo de TV. A pesquisa demonstrou estimativas
nacionais de tempo excessivo de mais de 3,6 horas/dia por adolescente, onde
foi encontrado 70,9% (IC de 95%: 65,5 a 76,1) e tempo de uso de TV de 58,8%
(IC de 95%: 49,4 a 68,0) respectivamente, estes resultados aplicam-se para
ambos os sexos no caso da prevalência de tempo excessivo de tela.
Kobs (2017) identificou a média de 10,1 horas por aluno na escola pública,
e de 9,8 por aluno no colégio privado; sendo utilizado desde atividades complementares do estudo e ao acesso a redes sociais como tempo de lazer. Deslandes e Coutinho (2020) afirmam que a hiperexposição pode levar a diversas
consequências nos adolescentes, tais como alteração do tempo e qualidade do
sono, agressividade, ansiedade, depressão, problemas visuais, de memória,
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aprendizado, sedentarismo, problemas ortopédicos, acesso a conteúdos inapropriados autolesão, comportamentos suicídios e excesso de peso corporal.
O sono inadequado em tempo e qualidade pode influenciar o estilo de
vida do adolescente, assim como a relação inversa também é possível, conforme Lima et al. (2017). O sono inadequado está associado a prevalências
aumentadas de excesso de peso corporal e consumo alimentar inadequada
em qualidade e números de refeições (LIMA et al., 2017). Outros estudos
mostram também essa relação com adolescentes que dormiam <8 horas/dia
e maior prevalência de obesidade e sobrepeso (FELDEN et al., 2016; LIMA et
al., 2016). Resultados diferentes dos achados neste estudo.
No estudo de Ribeiro e Minayo (2014) a prática religiosa pode contribuir
e melhorar a saúde física e mental de pessoas com melhor qualidade de vida
e do bem-estar comunitário de populações, influenciando a um estilo de vida
preventivo seguindo valores doutrinários. Cabistany e Rombaldi (2014) realizou um estudo semelhante com escolares, porém, a maioria dos adolescentes não apresentaram um estilo de vida saudável.
No estudo de Bonetto et al. (2015) a idade média dos adolescentes participantes foi de 13 anos, sendo o sexo masculino com maior taxa de sobrepeso e obesidade (p=0,03) com correlação altamente significativa (p<0,001).
Para Costa et al. (2011), o predomínio de excesso de peso encontrado não foi
diferente entre os sexos masculino e o feminino na cidade de Cascavel (PR)
– assim como neste estudo. Em outros dois estudos realizados em cidades
diferente brasileiras, mais especificamente Fortaleza e Toledo, o sobrepeso
foi de maior prevalência em meninos adolescentes.
Um dos fatores importantes para o estilo de vida saudável é a prática
de atividades físicas, com forte correlação encontrada neste estudo. Segundo
Rodrigues et al. (2018), nos adolescentes brasileiros que estão praticando
pouca atividade física a composição corporal se mostrou mais desfavorável
para o sexo feminino, sendo a média da prática de atividades físicas nos meninos de 1,7±1,8 dias/semana, enquanto a média das meninas foi de 1,2±1,6
dias/semana (p=0,056). Resultados semelhantes aos encontrados nesta pesquisa, em que os adolescentes que realizavam práticas de atividades físicas
ente 0-2 vezes por semana tinham o IMC aumentado.
A adolescência é uma etapa crítica do desenvolvimento emocional e psicológico onde podem exprimir maior exposição a fatores de risco à saúde,
momento que deve ser utilizado como uma janela de oportunidade para a
promoção da saúde e uso de estratégias ampliadas para gerar vínculos profissional-adolescente-família (BRASIL, 2020).
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Conclusão
Com esse estudo foi possível identificar o estilo de vida dos adolescentes
do 8° ano do ensino fundamental em tempos da Covid-19 em um município
do nordeste de Santa Catarina em 2020, sendo que estudos com esta temática ainda são limitados.
As contribuições deste estudo para a enfermagem em prol a saúde do
adolescente apontam para a importância da identificação do estilo de vida
dos adolescentes em especial em situações de pandemia que podem alterar
o estado nutricional, alimentação, comportamento preventivo, sono, relacionamento social e uso de telas. O enfermeiro juntamente com a equipe
multidisciplinar precisa intervir no processo saúde-doença no adolescente,
com o objetivo de minimizar os impactos da pandemia da Covid-19. Ampliar
e implementar programas para estimular um estilo de vida mais saudável,
portanto, se faz necessário. Bem como realizar novos estudos para avaliar o
impacto a longo prazo das relações entre estilo de vida, tempo de isolamento
social e outras variáveis são fundamentais.
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Resumo

O presente estudo objetiva revisar na literatura as trajetórias das mães em situação de cárcere observando as possibilidades de acesso à saúde oferecidas a essas
mulheres tendo como ênfase os aspectos psicológicos. A pesquisa se estabeleceu
sob a forma de revisão integrativa cujas fontes foram bancos de dados digitais
(Scielo, Pepsic e Google Acadêmico). Pode-se, a partir da análise dos materiais
encontrados, identificar uma deficiência na produção de conteúdos que tratem
do papel da psicologia dentro da maternidade em cárcere, podendo ser um reflexo da escassez da presença desse profissional no ambiente pesquisado. Foi
observado ainda um vasto campo de atuação para o profissional da psicologia
neste contexto, considerando o processo de maternidade em cárcere e suas especificidades. Problemáticas como a solidão da mulher encarcerada e a possibilidade de desenvolvimento de quadros depressivos após a separação entre mãe
e criança na conclusão do período de amamentação são demandas cuja atuação
deste profissional é de direito da mulher. Conforme o § 4º do artigo 8º do ECA
(1990), modificado pela Lei n. 12.010 (2009), é dever do poder público prestar
assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré e pós-natal, inclusive
como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal.

Palavras-chave: Maternidade; sistema carcerário; psicologia; saúde.
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Introdução
A pesquisa realizada partiu da compreensão de que a temática da gravidez sob o contexto da saúde no encarceramento se desenvolveu dentro
de uma construção social onde a estigmatização destas mulheres é preponderante. Deve-se observar que quando se trata das mães encarceradas
existe uma acentuada vulgarização destas, de forma que popularmente se
naturalizou a banalização do acesso aos direitos relacionados a sua saúde,
fenômeno que se expande para a realidade da criança encarcerada. Entretanto, quando olhamos para as privações impostas ao sistema prisional,
é necessário compreender que é retirado dos detentos os direitos relacionados à sua liberdade, não devendo ser negado nesse sistema os direitos
relacionados à sua saúde e dignidade (Programa Radis Comunicação e
Saúde, 2017).
Para entender mais sobre o encarceramento feminino, é de suma importância compreender que os espaços ocupados atualmente por essas mulheres surgiram de adaptações de infraestruturas destinadas a outros fins. Há
toda uma construção social de que esse lugar não seria necessário para as
mulheres, e essa crença acaba por desconsiderar as particularidades específicas do gênero feminino, tais como a necessidade de recursos para acolher
as mulheres gestantes e seus bebês, bem como a infraestrutura física, esses
direitos são previstos pela Constituição Federal (BRASIL, 1988). Considerando ainda outros documentos ou convenções, como as Regras de Bangkok
(BRASIL, 2016) que tratam, dentre outras temáticas, do encarceramento de
mulheres a partir da compreensão de que parte majoritária desta população
é mãe, muitas vezes, estas acabam sendo as únicas responsáveis pela manutenção de suas famílias.
O conjunto de regras enfatiza a importância de conceder o desencarceramento destas mulheres quando possível a fim de manter o vínculo de mãe e
filho. Quando estas medidas não são possíveis, elas funcionam como norteadores que orientam a tratativa dada a separação entre mães e filhos, entrando em defesa da escolha por parte desta quanto a guarda e, ainda, no caso de
gravidez em cárcere, assegurando que desde a gestação até a amamentação
essa mãe receberá um tratamento humanizado (BRASIL, 2016).
Quanto à questão gestacional neste contexto, é importante partirmos de
dados sobre essa população no território brasileiro. O Brasil, segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias realizado entre os meses de julho e dezembro de 2019, possui cerca de 748.009 pessoas cumprin-
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do diferentes regimes prisionais (DPN, 2019). O total da população prisional
feminina, de julho a dezembro de 2019, representa o percentual de 4,94%;
caracterizando o total de 36.929 mulheres privadas de liberdade. De acordo
com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2010), o número de mulheres em situação de prisão tem crescido nos último anos. Diante disso, a situação estrutural e de acesso à saúde são discussões cada vez mais pertinentes, uma vez que
se apresentam limitações e deficiências em relação ao acesso à saúde – fator
que contribui para uma cultura discriminatória diante dessa população, violando seus direitos humanos.
A Lei de Execução Penal (LEP) 7210/1984 prevê a assistência à saúde da pessoa privada de liberdade, na qual o atendimento psicológico se
enquadra. O principal objetivo desta lei é a prevenção do crime e a orientação para o retorno à convivência em sociedade. O trabalho da psicóloga
no âmbito prisional vai muito além desse objetivo, ele se encarrega de
assegurar um atendimento humanizado, conforme o direito de cada indivíduo. A psicóloga enfrenta diversos desafios diante do trabalho com a
população carcerária:
[...] trabalhar com sujeitos encarcerados se torna um dos desafios para o
avanço da Psicologia, à medida que tais atividades permitem a construção de
reflexões e ações acerca da percepção sobre as diversas práticas institucionais, sociais e políticas que negligenciam as formas de construção de cidadania, visando a contribuir com subsídios que possam favorecer os programas
de redução de violência e reinserção social das egressas do sistema prisional
(GUEDES, MARCELA ATAIDE, 2006, p. 569).

Da mesma forma, o § 4º do artigo 8º do ECA (1990), modificado pela
Lei n. 12.010 (2009), declara que é dever do poder público prestar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré e pós-natal. Essa lei
(2009) dá nova redação ao § 5º do artigo 8º do ECA (1990), acrescentando
que a assistência psicológica deve ser estendida àquelas mães que desejam
entregar seus filhos para adoção. Há então uma preocupação com as mães
grávidas e seus bebês, assegurando assistência social dos mesmos.
Ao considerar a mulher em condição de cárcere, a lei no 7.210, Art 14 de
2009 informa que o acompanhamento médico à mulher, principalmente no
pré-natal, no pós-parto e extensivo ao recém-nascido, deve ser assegurado.
Porém, o que muitas vezes ocorre é que essas condições não acontecem. De
acordo com Viafore (2005), a realidade da instituição carcerária observada
era marcada pela não periodicidade do atendimento pré-natal, que ocorria
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apenas uma vez durante toda a gestação e era marcado pela dificuldade de
acesso às consultas. Além de que consultas com outras especialidades, como
a pediatria, também demoravam.
Clarke et al. (2013) chamam a atenção para a situação de mães e filhos do cárcere nos Estados Unidos da América (EUA). Segundo as autoras, nos EUA as gestantes são algemadas tanto no transporte da instituição para o hospital quanto no momento do trabalho de parto, nesse caso,
podemos afirmar que esta realidade também acontece aqui no Brasil.
Segundo uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, 37% das
mães foram conduzidas algemadas para a maternidade e 8% receberam
algemas durante o parto; ignorando, portanto, a Lei 13.434/2017, que
proíbe o uso de algemas em mulheres que estejam em trabalho de parto e
naquelas que acabaram de ter bebê.
O que nos traz a seguinte problemática: em que medida essas mães estão
sendo alcançadas pela rede de apoio psicológico dentro do sistema carcerário
brasileiro? Por isso, pretendemos, a partir desta análise, trazer entendimentos quanto à maneira que estas mulheres são vistas – consolidando e reafirmando seu papel como sujeito de direitos, principalmente, no que tange
à saúde pública. Sendo assim, temos a intenção de retrair um conjunto de
pré-conceitos construídos sobre a mulher em situação de cárcere.

Método
A pesquisa utiliza o método conhecido como revisão integrativa, que se
baseia em síntese realizada sistematicamente a partir do recorte específico
das pesquisas realizadas. Incorporando essas pesquisas a fim de se chegar a
uma aplicabilidade dos estudos feitos dentro de cada pesquisa, baseando-se
no instrumento de Prática Baseada em Evidências (PBE) (SOUZA, 2010).
Dentre os procedimentos metodológicos, as etapa são: identificação das informações coletadas e relação entre os dados. Importante ressaltar que a pesquisa estará estabelecendo relações entre os dados obtidos com o problema
de pesquisa proposto.
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Quadro 1: Artigos Utilizados
Autores

Artigo

Batista e Loureiro
(2018)

“Será Que Ele Vai Me Chamar De Mãe?”: Revista Psicologia Política
maternidade e separação na cadeia

Periódico

Chaves e Araújo
(2020)

Gestação e maternidade em cárcere:
cuidados de saúde a partir do olhar
das mulheres presas em uma unidade
materno-infantil

Physis: Revista de Saúde
Coletiva

Peres (2017)

Maternidade Atrás das grades

Programa Radis de
Comunicação e Saúde

Pinheiro e
Lopes (2016)

Trajetórias de Mulheres Privadas de
Liberdade: práticas de cuidado no
reconhecimento do direito à saúde no
Centro de Referência de Gestantes de
Minas Gerais

Physis: Revista de Saúde Coletiva

Cascaes e Marcolino
(2018)

Maternidade no cárcere: implicações
psicológicas de acordo com o habeas
corpus coletivo n.143.641 que garante
concessão de liberdade provisória ou
prisão domiciliar para as detentas

Repositório Institucional –
RIUNI – Unisil

Oliveira (2019)

Maternidade no cárcere: a invisibilidade das mulheres privadas de liberdade

RDU – Repositório Digital
Unicesumar

Leal e et al (2014)

Saúde materno infantil nas prisões

Escola Nacional de Saúde Pública
– Fundação Oswaldo Cruz

Matos, Silva e
Nascimento (2019)

Filhos do cárcere: representações sociais de mulheres sobre parir na prisão

Interface, comunicação,
saúde, educação

Reyes e Durigan
(2014)

A maternidade e o cárcere: um diálogo
entre o Direito e a Psicologia

Revista Tuiuti Ciência e Cultura

Fonte: Elaboração dos autores.

Desenvolvimento
O encarceramento brasileiro feminino possui perfil e cor bem definidos:
mulheres e crianças majoritariamente negras e pobres que são vítimas da
desigualdade existente no território brasileiro.

Redes | N. IV | Ano IV | 2021

121

Sabrina Alexandre, Maria Beatriz Braun Monteiro, Gabriela Neumann, Aline Guizolf e Hudelson dos Passos

A seletividade do sistema capitalista neoliberal é também a seletividade do
sistema penitenciário atual uma vez que, de acordo com o tipo de delito e sua
classe social, se faz sentir com maior intensidade sobre aqueles cuja trajetória de vida já foi rotulada como ‘excluído’ e, logo, potencialmente, criminoso.
Quanto àqueles indivíduos oriundos das classes econômicas mais abastadas,
geralmente cometedores de delitos mais comumente ligados aos crimes de
‘colarinho branco’, a estes o tratamento é diferenciado e o peso da justiça se
faz sentir com maior brandura (SANTOS, 2011, p. 44).

A grande maioria das mulheres em unidades prisionais possui um baixo
nível de escolaridade, sendo que 44,24% das mulheres privadas de liberdade
possuem o Ensino Fundamental Incompleto (INFOPEN, 2017). Somadas, as
mulheres presas de cor/etnia pretas e pardas totalizam 63,55% da população
carcerária nacional (48,04% de cor/etnia parda e 15,51% de cor/etnia preta).
Há ainda uma predominância da população mais jovem no espaço carcerário, onde para cada 100 mil mulheres jovens no Brasil, observa-se uma taxa
de aprisionamento de 100,69 (idade entre 18-29 anos), demonstrando que
o encarceramento de mulheres jovens representa a maior parcela no país
(INFOPEN, 2017).
Conforme dados Fundação Oswaldo Cruz, de 2014, o perfil da mulher
gestante ou mãe privada de liberdade é representado em sua maioria pela faixa etária de 20 a 24 anos, onde a raça predominante continua sendo parda/
morena/mulata. Já a situação conjugal a qual se encontram, é representada
em sua maioria como solteira, sendo 52,8% das mulheres gestantes/mães
privadas de liberdade.
A partir da constituição de 1988, artigo 1º, II, a dignidade da pessoa humana, Sarlet (2009) afirma que se deve entender o princípio da dignidade
da pessoa humana como o princípio que está na base do estatuto jurídico
dos indivíduos. Porém, o que ocorre é que o Estado não assegura todos os
direitos que elas possuem, ou seja, a condição de vida dessas pessoas passam
a ser ignoradas pelo Estado e sociedade – sendo novamente vulgarizadas e
negligenciadas.
É de suma importância compreender que hoje os presídios estão lotados
e que há poucos que realmente são para mulheres, além de que muitos desses
presídios não oferecem a estrutura suficiente que atende a necessidade das
mulheres. O histórico das prisões mostra que as penitenciárias foram construídas para a população masculina. Segundo o Sistema Prisional em Números, de 2019, o Brasil tem uma taxa de superlotação carcerária de 166%. São
729.949 presos, sendo que existem vagas em presídios para 437.912 pessoas.
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Com essa superlotação fica explícito o quanto os direitos que são assegurados
em leis não estão sendo efetivos. No Brasil, apenas 14,2% das unidades prisionais que recebem mulheres possuem um espaço reservado para gestantes
e lactantes, ou seja, com dormitórios e celas adequadas (INFOPEN, 2017).
No caso das mulheres grávidas, há uma pesquisa que demonstra que boa
parte dessas pessoas ainda não foram julgadas. Segundo o Departamento Penitenciário Nacional e Ministério da Justiça, 34% são presas provisórias, ou
seja, ainda não foram condenadas pelo Poder Judiciário. Além disso, a grande maioria responde por condutas relacionadas ao tráfico de entorpecentes e
por transporem pequenas quantidades de drogas; geralmente para o companheiro que também se encontra preso. Esse aumento significativo de mulheres apenadas decorreu da Lei 11.343 de 2006, conhecida como Lei de Drogas,
pois muitas com maridos presos precisavam continuar com este trabalho, já
que geralmente o sustento da casa e dos filhos dependiam delas.
Diante desse cenário, há uma discussão quanto aos direitos que não são
assegurados. A lei da Execução Penal, de n° 7.210 de 11 de julho de 1984,
dispõe em seu artigo 14 § 3° que será assegurado acompanhamento médico
à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. As mulheres grávidas que estão em situações de cárcere devem receber o que está assegurado nesta lei. Todavia, a realidade é bem distinta, o
pré e pós-natal não ocorrem da forma esperada e indicada pelo Ministério
da Saúde, mas sim conforme disponibilidade e interesse dos agentes e/ou
médicos em atendem essa população.
Há penitenciárias em que as mulheres podem ser atendidas dentro da
própria instituição que estão vinculadas, o que vai de acordo com a disponibilidade do agente de saúde. Nos casos em que elas precisam sair, são escoltadas e, em sua maioria, pos guardas que estão armados. O Brasil é signatário
das Regras de Bangkok aprovadas pela ONU em 2010. As regras reafirmam a
garantia aos direitos humanos no tratamento da mulher em condição de cárcere, porém nenhuma prisão brasileira funciona respeitando e assegurando
todos os parâmetros estabelecidos.
Além destas leis que garantem o acesso ao pré e pós natal, as mães possuem diversos outros direitos, tais como cuidados com o parto que incluem:
acompanhante neste momento, amamentação, berçário para as crianças, seções para gestantes e parturientes, creches para abrigar a criança maior de
seis meses e menores de sete anos (Art. 89 da Lei 11.942/09). Outros cuidados incluem a assistência para mães que manifestem interesse em entregar
seus filhos à adoção (art. 8º da Lei 12.010/2009).
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Além dos mais diversos direitos estabelecidos em lei, é perceptível que a relação mãe e bebê dentro de uma penitenciária se torna muito mais difícil. Desse
modo, é dever do Estado também zelar e garantir que essa relação seja estabelecida de forma saudável, não somente durante a amamentação. É preciso garantir a permanência e convivência entre eles, para que seja possível promover uma
melhor condição de desenvolvimento à criança após seu nascimento.
Quando pensamos em gravidez tendemos sempre a relacionar este momento a um marco para a história das mulheres gestantes, sendo comum
presenciarmos relatos de mães que manifestam um sentimento de descoberta de novas motivações de vida. Assim, desenvolvemos um imaginário sagrado relacionado à maternidade, se tornando comum nos abstermos da perspectiva integral dessa vivência.
Ressalta-se, mais uma vez, que a mulher, durante a gestação, está vulnerável, exposta a múltiplas exigências, vivenciando um período de adaptação ou
reorganização corporal, bioquímica, hormonal, familiar e social e propensa a
sentimentos de culpa e ambivalência em relação à criança (FALCONE; MADER; NASCIMENTO; SANTOS; NÓBREGA, 2005).

A maternidade em um contexto típico já se faz desafiadora, e isso
nos leva a questionamentos sobre como se dá a situação das mulheres
gestantes que estão encarceradas. De que forma possibilitamos que estas
mulheres experienciem a gravidez dentro das prisões? Compreendendo
que os presídios femininos não possuem uma estrutura adequada para
as necessidades das mulheres e olhando para a questão da gravidez neste
contexto, além da estrutura, muitas mulheres podem trabalhar dentro do
presídio. As funções variam de artesã, cozinheiras, faxineiras, entre outras. Porém, é importante destacar que esses serviços não obedecem ao
tempo de puerpério e nem a saúde da criança, pois a mãe precisa levar a
criança com ela para fazer os devidos serviços.
Segundo Birolo (2010), o trabalho pode atenuar as dores e ansiedades
da prisão. Por outro lado, em excesso, pode potencializar o sofrimento da
mulher na prisão. Podemos perceber como a rede de apoio a estas mulheres
pode ser deficitária e apresentar reflexos no desenvolvimento da criança. Ainda que os direitos de acompanhamento médico assegurem uma assistência
no pré e pós-natal, essa realidade por muitas vezes não atinge as gestantes.
Podendo ainda ser apresentados outras problemáticas, como o isolamento
destas mulheres e de seus filhos.
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Outro fator que pode ser observado através da Lei 11.1085, instituída em
2005, é a garantia de que a gestante tenha um acompanhante de sua escolha no momento do parto. Segundo uma pesquisa realizada pela Fundação
Oswaldo Cruz, apenas 2,1% das mulheres encarceradas pesquisadas tiveram
algum acompanhante durante o parto.
Quando as instituições de saúde são acessadas pelas mulheres encarceradas é comum observarmos em seus relatos situações que causam
constrangimento, especialmente devido à forma como esta mulher é levada para estes lugares. Durante as consultas, a grávida vai ao hospital
algemada, sendo escoltada por policiais uniformizados. Isso acaba ocasionando em situações de discriminação, que afetam diretamente a forma
como esta mulher percebe seu atendimento. Esta situação fica evidente
na fala de Maria do Carmo, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde
Pública Sérgio Arouca (Ensp/Fiocruz), que Cordenou a pesquisa “Saúde
Materno-Infantil nas prisões do Brasil”:
A avaliação da atenção recebida durante a estadia nas maternidades pelas
mães encarceradas foi muito aquém da que foi relatada pelas mulheres não
encarceradas que recebem atendimento pelo SUS. Entre as primeiras, apenas 14% consideraram excelente o atendimento recebido nas maternidades
contra 42% do outro grupo [...].

Observou-se durante a pesquisa uma preocupação compartilhada em
diversas falas relacionadas ao medo da separação entre criança e mãe após
os seis meses. Considerando o artigo 5º da Constituição Federal, é de direito
da mulher encarcerada permanecer com seu filho durante o período de
amamentação. As mães passam por um constante sofrimento psicológico,
preocupando-se com quem a criança ficará após o final da amamentação e
temendo a quebra do vínculo estabelecido após sua separação.
O desconsolo causado por essa separação se intensifica, pois enquanto os
bebês estão na prisão eles ficam integralmente junto das mães. Por isso, a ruptura da separação é bastante significativa, trazendo solidão à mãe. Para Ventura,
Simas e Larouzé (2015), a guarda dos filhos é uma inquietação psicológica para
essas mulheres, pois as mesmas têm uma grande preocupação em como e com
quem deixarão suas crianças.
Em contrapartida, aparece a preocupação com o desenvolvimento da
criança no ambiente do cárcere, haja vista que as mães entendem que a estrutura das prisões não é adequada para crianças. Quando se trata dos espa-
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ços oferecidos aos filhos das detentas nas prisões, constatou-se que apenas
19,61% das prisões destinadas às mulheres possuem espaços específicos de
berçário, ou seja, estruturas separadas das galerias prisionais para alojamento das crianças (ARMELIN, 2010).

Considerações finais
Em muitos momentos de nossa pesquisa nos surgia a dúvida de como
é ou em que situação a atuação das psicólogas entra em contato direto ou
indireto com essas mulheres em situação de cárcere. Além disso, é possível
observar que há uma escassez de artigos com esse assunto em específico,
deixando evidente que no Brasil não é um assunto que tenha a relevância e
importância necessária. Fator que, apesar de ser contraditório, acaba possibilitando um campo amplo de compreensão e interpretação sobre o assunto,
pois deixa em aberto diversas questões que podem ser pesquisadas.
Um dos breves momentos em que o profissional de psicologia foi citado
nos artigos foi quando a mulher, que está em situação de cárcere, encontra-se
em um nível de desequilíbrio ou de esgotamento psicológico. Por esse motivo, a psicóloga é envolvida em prol de seu tratamento.
A necessidade de traçar alguns planos para prevenção e tratamento de
HIV também entram nas regras, com programas de tratamentos de substâncias químicas, apoio psicológico que evite possível suicídio ou autoflagelação. O direito de visitas íntimas é garantido, além de o contato com os
filhos deve ser aberto, em um ambiente propício, sem jamais isolá-los por
grades (BRASIL, 2016).

Mesmo sendo um tema de grande importância, a saúde mental para a
gestante é tão essencial quanto a saúde física, pois ambos aparentam estado
de precariedade no sistema penitenciário que nos é oferecido. Esse sistema,
desde sua criação, foi voltado para homens e de maneira provisória e superficial alterado para também receber mulheres (ROVINSKI; CRUZ, 2009).
O acompanhamento profissional, seja ele psicológico ou obstétrico, é de
suma importância para o desenvolvimento e boa formação do bebê em todo o
período gestacional. Ademais, é importante para a mulher que, quando grávida, passa a ter diversas necessidades voltadas ao bem-estar da criança. De
certa forma, o sistema e a sociedade esquecem de cuidar e negligenciam essa
mulher que está “atrás da gravidez”. Para Silva (2016),
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a gravidez pode provocar algumas transformações no psiquismo, podendo
gerar momentos tanto de aceitação como de rejeição. Estar em ambiente prisional pode gerar uma incerteza sobre a capacidade de conseguir cuidar do
mesmo, onde para a autora é um momento desconhecido pelas mesmas e
geralmente vivido de forma muito ansiosa, por vezes insuportável, por não
haver rede de apoio familiar e social e nem sempre uma assistência médica
desejada (SILVA, 2016).

A falta de artigos brasileiros produzidos sobre esse assunto, seja em
perspectiva da psicologia ou em demais áreas que foquem o olhar e o problema nas mulheres e não só nas crianças, é o que traz algumas questões de
como a mulher é tratada perante a sociedade. O que se percebe é que desde
sempre a mulher é objetificada e desrespeitada, tendo seus direitos julgados
por homens em sua maioria heterossexuais e brancos de classe média alta –
que escolhem e definem o futuro não só da mulher, mas da criança e de toda
a estrutura familiar que a cerca.
Mulheres presas passam a ser vistas como más esposas, mães más, mulheres
sem alma, passam a ser vistas como alguém portador de significativa maldade. Seguindo o pensamento dos autores, as prisões além de abrigar essas
mulheres, abrigam esposas, mães, irmãs, pessoas que vivem relações sociais
importantes, das quais muitas vezes de forma violenta, são retiradas (ROVINSKI; CRUZ, 2009).

Entre os artigos encontram-se, repetidas vezes, os direitos que são por
leis garantidos às grávidas em situação de cárcere. Na teoria, deveriam estar
funcionando adequadamente levando em conta que todos os requisitos foram estudados e apurados antes de cada lei ser posta em vigência. Porém, na
prática, como em muitas das leis brasileiras, acabam sendo desvalorizadas e
desrespeitadas. A falta de políticas públicas que apoiem e ajudem no cumprimento das poucas leis já existentes e a criação de mais leis em favor da saúde
da mulher, são dois dos principais fatores que levam as prisões brasileiras a
não conseguirem suprir suas demandas.
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Opção decolonial
e os impactos para a
educação contemporânea
Leandro Otto Hofstatter
Luigi Ricardo Poli Junior

Resumo

O presente artigo aborda a releitura histórica do colonialismo nas Américas na
perspectiva do Outro – “latino-americano” – com base nos estudos do grupo
Modernidade/Colonialidade. A partir desses estudos refletimos acerca da práxis
da colonização, da negação do outro, das relações de poder estabelecidas e da padronização da reprodução da vida em seus mais variados aspectos, culminando
no que hoje chamamos de globalização. Com base no que produziu esse grupo,
em específico Aníbal Quijano, Walter Mignolo e Enrique Dussel, propomos também analisar os impactos do colonialismo para Educação e, consequentemente,
para a nossa área de atuação, a Educação Física escolar.

Palavras-chave: Opção Decolonial. Colonialismo. Educação. Educação Física.
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Giro decolonial
Iniciamos por abordar a constituição do Grupo Modernidade/Colonialidade nos anos 90, responsável por propor, refletir e indagar acerca das ciências sociais e da epistemologia latino-americana. Escritores e pensadores
provenientes das mais diversas Universidades latino-americanas participaram das conferências iniciais do grupo, seus estudos mais a frente culminaram no "giro decolonial": releitura histórica, conceitual e genealógica do que
foi o Colonialismo na perspectiva latino-americana.
A partir desse encontro, elaboraram conceitos e críticas fundamentais
para entendermos a realidade atual, bem como os impactos na vida, desde
baixas influências cotidianas até influências mais amplas e alicerçadas no
padrão de vida pós-moderno. Com base no que produziu esse grupo, em específico Quijano, Mignolo e Dussel, propomos analisar os impactos do colonialismo para Educação e, consequentemente, para a nossa área de atuação,
a Educação Física escolar.

Modernidade
O termo modernidade atua epistemologicamente ligado a ideia de
avanço, novidade e, no caso europeu, também viria a significar progresso em termos como racionalismo científico, laicidade e superioridade
em detrimento aos “etnosaberes” dos colonizados. Desta forma, o uso do
termo na prática remeteu a adequação dos não modernos, ou seja, nesta
suposta linha unilateral do desenvolvimento humano e das civilizações,
o prestígio e a legitimidade das práticas seria único e exclusivamente
europeu.
A imaginação destes é reforçada pela ideia de desenvolvimento da espécie humana, partindo do estado de natureza. Portanto, os colonizados das
Américas ocupariam um lugar inferior, anterior em relação aos portadores
exclusivos da modernidade (QUIJANO, 2005).
O que chama a atenção nesse momento histórico não é o fato de os
europeus terem articulado os pensamentos dessa forma, mas sim de serem capazes de difundir e estabelecer essa perspectiva hegemônica dentro do novo universo intersubjetivo do novo padrão de poder mundial
(QUIJANO, 2005).
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O encobrimento do outro
Espanha e Portugal compõem a primeira região a ter a experiência originária de constituir o outro – dominado – sob o controle do conquistador, o
Europeu. Mesmo que em um primeiro momento os investimentos das cortes
ibéricas estivessem buscando um caminho alternativo pelo Atlântico para a
Ásia, ao se dar conta deste Novo mundo ou Quarta parte do mundo e, principalmente, pelas utopias de grandes riquezas, os olhares e anseios foram logo
deslocados para outros objetivos.
A constituição do termo “índio” é própria e possivelmente a primeira
concepção eurocêntrica do que futuramente viria a se chamar América na
história mundial. Isso porque dado seu objetivo inicial – encontrar um caminho alternativo para Ásia – e considerando que em um primeiro momento as
experiências europeias foram contemplativas, faz-se necessário entender as
perspectivas destes que acreditavam estar chegando a algum lugar da Ásia.
Desta perspectiva, o termo “índio” tem efeito semântico de algo já conhecido,
com seu nome próprio, o índio da Índia. Portanto o “índio” é estruturalmente
negado desde as mais primárias relações e afirmado sobre a concepção eurocêntrica. “Isto é o que chamamos de ‘invenção’ do ‘ser-asiático’ da América.
Quer dizer, o ‘ser-asiático’ deste continente só existiu no ‘imaginário’ daqueles europeus renascentistas” (DUSSEL, 1993, p. 31).
Hegel em suas Lições sobre a Filosofia da História universal (1830), expressa a essência do ego moderno, que reflete o ocorrido nesse momento histórico.
O mundo se divide em Velho Mundo e Novo Mundo. O nome Novo Mundo
provém do fato de que a América [...] não foi conhecida até há pouco pelos
europeus. Mas não se acredite que a distinção é puramente externa. Aqui a
divisão é essencial. Este mundo é novo não só relativamente mas também
absolutamente; o é com respeito a todos os seus caracteres próprios, físicos e
políticos [...] No que se refere a seus elementos, a América ainda não terminou sua formação [...] A inferioridade destes indivíduos é, em tudo, inteiramente evidente [...] A América (Latina) é, por conseguinte, a terra do futuro.
Em tempos futuros se mostrará sua importância histórica…Mas como país
do futuro a América não nos interessa, pois o filósofo não faz profecias (HEGEL, 1830 apud DUSSEL, 1993, p. 18-19).

A primeira marca deste conflito de interesses se dá pelo reconhecimento/ocupação das terras e, posteriormente, pela exploração dos povos. Porém,
há também quem defenda que o que se fez na América caracteriza muito
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mais uma matança acompanhada de uma ocupação desorganizada (DUSSEL, 1993). Em um segundo momento da exploração dos povos, era necessário pacificá-los e isso foi possível por conta das discrepantes desigualdades
de armamento e técnicas de batalha entre europeus e indígenas.
Daí temos o início da Europa como “centro” e, assim, exercendo controle
sobre o “novo mundo” que futuramente seria chamado de América, a primeira periferia europeia. Conforme Dussel (1993, p. 11-12), “é o nascimento da
Modernidade e a origem do seu Mito!”.
A América constitui-se como o primeiro espaço/tempo de um padrão de poder de vocação mundial e, desse modo e por isso, como a primeira identidade da modernidade. [...] Por um lado, a codificação das diferenças entre
conquistadores e conquistados na idéia de raça, ou seja, uma supostamente
distinta estrutura biológica que situava a uns em situação natural de inferioridade em relação a outros. Essa ideia foi assumida pelos conquistadores
como o principal elemento constitutivo, fundacional, das relações de dominação que a conquista exigia. Nessas bases, consequentemente, foi classificada a população da América, e mais tarde do mundo, nesse novo padrão de
poder. Por outro lado, a articulação de todas as formas históricas de controle
do trabalho, de seus recursos e de seus produtos, em torno do capital e do
mercado mundial (QUIJANO, 2005, p. 117).

Raça
A ideia de Raça – em seu sentido fenótipo, portanto, categorizador –
nunca vista antes até então nas Américas, é fundamental juntamente com
o dualismo³ para legitimar a desumanização que viria a acontecer com os
povos locais e futuramente com a mão de obra escrava trazida da África.
A formação de relações sociais fundadas nessa idéia, produziu na América
identidades sociais historicamente novas: índios, negros e mestiços, e redefiniu outras. Assim, termos com espanhol e português, e mais tarde europeu,
que até então indicavam apenas procedência geográfica ou país de origem,
desde então adquiriram também, em relação às novas identidades, uma conotação racial. E na medida em que as relações sociais que se estavam configurando eram relações de dominação, tais identidades foram associadas
às hierarquias, lugares e papéis sociais correspondentes, com constitutivas
delas, e, consequentemente, ao padrão de dominação que se impunha. Em
outras palavras, raça e identidade racial foram estabelecidas como instrumentos de classificação social básica da população (QUIJANO, 2005, p. 117).
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Também o conceito de diferença colonial, abordado por Mignolo, pode
servir para entendermos de forma macroestrutural como a suposta ideia de
raça e a classificação hierárquica das culturas em valores foi fundamental
para a segregação dos subjugados em seu espaço inferior e anterior aqueles
que narram a história.
A diferença colonial é o espaço onde emerge a colonialidade do Poder. A
diferença colonial é o espaço onde as histórias locais que estão inventando e implementando os projetos globais encontram as histórias locais que
os recebem; é o espaço onde os projetos globais são forçados a adaptar-se,
integrar-se ou são adotados, rejeitados ou ignorados. A diferença colonial é,
finalmente, o local ao mesmo tempo físico e imaginário onde atua a colonialidade do Poder, no confronto de duas espécies de histórias locais visíveis em
diferentes espaços e tempos do planeta (MIGNOLO, 2003, p.10).

Colonialidade do Poder
Dada as supostas diferenças raciais e coloniais e considerando a aplicabilidade destas diferenças nesse momento histórico, temos, pela primeira
vez, o início de um processo de padronização global da produção de mercadorias, articulando todas as formas de trabalho, ou quase todas, a um mesmo
propósito: a cumulação de riqueza, reprimindo fortemente aquelas que fossem alternativas ao padrão hegemônico de produzir e organizar-se.
Esse processo que perdura até os dias de hoje foi chamado por Aníbal
Quijano de Colonialidade do Poder:
No curso da expansão mundial da dominação colonial por parte da mesma
raça dominante – os brancos (ou do século XVIII em diante, os europeus)
– foi imposto o mesmo critério de classificação social a toda a população
mundial em escala global. [...] Essa distribuição racista de novas identidades
sociais foi combinada, tal como havia sido tão exitosamente logrado na América, com uma distribuição racista do trabalho e das formas de exploração
do capitalismo colonial. Isso se expressou, sobretudo, numa quase exclusiva
associação da branquitude social com o salário e logicamente com os postos
de mando da administração colonial (QUIJANO, 2005, p.119).

A ideia de raça aliada a Colonialidade do poder é fundamental para entendermos como se fundamenta inicialmente as raízes de nossa sociedade atual,
podendo ainda refletir sobre a suposta origem da desigualdade nas Américas.
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A classificação racial da população e a velha associação das novas identidades raciais dos colonizados com as formas de controle não pago, não assalariado, do trabalho, desenvolveu entre os europeus ou brancos a específica
percepção de que o trabalho pago era privilégio dos brancos. A inferioridade
racial dos colonizados implicava que não eram dignos do pagamento de salário. Estavam naturalmente obrigados a trabalhar em benefício de seus amos.
Não é muito difícil encontrar, ainda hoje, essa mesma atitude entre os terratenentes brancos de qualquer lugar do mundo. E o menor salário das raças
inferiores pelo mesmo trabalho dos brancos, nos atuais centros capitalistas,
não poderia ser, tampouco, explicado sem recorrer-se à classificação social
racista da população do mundo. Em outras palavras, separadamente da colonialidade do poder capitalista mundial (QUIJANO, 2005, p. 120).

Essas desigualdades ainda seriam acentuadas na ocupação territorial da
América, os pobres brancos europeus tinham a partir da colonização um espaço-livre para se tornarem proprietários de terra nas colônias (DUSSEL, 1993).
Colonialidade do Saber
A colonialidade ainda atuaria concomitantemente a outros aspectos da
vida. A inter-subjetividade, por sua vez, não ficaria de fora do curso em direção a hegemonia europeia. Por se fazer tão importante a perpetuação desta
hegemonia para instaurar o “sistema-mundo” Europeu, as constituições linguísticas, epistêmicas, religiosas e subjetivas, de uma forma geral, tiveram
de passar por outra espécie de encobrimento, muitas foram esquecidas e as
que resistiram ocuparam papel inferior ao europeu, no curso imaginário da
categorização hierárquica em curso.
A partir desse momento, segundo Quijano (2005), a Europa ditou, sob sua
hegemonia e padrão, toda forma de experiências históricas, culturais, de subjetividade, de objetivação e, não por acaso, de conhecimento e sua produção.
Em primeiro lugar, expropriaram as populações colonizadas –entre seus
descobrimentos culturais– aqueles que resultam mais aptos para o desenvolvimento do capitalismo e em benefício do centro europeu. Em segundo lugar,
reprimiram tanto como puderam, ou seja, em variáveis medidas de acordo
com os casos, as formas de produção de conhecimento dos colonizados, seus
padrões de produção de sentidos, seu universo simbólico, seus padrões de
expressão e de objetivação da subjetividade […] Em terceiro lugar, forçaram
–também em medidas variáveis em cada caso – os colonizados a aprender
parcialmente a cultura dos dominadores em tudo que fosse útil para a repro-
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dução da dominação, seja no campo da atividade material, tecnológica, como
da subjetiva, especialmente religiosa. É este o caso da religiosidade judaico-cristã (QUIJANO, 2005, p. 121).

Para Quijano (2005), o resultado desse processo culminaria em duas
implicações principais: a primeira delas estaria ligada ao fato de que estes povos, colonizados, foram desligados de suas próprias concepções e
identidades históricas. A segunda, no fato de que nessa nova identidade
racial e colonial, há uma negação do seu local de produção cultural. Deste
momento em diante as pessoas desta parte do mundo seriam tidas apenas
como produtoras de inter-subjetividades e culturas inferiores. Em relação
a Europa, seriam situados como o passado, como aquilo que, como nunca
foi, não chega a ser.
Dois fatores fundamentais que atuaram conjuntamente reforçam a
ideia de superioridade dos Europeus. A ideia de raça aliada ao Etnocentrismo colonial reforçaria o ego moderno, resultando em uma operação
epistêmica que os levariam a se sentir não apenas superiores, mas naturalmente superiores. A partir de então, os Europeus re-situam toda perspectiva temporal da história. Ou seja, seriam resultado de uma culminação unilateral do desenvolvimento humano e das sociedades, situando
todo aquele diferente de seus padrões como passado, sendo obrigados
assim a modernizar-se, é dizer, lutar para parecer-se com o europeu para
ser! (apud QUIJANO, 2005, p. 121).
Na prática, esse processo remeteu a um novo dualismo categórico, basicamente situado entre Europa e não-Europa, Oriente-Ocidente, primitivo-civilizado, mágico/mítico-científico, irracional-racional, tradicional-moderno
(QUIJANO, 2005).
Assim, essa implementação dos padrões europeus fará parte de forma
intrínseca da Educação dos povos colonizados. O racismo, o não-ser e a falta
de humanidade passam a ser institucionalizados, sendo alcançada a legitimidade apenas quando traçam o caminho definido e limitado por aqueles que
são considerados os humanos por excelência.
Colonialidade e Educação
Como já tratado anteriormente, temos no Colonialismo das Américas a
primeira experiência/implantação de sistema-mundo. Com ele também a perpetuação dos padrões europeus da produção e reprodução do conhecimento.

Redes | N. IV | Ano IV | 2021

137

Leandro Otto Hofstatter e Luigi Ricardo Poli Junior

A Modernidade colocou em evidência as relações entre a construção do conhecimento e o exercício do poder de um modo exponencial, de maneira que
a epistemologia moderna seja um mapa estratégico não apenas de conhecimentos sobre o mundo, como também de controle e dominação sobre ele
(FLOR DO NASCIMENTO; BOTELHO, 2010, p. 68).

Perpetuar a colonialidade do saber não implica apenas em instaurar os
padrões europeus de conhecimento como únicos. Instaurá-los, na visão de
Walsh (2007), implica diretamente em descartar, de antemão, como um todo
a produção intelectual e os conhecimentos afro-indígenas, dos outros, daqueles e daquelas que não são europeus.
[...] la colonialidad del saber que no sólo estableció el eurocentrismo como
perspectiva única de conocimiento, sino que al mismo tiempo, descartó por
completo la producción intelectual indígena y afro como “conocimiento” y,
consecuentemente, su capacidad intelectual (WALSH, 2007, p. 104).

A validação dos conhecimentos agora não é mais um espaço em aberto
com suas particularidades, métodos e procedimentos de validações locais. O
seu local agora é firmado nas universidades com sua metodologia científica
racionalista/ocidental. Os conhecimentos que não se adequassem a esses padrões, ainda que provassem sua eficiência na práxis, ocupariam lugar inferior ao europeu, classificados como meros “etnosaberes’’.
A Educação aparece então não mais como uma forma de conhecer a si
mesmo e ao mundo ao seu redor, mas como forma de conhecer o mundo sob
a perspectiva hegemônica europeia e reproduzir esses conhecimentos desta
mesma forma, uma espécie de imitação. Sob esta concepção podemos afirmar
então que Educação atuaria – e ainda atua – como forma de coerção, fundamental para implantação do sistema-mundo moderno sob anseio europeu.
O resultado disso, para os não modernos, é basicamente uma ordenação
inter-subjetiva que afasta-os deles mesmos, de suas realidades, de suas operações mentais, da forma como se organizam e produzem. Em suma resulta
no que Dussel (1993) chamou de “Colonização do mundo da vida”.
A colonização da vida cotidiana do índio, do escravo africano pouco depois,
foi o primeiro processo “europeu” de “modernização”, de civilização, de “subsumir” (ou alienar) o Outro como “si-mesmo” mas agora não mais como objeto de uma práxis guerreira, de violência pura [...] e sim uma práxis erótica,
pedagógica, cultural, política, econômica, quer dizer, do domínio dos corpos
pelo machismo sexual, da cultura, de tipos de trabalhos, de instituições cria-
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das por uma nova burocracia política etc., […] É o começo da domesticação,
estruturação, colonização de como aquelas pessoas viviam e reproduziam a
sua vida humana (DUSSEL, 1993, p. 51).

Considerações Finais
Conforme exposto, os padrões contemporâneos que temos hoje são resultado de um processo cruel e bárbaro de negação do Outro, o qual será
tido como inadequado, ultrapassado e, naturalmente, inferior. A cultura de
adequação aos padrões, espécie de hegemonização da vida fez e faz parte da
constituição da América e, posteriormente, do mundo como um todo; que
retrata ainda hoje algo que insiste em existir, mas com nova nomenclatura:
nos referimos aqui a globalização (QUIJANO, 2005).
Assim, atuar na desconstrução do presente que ainda nos impõe estruturas de opressão e dominação, implica diretamente em romper com suas
raízes fundamentais. Ao pensar as consequências da colonialidade para a
educação e, mais especificamente dos padrões decorrentes destas raízes para
Educação Física, podemos notar o dualismo cartesiano atuando diretamente
na fundamentação do estereótipo do privilégio das operações racionais em
detrimento das físicas, como se esses dois polos estruturalmente isolados
pelo dualismo fossem precisos, incontestáveis e irrelacionáveis.
A Educação Física escolar permite experimentações culturais, esportivas, recreativas, coletivas e sociais que demandam da interação total do indivíduo, de operações cognitivas simples a complexas até a consciência corporal e seus padrões psicomotores, reforçando a ideia de que, diferentemente
do estereótipo acima, nossa “disciplina” transcende as demais quanto a necessidade de aparatos biológicos complexos.
Por vez, sua desconstrução deve iniciar oferecendo aos alunos experimentações das diversas formas de produzir e reproduzir culturas e conteúdos
através da totalidade do ser, fundamentando as experiências em vivências
práticas capazes de conhecer e reconhecer o outro e a si mesmo como um
universo de possibilidades de interpretar, interagir e vivenciar os mais variados aspectos fenomenológicos da vida.
Para isso, necessitamos que a educação permita e estimule espaços heterogêneos, dando espaço à experimentação e aprendizagem da cultura daqueles que foram subalternizados, calados, praticamente esquecidos em meio
a um mundo globalizado. Valorizando a diferença como enriquecedora na
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formação dos seres que compartilham da vida em sociedade, principalmente
se considerarmos o contexto histórico da formação de nosso continente, sob
a perspectiva do outro – amplamente discutida aqui.
Reiteramos ainda a importância da continuidade de estudos acerca dos
temas decoloniais aqui abordados, a fim de diagnosticar com mais precisão
a latência da colonialidade em nosso padrão de educação contemporâneo.
Bem como pautar políticas públicas e estratégias pedagógicas para adequação do descompasso epistêmico e inter-subjetivo gerado pela colonização de
nosso continente.
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Resumo

A síndrome de Down é uma patologia de origem genética que pode causar uma
série de alterações físicas e desenvolvimentais como fala, alterações morfofuncionais e atrasos de linguagem. A respectiva pesquisa teve como objetivo traçar
e investigar o perfil epidemiológico dos pacientes com Síndrome de Down, atendidos na Clínica Escola da Faculdade Ielusc. O objeto empírico é formado por
dez prontuários. Os dados foram coletados e representados através da estatística
descritiva, indicando média, mediana e desvio-padrão em tabelas. Houve um
predomínio no sexo masculino, a faixa etária foi de quatro a dez anos. Os pacientes contemplam instituições que realizam atendimentos multidisciplinares a
esse grupo de indivíduos, diversas queixas foram apresentadas, contudo, houve
uma maior porcentagem no atraso de linguagem. Também foi possível notar a
desistência dos responsáveis após o alcance do nível linguístico que possibilita o
mínimo de comunicação e convívio social. Conclui-se que a literatura é escassa
no que diz respeito ao perfil deste grupo, ressaltando a importância de novas
pesquisas similares. Além disso, os dados apresentados também podem ser utilizados para a criação ou mudanças de estratégias de atendimentos e cuidados
na instituição para os indivíduos que possuem essa condição genética.

Palavras-chave: Síndrome de Down. Epidemiologia. Fonoaudiologia.
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Introdução
A Síndrome de Down (SD) é uma patologia de origem genética, que pode
causar uma série de alterações físicas e desenvolvimentais como fala, alterações morfofuncionais, atrasos no desenvolvimento da linguagem e motor. A
SD é uma das causas mais frequentes de deficiência intelectual, constituindo-se na causa de cerca de 18% do total de pessoas atendidas em instituições especializadas (ROSA et al., 2016). O termo “síndrome” significa um conjunto
de sinais e sintomas e “Down” designa o sobrenome do médico e pesquisador
que primeiro descreveu a associação dos sinais característicos da pessoa com
SD (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).
A estimativa no Brasil é que ocorra um caso em cada 600 a 800 nascimentos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012), somando cerca 8 mil bebês com
Síndrome de Down por ano. Estima-se que vivem no país cerca de 300 mil
pessoas que nasceram com a Trissomia. (BARATA; BRANCO, 2010). A SD
pode ser diagnosticada durante a gestação, por meio de exames clínicos ou
após o nascimento da criança com as características fenotípicas visíveis e
exames genéticos (PAIVA et al. 2018). Schwartzman et al. (2003) relataram
que a SD pode ser influenciada por fatores endógenos ou exógenos, contribuindo para a variação da incidência da patologia. Dos fatores endógenos, o
mais comum é a idade da mãe. Já os fatores exógenos, o autor cita a exposição à radiação, como um deles.
Uma das características da SD é a hipotonia generalizada, que causa interferência no desenvolvimento neuropsicomotor, cognitivo, de linguagem e
no sistema estomatognático. Rosa et al. (2016) apontaram que é muito comum alterações anatômicas, tais como baquicefalia, com alterações no diâmetro fronto-occipital, podendo resultar em más formações que podem acometer o sistema auditivo.
A intervenção fonoaudiológica com esse público busca praticar e aprimorar as habilidades de fala, expressão e compreensão verbal e gestual e de
leitura e escrita; bem como intervir em possíveis alterações auditivas, a fim
de trazer ganhos a autonomia do indivíduo com SD. Assim, contribuindo efetivamente com o empoderamento desses jovens adultos, visando à integração social (BARBOSA; LIMA; ALVES; DELGADO, 2017).
Este estudo teve como objetivo investigar a realidade local caracterizando as necessidades que os indivíduos com SD apresentam e traçar um perfil
epidemiológico local deste grupo a partir do ano de 2017.
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Fundamentação teórica
Na revisão de literatura serão abordadas as alterações fonoaudiológicas
mais frequentes em pacientes com SD.
Etiologias da Síndrome de Down
Ao longo dos anos descobriu-se que pacientes SD possuíam um cromossomo extra, ao invés de dois cromossomos 21, o que levou ao termo: Trissomia 21. Há três fundamentais tipos de comprometimentos cromossômicos:
a) trissomia simples, quando não há a disjunção do cromossomo 21, sendo
que isto ocorre em 96% dos casos; b) translocação, quando o cromossomo 21
extra se encontra ligado a outro cromossomo, e, desta forma, a célula apresenta 46 cromossomos, mas apresentando trissomia, o que ocorre em 2% dos
casos; e c) mosaicismo, quando há duas populações celulares diferentes, o
que significa que um percentual das células é normal e as demais apresenta a
trissomia, tendo prevalência de 2% dos casos (IDERIHA, 2005).
A SD pode ser diagnosticada durante a gestação por meio de exames clínicos ou após o nascimento da criança com as características fenotípicas visíveis
e exames genéticos. Os exames pré-natais podem ser feitos a partir da nona semana de gestação, inicialmente coletando-se uma amostra de sangue materno
do qual são retirados fragmentos do DNA, rastreando o DNA do bebê a procura
de problemas cromossômicos específicos. Outros exames também estão à disposição, como ultrassonografia, biópsia do vilocorial, transludêncianucal, entre
outros. (PAIVA et al. 2018). A idade materna maior que 30 anos são relatados
como um dos fatores de risco, porém não exclui a possibilidade da contribuição
paterna para a ocorrência (CICILIATO; ZILOTTI; MANDRÁ, 2010).
De acordo com Paiva et al. (2018), indivíduos com SD podem apresentar alguns problemas de saúde, como, por exemplo, a malformação do intestino, deficiência imunológica, problemas respiratórios, de visão, de audição, odontológicos, cardíacos e de glândula tireoide. Estudos identificam-na
como uma síndrome progeróide, conhecida como envelhecimento precoce e
responsável pelas alterações imunológicas, doenças auto-imunes e neoplasias em relação à população geral (RIBEIRO et al. 2003).
A principal característica da SD é a hipotonia generalizada, que causa interferência no desenvolvimento neuropsicomotor, cognitivo, de linguagem e no
sistema estomatognático (DERIHA, 2005). Desde os primeiros meses as crianças com SD possuem dificuldades em manter a atenção, em geral são menos in-
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terativas e respondem menos aos estímulos externos, contudo, não significa que
não sejam capazes de se desenvolver, embora ocorra em momentos diferentes
quando comparados às crianças sem atrasos (CICILIATO et al. 2010).
Segundo Farias et al. (2019), a diferença entre esses indivíduos ocorre tanto do aspecto físico quanto desenvolvimental decorrentes de aspectos
genéticos individuais, intercorrências clínicas, nutrição, estimulação, educação, contexto familiar, social e meio ambiente em que vivem.
A comunicação humana é um processo complexo e para que ocorra e se
desenvolva é necessário o bom funcionamento de algumas funções orgânicas
atribuídas ao sistema estomatognático, a audição, a cognição e a aquisição e
desenvolvimento da linguagem. Conforme citado acima, os indivíduos com
SD podem possuir diversas dificuldades nessas áreas.
Pinheiro et al. (2018) afirmam que podem aparecer alterações estomatognáticas em pacientes SD, como atresia maxilar, resultando em redução da
cavidade oral e a presença de palato ogival. É comum também encontrar desequilíbrio das forças entre os músculos orais e faciais, ocasionando alteração da arcada dentária, o que pode desencadear possíveis mordidas abertas,
além da presença de respiração oral e rebaixamento mandibular.
Em relação à linguagem dessa população, as áreas receptivas e simbólicas encontram-se com um bom desempenho, desde que não haja comorbidades. Já a linguagem expressiva, quando comparada com crianças de desenvolvimento típico, apresentam um atraso significativo (REGIS et al. 2017).
Conforme Vasques et al. (2017), é possível encontrar alterações de atenção,
memória, funcionamento simbólico, reconhecimento de regras gramaticais,
habilidades de processamento auditivo e visual, bem como possibilidade de
comportamentos desajustados que influenciam diretamente o desenvolvimento das habilidades de comunicação.
Os transtornos fonoarticulatórios afetam a execução motora, que podem
comprometer a produção fonatória, a respiração, a ressonância, a articulação
e a prosódia (BARATA; BRANCO, 2010). Essas diferenças podem ser responsáveis, em parte, pela falta de inteligibilidade da fala por meio de fatores
disártricos, como velocidade reduzida, amplitude de movimento e coordenação dos articuladores (MARTIN et al. 2019).
Segundo Carrico et al. (2014), a perda auditiva é frequente nesta população, podendo apresentar-se como perda auditiva condutiva, neurosensorial
ou mista. A mais comum entre elas é a perda auditiva condutiva, pois a hipotonia muscular muitas vezes prejudica a eliminação das secreções resultando
em um acúmulo de muco, promovendo infecções das vias respiratórias su-
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periores e, consequentemente, o aumento dos quadros de otite média. Outro
fator que pode contribuir para o aumento dessas otites são as malformações
anatômicas, como, por exemplo, alterações no tamanho e forma da tuba auditiva, malformação da orelha externa, dentre outras (CARRICO et al. 2014).

Metodologia
Esta é uma pesquisa observacional, quantitativa de caráter transversal,
descritivo e documental, que teve como ponto de partida o acesso aos prontuários da clínica escola da Faculdade Ielusc de pacientes SD atendidos no
período de 2017-2019. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), sob o parecer número 30674520.9.0000.5365.
Os dados da pesquisa foram coletados na própria clínica escola, em horários combinados com a acadêmica e o funcionamento da instituição. A coleta foi realizada no mês de setembro de 2020.
Foram analisados dez prontuários e os dados coletados e tabulados incluíram informações sobre: sexo, idade, origem do encaminhamento, hipótese fonoaudiológica, atendimentos realizados, terapias realizadas, tempo de atendimento, orientações aos pais e desistências. Os resultados da análise foram tabulados
em uma planilha no Microsoft Excel, representados através de estatística descritiva indicando média, mediana e desvio-padrão em tabelas e gráficos.

Resultados e discussão
Fizeram parte da pesquisa dez prontuários de pacientes com SD que foram atendidos no ambulatório de linguagem ou realizaram exames audiológicos a partir do ano de 2017 até o ano de 2019. Do total da amostra, 70% dos
participantes eram do sexo masculino e 30% do sexo feminino. Em comparação a um estudo realizado por Silva e Marqui (2020), em uma APAE, também
houve uma porcentagem maior relacionada ao sexo masculino – sendo 51,2%
do sexo masculino e 48,8% do feminino. Outros estudos também apontam
a prevalência do sexo masculino em crianças com SD (CÉSAR; MAKSUD
2007). Contudo, na literatura, não se encontrou uma explicação para tal fato.
A Tabela 1 apresenta a distribuição da população por faixa etária. Observa-se que 60% dos pacientes apresentaram idade maior ou igual a quatro
anos, seguido de 20% apresentando seis anos, 10% apresentando cinco anos
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e 10% apresentando dez anos. Ainda comparado ao estudo de Silva e Marqui
(2020), o maior número (41%) dos pacientes possuíam até 15 anos, sendo
a maioria deles crianças. Na comparativa, os pacientes atendidos na clínica eram mais jovens, indicando que os responsáveis estão buscando atendimento mais precocemente.
Barata e Branco (2010) descreveram a importância da estimulação antes
dos dois anos de idade, pois o sistema nervoso central está em formação nesse
período. A Tabela 1 mostra que todos os pacientes iniciaram os atendimentos
na clínica a partir de quatro anos de idade, sendo considerada uma faixa etária
tardia quando relacionado a estimulação precoce. Conforme Regis et al. (2017),
quanto mais precoce a intervenção fonoaudiológica, maior será a capacidade de
estimulação da plasticidade cerebral do paciente, tornando o desenvolvimento
eficaz e aumentando a potencialidade do processo terapêutico.
Tabela 1 – Distribuição da população por faixa etária.
Idade

(N)

Porcentagem

4

6

60%

5

1

10%

6

2

20%

10

1

10%

Total

10

100%

Fonte: Elaboração das autoras.

A Tabela 2 mostra como as famílias conheceram e chegaram ao atendimento da Clínica Escola. Sendo assim, 30% dos indivíduos souberam pela instituição Universo Down, 30% conheceram por terceiros, 20% foram encaminhados
pela instituição Centrinho Prefeito Luiz Gomes e 20% foram encaminhados
pela instituição NAIPE. Ao total, 70% dos pacientes foram encaminhados à
Clínica Escola através de outras instituições, que realizam atendimento multidisciplinar especialmente para este público, deduzindo, assim, que este não
seria o primeiro contato dos pacientes com a terapia fonoaudiológica.
César e Maksud (2007) descrevem que nos anos de 2003 a 2005 os encaminhamentos de pacientes a fonoaudiologia foram feitos por médicos (41%),
escolas (40%), seguidos por profissionais da terapia ocupacional, enfermagem, psicologia e odontologia (19%). Comprovando o reconhecimento e a
importância da fonoaudiologia na equipe multidisciplinar. A Clínica Escola vem desenvolvendo atendimento voltado a esse grupo desde 2018, sem
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muitas divulgações, apenas com as recomendações de algumas instituições.
Como citado acima, há uma parceria com a Unidade Básica de Saúde que fica
próxima à faculdade, justificando ainda a baixa quantidade de prontuários.
Tabela 2- Origem do encaminhamento a Clínica Escola.
Instituições

(N)

Porcentagem

Universo Down

3

30%

Centrinho

2

20%

Naipe

2

20%

Terceiros

3

30%

Total

10

100%

Fonte: Elaboração das autoras.

A Tabela 3 apresenta as patologias fonoaudiológicas encontradas nesses
indivíduos. Observou-se que 50% dos pacientes atendidos apresentam atraso
de linguagem. Crianças com SD manifestam um conjunto de perturbações do
comportamento linguístico, decorrentes de alterações na compreensão, expressão e funcionalidade da linguagem devido a diferentes. Os principais fatores são:
limitações do desenvolvimento cognitivo, alterações no funcionamento neurológico, distúrbios de audição, alterações do desenvolvimento motor e alterações
dos componentes anátomo-fisiológicos do aparelho fonador. Apesar das limitações neurológicas e o comprometimento na motricidade orofacial desse grupo,
a linguagem receptiva encontra-se menos prejudicada que a linguagem expressiva (GARY et al. 2009); sugerindo uma possível dissociação entre os domínios
morfo-fonológico e sintático-léxico (TRISTÃO; FEITOSA, 1998).
Além das particularidades já apontadas anteriormente, as características
da fala de pessoas com SD pode se encontrar alteradas pela dificuldade na programação de movimentos e sequencialização necessária à produção dos sons
da fala. Coelho et al. (2020) descreve que ao se comunicar o indivíduo sabe
quais palavras deseja emitir, entretanto, não é capaz de realizar a programação
postural das estruturas fonoarticulatórias e o planejamento da sequência dos
movimentos articulatórios adequados a produção dos sons – aspectos que caracterizam clinicamente apraxia da fala. Fatores disártricos, como velocidade
reduzida, amplitude de movimento e coordenação dos articuladores, também
são características encontradas nessa população (GARY, et al. 2009). Portanto, torna-se normal o diagnóstico de apraxia da fala em 10% dos pacientes.
Também na Tabela 3, foi possível observar que 20% dos pacientes possu-
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íam deficiência auditiva. Segundo Carrico et al. (2014), a perda auditiva ocorre
em cerca de dois terços das crianças com SD, tendo prevalência na perda auditiva condutiva, ocorrendo em torno de 60 a 80% desses indivíduos. A surdez por si
só acarreta atrasos no desenvolvimento da linguagem, em crianças com SD isso
é agravado, devido a suas necessidades específicas, sendo essa habilidade considerada essencial para o desenvolvimento da comunicação (SILVA et al. 2017).
Deste modo, os diagnósticos audiológicos precoces podem prevenir e minimizar
maiores complicações desenvolvimentais (TRISTÃO; FEITOSA, 1998).
Tabela 3- Patologias Fonoaudiológicas
Patologias

(N)

Porcentagem

Atraso de Linguagem

5

50

Deficiência Auditiva

2

20

Apraxia da Fala

1

10

Não reportado

2

20

Total

10

100

Fonte: Elaboração das autoras.

Em relação às terapias realizadas, houve uma predominância de 70% dos
pacientes na realização de terapias de motricidade orofacial juntamente com estimulação de linguagem. Comparado ao estudo de Rochetto et.al. (2014), realizado em uma APAE em Mogi-Guaçu/SP, as patologias mais encontradas nesse
grupo de pacientes são complicações respiratórias, correspondendo a 55% dos
pacientes pesquisados – corroborando com os dados da atual pesquisa.
Dentro do desenvolvimento craniofacial alterado nesses pacientes, segundo Carvalho et al. (2010), também ocorre a macroglossia, que se caracteriza pelo crescimento excessivo da língua. Esse fator pode determinar o
deslocamento dos dentes e a má oclusão. Com isso, conduzem a uma protusão de língua e, consequentemente, abertura bucal, levando o paciente à condição de respirador oral. A terapia miofuncional auxilia restabelecendo ou
adequando as funções de respiração, de sucção, de mastigação, de deglutição
e de fala. Também pode adequar à força aos movimentos dos músculos, além
de remover hábitos parafuncionais e posturais (RISPOLI; BACHA, 1994).
Da amostra pesquisada, 20% dos pacientes participaram de terapias de Motricidade orofacial, juntamente com habilitação e reabilitação auditiva e estimulação de linguagem; e 10% realizaram exames auditivos (Audiometria tonal). O
método utilizado na Clínica Escola para habilitação e reabilitação auditiva é o
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aurioral, que consiste em desenvolver as habilidades auditivas (detecção, discriminação, reconhecimento e compreensão). A terapia fonoaudiológica faz a integração e engloba essas habilidades juntamente com a fala, linguagem e pragmática da língua. Isso porque a linguagem não está restrita a audição, ela também
depende das interações estabelecidas a esses sujeitos (SILVA et al. 2017).
A Tabela 4 apresenta o número de sessões realizadas por cada paciente. Os atendimentos foram realizados de acordo com os ambulatórios a cada
semestre. Conforme a chegada dos pacientes à clínica, a primeira proposta
de atendimento foi grupal. Sendo assim, o encontro foi realizado no ambulatório de linguagem e o primeiro grupo foi constituído por três membros:
uma menina e dois meninos, com idades idênticas, todos com a queixa de
atraso de linguagem e hipotonia orofacial. O segundo grupo foi constituído
por: duas meninas com diferença de um ano de idade, uma com deficiência
auditiva e ambas com atraso de linguagem.
O grupo terapêutico possibilita a criação de vínculos intersubjetivos,
onde despertam episódios de identificação, ressonância, pertencimento e
continência. Além disso, propõe uma troca de linguagem e vivência através
do interacionismo. O compartilhamento de ações, de singularidade são positivos para o processo terapêutico (ARAÚJO; FREIRE, 2001). Contudo, ao
final dos ambulatórios, a pedidos dos pais foram finalizadas as terapias em
grupo e inseridas terapias individuais para os pacientes.
Tabela 4 – Tempo de atendimento.
Sessões
1
2
11
12
17
41
Total

(N)
1
1
3
3
1
1
10

Porcentagem
10%
10%
30%
30%
10%
10%
100%

Fonte: Elaboração das autoras.

Após o final do semestre em que os pacientes eram atendidos, 90% dos
pais foram orientados a dar continuidade ao atendimento no ambulatório
em que estavam inseridos e 10% foram encaminhados para terapia de grupo.
Com isso, 60% dos pacientes desistiram do atendimento, 20% foram desli-
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gados, 10% foram afastados e 10% realizaram apenas exames audiológicos.
A linguagem é a área na qual a criança com SD apresenta maior atraso,
usualmente compreendem bem mais as informações do que as produzem verbalmente. Ademias, possuem problemas articulatórios que podem persistir até
a vida adulta, porém, apesar disso, a maioria dos indivíduos conseguem fazer o
uso funcional da linguagem (SILVA et al., 2010). O ritmo mais lento da criança com SD para adquirir determinadas habilidades pode acabar influenciando
as expectativas que a família e a sociedade têm em relação a essas crianças
(PAIVA, 2018), fazendo com que desistam do acompanhamento fonoaudiólogo após atingir um nível linguístico que possibilita a comunicação.

Considerações finais
Este estudo permitiu traçar o perfil epidemiológico de pacientes com SD
atendidos na Clínica Escola da Faculdade Ielusc. Sendo assim, o perfil é caracterizado pela prevalência do sexo masculino, com idade entre quatro e dez
anos, encaminhados por instituições que realizam atendimentos multidisciplinares a esse grupo de indivíduos que apresentam queixas principalmente
na área da linguagem.
A literatura é escassa, principalmente no que tange a formação de um
perfil desse público. Por isso, ressalta-se a necessidade de pesquisas que delineiem o perfil desses usuários, pois a caracterização dessa demanda possibilitará traçar com maior critério a atuação do fonoaudiólogo, conforme o território, favorecendo a realidade da população estudada. Além disso, traçar o
perfil epidemiológico permite que políticas públicas sejam traçadas de modo
mais pontual, a fim de atender com mais especificidade as demandas dessa
população – tanto em nível municipal quanto em nível estadual e nacional.
Conclui-se, portanto, que os dados podem ser utilizados para criação ou
mudanças de estratégias de atendimento da instituição para os indivíduos
que possuem essa condição genética.
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Racismo Estrutural
uma revisão teórica desta prática
construída historicamente
Peterson Vitorio Dos Santos
Valdete Daufemback

Resumo

Este artigo propõe uma reflexão sobre a constituição do racismo estrutural a
partir da formação de teorias raciais que legitimaram a crença na inferioridade
de uma raça em detrimento da superioridade de outra, com base nas diferenças
culturais e nas características físicas que determinam, de um lado, a manutenção de privilégios de populações e, de outro, a herança de dominação colonial
por meio da exploração do trabalho escravo. Este estudo se caracteriza como
uma proposição analítica descritiva com base em uma revisão de literatura de
autores que abordam sobre questões étnico-raciais. Entender como o racismo
estrutural foi constituído historicamente, conduz a uma reflexão sobre a empatia como um posicionamento político e não apenas como um ato romantizado de
compaixão para transformar a realidade social. Partir desse ponto de análise faz
com que o debate ganhe profundidade e avance no processo de transformação,
dada a emergência da necessidade de concretização dos direitos constitucionais
e democráticos cada vez mais consistentes nos movimentos sociais. Portanto,
para superar o racismo estrutural, além da compreensão do domínio histórico
de poder, é preciso fomentar o exercício contínuo das lutas anti-racistas que
emergem na sociedade contemporânea. Não basta apenas resistir ao racismo.
É preciso ser agente de mudança por meio de participação efetiva nas esferas
sociais e políticas como ponto de partida para o desenvolvimento de políticas
públicas. A resistência se faz necessária porque é o ato básico para dar prosseguimento às ações concretas de mudanças. Neste sentido, a educação poderá ser
uma ferramenta valiosa neste processo de reflexão como lugar do despertar da
consciência coletiva a respeito da necessidade da emergência de uma sociedade
democrática pautada na equidade de direitos.

Palavras-chave: racismo estrutural; preconceito racial; discriminação; educação.

Redes | N. IV | Ano IV | 2021

153

Peterson Vitorio Dos Santos e Valdete Daufemback

Introdução
Este artigo é resultado da apropriação de conhecimentos teórico-metodológicos que foram construídos no primeiro semestre de 2020, no componente curricular Prática Integrada II do curso de Psicologia da Faculdade
Ielusc. No decorrer do semestre os acadêmicos tiveram a oportunidade de
pesquisar sobre a diversidade sociocultural de grupos étnico-raciais e analisar teorias que legitimam a visão de superioridade europeia em relação aos
nativos dos continentes americano e africano, que, em suma, fundamentam
o racismo estrutural. Assim, por meio da investigação acadêmica, com vistas
à compreensão das relações étnico-raciais como instrumento pedagógico de
promoção da ética e da cidadania ativa, uma das atividades propostas teve
como objetivo a elaboração de um pequeno artigo sobre um dos temas estudados durante o semestre, considerado relevante à aprendizagem. Logo,
surgiu o interesse em analisar a reprodução do racismo estrutural em materiais didáticos distribuídos nas instituições de ensino básico no Brasil. No
caminhar dos debates em sala de aula, a relevância do tema e, considerando
a repercussão de casos dessa natureza veiculados na mídia, a ideia inicial do
artigo evoluiu para o recorte sócio-histórico da constituição e reprodução do
racismo estrutural na sociedade.
Para fundamentar teoricamente este artigo, foi realizada uma pesquisa
em materiais disponíveis na biblioteca da Faculdade Ielusc e no portal SciELO, a partir das palavras-chave: racismo estrutural, preconceito racial, discriminação e educação. O processo de seleção dos materiais partiu, inicialmente, do reconhecimento do título das publicações seguido de uma leitura
rápida do resumo de cada texto selecionado, de acordo com as orientações de
Lima e Mioto (2007), visando aos critérios de inclusão e de exclusão. Neste
sentido, dentre os materiais pesquisados foram excluídos aqueles que não
atendiam aos objetivos propostos.
Definida esta parte mais metodológica, foi realizada a leitura dos materiais selecionados mediante um olhar mais reflexivo para sistematizar a
escrita do artigo. A parte mais complexa desse processo metodológico compreende a articulação da leitura interpretativa do material selecionado e sua
inter-relação com o tema e objetivos propostos. Não foram referenciados
no artigo os autores que ampliaram a base de conhecimento relacionado ao
tema de pesquisa, mas que durante a escrita não foram citados.
Historicamente, o racismo estrutural se constrói pelo viés de práticas
transformadas em teorias que sedimentam os espaços e posicionamentos
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das relações sociais cotidianamente. Nessa estrutura há um embasamento
técnico equivocado que foi construído como produto e produtor da ciência.
Os debates proporcionados por meio de autores com diferentes visões conduzem a uma compreensão ampla sobre o tema, principalmente em relação
aos conceitos que se assemelham e geram conflitos teóricos ao senso comum.
Nesse sentido, este artigo tem por objetivo analisar as faces do racismo
como um projeto estruturado e que se reproduz por meio das instituições que
representam a sociedade. Veicula-se nesta proposta a percepção dos desafios
para transformar o racismo estrutural em práticas antirracistas.
Portanto, estão envolvidas nesta pesquisa as questões étnico-raciais que
auxiliam em compreensões sobre os desafios da comunidade acadêmica e
dos movimentos sociais para transformar o preconceito e a discriminação em
práticas antirracistas. Assim, este texto se constitui a partir de uma revisão
bibliográfica que aborda esse tema como um convite à reflexão. Não há como
negar que materiais didáticos podem ser instrumentos para a manutenção
do racismo, mas também se percebe que em meio a todos os caminhos de
reprodução e manutenção do racismo, se multiplicam movimentos de resistência e de proposição antirracista.

Constituição Estrutural Do Racismo
As ciências sociais que pautam a nossa vida em torno de saberes acadêmicos têm sua base no modelo de conhecimentos construído a partir do
Iluminismo, datado no século XVIII. Esse referencial foi utilizado nos movimentos sociais como ferramenta para destituir do poder a nobreza e combater a intolerância religiosa. Assim, as revoluções europeias produziram uma
mudança excepcional na sociedade feudal para o modo de produção capitalista industrial. Estas revoluções influenciaram movimentos no Brasil em
favor da liberdade da Colônia em relação à Metrópole. Neste aspecto, mesmo
que a ciência apontasse para a premissa de uma nação nos parâmetros dos
valores positivistas, esses movimentos revolucionários prezavam pela construção de uma sociedade pautada na liberdade e igualdade aos assim chamados primitivos (ALMEIDA, 2018).
O sistema colonial mostrou-se como um modelo de exploração e de poder hierárquico no Brasil e na África, pois os negros foram considerados seres inferiores, passíveis de serem comercializados como mercadoria. Com
isso, a estrutura de relações sociais ganha um nível mais macro no que se
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refere aos aspectos históricos e geográficos. De acordo com o autor camaronês Achille Mbembe (2014), ao longo das gerações a população de vários
países colonizadores foram expostos à pedagogia da crença da superioridade
e inferioridade das raças. Esta relação hierárquica de subjugação ao diferente
por valores raciais objetivou estes países a manterem povos colonizados e
escravizados. Portanto, o racismo se estruturou deliberadamente para marcar os privilégios de uma classe que já detinha o poder, ao anunciar para o
mundo a não-reciprocidade entre negros e brancos, mediante a justificativa
da diferença de raças.
E tal não-reciprocidade justifica-se pela diferença de qualidade entre as raças.
O tema da diferença de qualidade entre as raças é assim inseparável da antiga
temática do sangue, que sabemos ter sido utilizada antes para assegurar os privilégios da nobreza. Desta vez, a sua propagação virá pelo projeto colonial. As
pessoas são persuadidas de que a civilização do futuro será criada com sangue
branco. Todos os povos que aceitaram o cruzamento de raças caíram na abjeção.
A salvação reside na total separação de raças (MBEMBE, 2014, p. 115).

Essa pedagogia determinista, além de ocupar os espaços de poder político, chegou aos meios acadêmicos para selar condutas morais, psicológicas
e intelectuais que pôs barreiras entre as raças ao relacionar os aspectos ambientais e geográficos como fatores decisivos para justificar as diferenças físicas. Neste período, o debate sobre a miscigenação ganhou notoriedade nos
espaços intelectuais. De acordo com Almeida (2018), Lombroso e Rodrigues,
produziram teorias justificando as diferenças raciais utilizando-se de métodos científicos da época para defender a inferioridade dos negros por meio
de suas características físicas. Estudos revelam que estas teorias não levaram
em consideração os aspectos socioeconômicos da população considerada inferior por suas atitudes e maneira de ser.
Assim, para explicar a população negra que era majoritária nos cárceres,
a estrutura racista foi sendo construída no contexto acadêmico e jurídico.
O espírito positivista surgido no século XIV transformou as indagações sobre as diferenças humanas em indagações científicas, de tal sorte que de objeto filosófico, o homem passou a ser objeto científico. A biologia e a física
serviram como modelos explicativos da diversidade humana: nasce a ideia
de que características biológicas – determinismo biológico – ou condições
climáticas e/ou ambientais – determinismo geográfico – seriam capazes de
explicar as diferenças morais, psicológicas e intelectuais entre as diferentes
raças (ALMEIDA, 2018, p. 23).
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Significa que essa estrutura foi construída e reafirmada pela elite intelectual, ou seja, por pessoas brancas europeias e que ganharam notoriedade no
Brasil. Com isso, a teoria racial passou a ser válida para afirmar que pessoas
de descendência europeia fariam parte da “civilização”. Outros povos, considerados inferiores, se constituíam na categoria “selvagem” ou “bárbaro”.
Essa dimensão estrutural de classificação social, que ganhou credibilidade
científica, de alguma maneira foi responsável pelo racismo estrutural ainda
evidente no Brasil.
Para Lilia Schwarcz (1996), as teorias raciais foram construídas ao longo
da história da colonização a partir da percepção dos relatos dos exploradores
em suas viagens que aguça o imaginário europeu a “olhar através dos ombros
dos outros” (p.149) e tirar suas conclusões sobre as diferenças culturais que
os separavam dos povos denominados de primitivos. Assim, o etnocentrismo
dos brancos contribuiu para que a ciência positivista se transformasse em teorias que naturalizaram a hierarquização dos povos com base nas diferenças
físicas e culturais. Nesse aspecto, criou-se o determinismo racial, uma espécie de condenação ou de prestígio por nascimento que marcou socialmente
os povos dos continentes. A partir de então, houve uma preocupação por parte dos europeus em “cuidar da raça” por meio do impedimento das relações
entre negros e brancos (SCHWARCZ, 1996, p. 171).
Dessa forma, os processos do racismo estrutural são visíveis a partir de
manifestações de preconceito e discriminação. A discriminação racial se refere ao tratamento dispensado de forma diferenciada às pessoas por conta
da raça. Assim, a discriminação é caracterizada, compreendida e aplicada
por uma ou mais situações utilizadas por alguém para evidenciar o poder
e inferiorizar outra pessoa. Já o preconceito refere-se ao juízo baseado nos
estereótipos construídos a respeito das diferenças raciais. Neste sentido, o
racismo é entendido como os conjuntos de práticas sistemáticas de discriminação, conscientes e/ou inconscientes que conferem ao sujeito as vantagens
ou desvantagens por conta de sua raça (ALMEIDA, 2018).
O racismo como discriminação racial - é definido pelo seu caráter sistêmico. Não se trata, portanto, de apenas um ato discriminatório ou mesmo ou de um conjunto de atos, mas de um processo em que condições
de subalternidade e de privilégio que se distribuem entre grupos raciais
se reproduzem nos âmbitos da política, da economia e das relações cotidianas. O racismo pode levar a segregação racial, ou seja, à divisão espacial de raças em bairros - guetos, bantustões, periferias etc. (ALMEIDA,
2018. p. 27).
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Essa divisão também pode ser encontrada nos espaços públicos e privados, onde alguns lugares são permitidos aos negros e outros não. Mesmo que
isso não esteja estabelecido no âmbito normativo de restaurantes, academias
e demais espaços, a falta de representatividade em ambientes recreativos e/
ou de forma profissional existe e pode ser evidenciada. O Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) apresentou em 2020 a síntese de indicadores sociais, que consiste em uma análise das condições de vida da população
Brasileira. Os dados apresentam o processo desigual na distribuição de privilégios aos negros e brancos:
O recorte por cor ou raça mostra que, dentre os ocupados, a proporção de
brancos era de 45,2% e a de pretos ou pardos, de 54,8%. Todavia, a comparação por atividades econômicas revela uma característica importante na
segmentação das ocupações e a persistência, ainda hoje, da segregação racial
no mercado de trabalho. A presença dos pretos ou pardos é mais acentuada
nas atividades de Agropecuária (62,7%), na Construção (65,2%) e nos Serviços domésticos (66,6%), atividades que possuíam rendimentos inferiores à
média em 2019. Já Informação, financeira e outras atividades profissionais e
Administração pública, educação, saúde e serviços sociais, cujos rendimentos médios foram bastante superiores à média, são os agrupamentos de atividades que contavam com a maior participação de pessoas ocupadas de cor
ou raça branca.

Mesmo que não seja reconhecida a existência desta desigualdade, indicadores sociais como este nos conduzem ao questionamento do motivo pelo
qual ainda não se assumiu que tal estrutura racial exista. Indicadores que
apresentam outros aspectos como saúde e educação também evidenciam
essa disparidade.

Democracia Racial
É comum, até mesmo nos meios acadêmicos, a afirmação de que no
Brasil existe uma democracia racial. Isso porque, dizem os defensores dessa
ideia, negros e brancos frequentam os mesmos lugares, sentam-se nos mesmos bancos escolares e usam o mesmo sistema de transporte. Ou seja, há
uma convivência aparente, disfarçada de democracia racial. E quando se admite falar sobre o assunto é para questionar se somos ou não um país racista.
Segundo Munanga (1996), o mito da democracia racial dificulta a reflexão
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e, consequentemente, a luta e construção de práticas objetivas para modificar a estrutura racista presente nas instituições, sejam públicas ou privadas.
Outros países como os Estados Unidos da América e África do Sul estão à
frente de outros países no que se refere a políticas públicas para intervir na
desigualdade estrutural no tecido social. Aqui no Brasil, ainda se tem dúvida
se a população é ou não racista.
O preconceito é um dado universal; ele não é natural, é cultural, e todas as
culturas são preconceituosas, inclusive a negra. Mas o problema do Brasil é
que ninguém quer assumir abertamente esse preconceito; e quando ele se
transforma em racismo enquanto ideologia que tem sua origem inventariada
e conhecida, as coisas se complicam demais (MUNANGA, 1996, p. 226).

Para Tanya Katerí Hernandez (2017), o problema em questão está nas
bases históricas e geográficas que comumente são utilizadas em tal comparação; sendo os Estados Unidos da América a principal. Enquanto não houver
uma postura decolonial que busque por diferentes narrativas e problematize
as afirmações que historicamente são impostas, não teremos como base de
argumentação a nossa própria história enquanto América Latina e, consequentemente, enquanto país.
Estudos realizados em diferentes países como: Argentina, Colômbia,
Cuba, Equador, Nicarágua e México, apresentam resultados quantitativos e
qualitativos da reprodução do racismo e do preconceito. A mestiçagem e a
diversidade étnica são utilizadas para minimizar e relativizar discursos carregados de estereótipos relacionados aos negros que são vistos como ladrões,
criminosos, delinquentes, dependentes de drogas, bêbados, as mulheres
como prostitutas e demais adjetivos racistas e pejorativos. Eventualmente,
desfechos trágicos que retratam o pior resultado do preconceito racial, quer
seja, a morte de uma mulher negra ou de um homem negro, conduzem e intensificam a discussão da temática racial. Há dois casos que ganharam grande destaque na mídia no ano de 2020. Um deles no âmbito nacional:
[…] João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, levando socos e chutes, de dois
homens que vestiam uma roupa preta. Ao lado dos dois, uma mulher acompanhava o espancamento filmando o ocorrido. Em seguida, já com sangue
escorrido pelo chão, outras pessoas aparecem em volta do homem, enquanto
os dois agressores tentam imobilizá-lo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) tentou reanimar o homem depois que ele
foi espancado, mas ele morreu no local (CARTA CAPITAL; 2020).
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Não há nada que justifique tamanha crueldade com um ser humano.
Neste caso, que não é um evento isolado no Brasil, temos elementos que
apresentam a reafirmação de estereótipos relacionados aos negros. João Alberto Silveira Freitas foi espancado enquanto era filmado, seu sofrimento foi
registrado para, posteriormente, ser compartilhado. Pouco se importaram
com a vida dele e com o sangue derramado no chão. O sofrimento do negro é
considerado indiferente. O despreparo profissional e a falta de procedimentos alinhados aos direitos humanos são apenas algumas das problematizações que podem ser levantadas. Caso semelhante aconteceu nos EUA:
Demitido durante a pandemia, George, cliente habitual da loja Cup Foods,
teria supostamente tentado usar uma nota falsa de 20 dólares no estabelecimento para comprar cigarros. Em depoimento, Christopher Martin, funcionário que atendeu George na loja, relatou que acreditava que George não
sabia que a nota era falsa. Chamada a polícia, George foi rendido em seu
carro com uma arma apontada na cabeça. A pena veio célere – morte por
asfixia, adicionada à possível intoxicação por monóxido de carbono que saíra
do escapamento da viatura, somado à ausência de socorro imediato após a
parada cardíaca o que acometeu – assistência médica que poderia ter salvado
a vida de George –, de acordo com técnicos ouvidos durante o julgamento do
caso (CARTA CAPITAL; 2021).

Em ambos os casos, com João Alberto e com George Floyd, o preconceito racial resultou em morte de forma violenta. Foram covardemente assassinados. Por mais que se tente falsear ou esconder as faces desse racismo, por
mais que se use a democracia racial como expressão de igualdade de direitos,
a prática tem mostrado que ainda se reproduz a constituição de uma sociedade que valoriza as pessoas por descendência de seus ancestrais.
Nesta escala de valores, os afrodescendentes se encontram na base da inferiorização, enquanto os descendentes europeus estão no topo em importância,
dignos de serem respeitados e considerados cidadãos com direito de sangue.
Importante que se siga e se entenda, não há democracia racial. É necessário
assumir que existe uma estrutura racial presente nas instituições que legitimam essas práticas de violência, como visto nestes dois casos descritos acima.
O desafio está em permitir a transformação nestes espaços institucionais para
que haja debate com maior intensidade sobre as questões étnico-raciais.
Pode-se presumir ausência de treinamentos e capacitações concernentes
com a temática racial. Isso significa falta de agenda, compromisso e responsabilidade anual para avançarmos nas medidas aplicáveis, seja a partir das
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putas de lutas em relação à realidade brasileira ou advindas de outros países
e adequando-as ao nosso contexto.
O reconhecimento da pluralidade, o respeito pelas identidades e pelas diferenças não é uma questão romântica e meramente retórica, exige a representação dos outros, dos excluídos, nas instituições públicas e nos diversos
setores da vida social (MUNANGA, 1996, p. 226).

Para Munanga (1996, p. 218), o ponto de partida da mudança à equidade
em direitos será “quando a questão do racismo no Brasil começar a sair dos
livros, artigos, dissertações e teses de pesquisadores”, para serem aplicadas
na prática, sem esperar que ações de cunho racista emergem e ganham destaques na mídia. No entanto, os negros enfrentam um grande impasse quanto
à validação de seus constructos teóricos que impedem ou pelo menos dificultam a sua luta por direitos.
Quando deixar de ser um problema do negro e se tornar preocupação de todas as forças e instituições do país, saímos da fase do belo discurso e das boas
intenções sem ações correspondentes, poderemos dizer então que entraremos na verdadeira fase de engajamento para transformarmos a sociedade.
Estaremos saindo do pesadelo para entrar num sonho e do sonho para entrar
numa verdadeira esperança (MUNANGA, 1996, p. 218).

Para mudar essa realidade, é preciso uma mobilização conjunta da sociedade para dialogar a respeito de uma causa que seja abraçada por todas
as partes. A luta e a responsabilidade são da sociedade como um todo e, para
isso, as ações precisam ser planejadas, sistematizadas e sustentadas por um
período maior que algumas semanas ou meses de discussão. Precisa ser permanente. É preciso repensar a educação.

A Reprodução Do Racismo
As instituições de ensino são, em grande medida, responsáveis pela educação da maioria da população brasileira. Considerando o tempo que se passa na escola, em comparação a qualquer outra esfera de sociabilidade, depois
da família, ela se configura como um dos espaços de formação mais importantes para as crianças. Lá são construídas as bases do conhecimento que a
pessoa irá levar por toda vida.
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Diante das evidências de práticas racistas que constantemente repercutem nos espaços da mídia, é quase inevitável o questionamento sobre a produção e utilização dos materiais didáticos nos ambientes escolares. Os livros
didáticos já foram objetos de estudos de vários pesquisadores. O caderno de
Psicologia e preconceito racial produzido pelo Conselho Federal de Psicologia de São Paulo (CFP), no ano de 2007, apresenta análises do conteúdo
imagético de livros didáticos em relação às questões étnico-raciais. Nestes
estudos, percebeu-se o quanto os negros são inferiorizados ou desdenhados
enquanto seres participantes de uma sociedade plural. Em números, os afrodescendentes ocupam maior posição no território nacional, porém essa diversidade é ignorada, enquanto se valora a população branca.
O Conselho Regional de Psicologia de São Paulo (2007) alertou sobre os
possíveis desafios enfrentados por educadores e alunos no processo educativo, pois os programas escolares não atendem as especificidades e realidades
presentes nas escolas. Assim, os materiais são carregados de conteúdos unificados, com pouca atenção às pautas regionais que traduzem o conhecimento
local, da mesma forma como são obstaculizadas a ressignificação de conceitos históricos. Ainda se percebe que existem livros didáticos que designam a
categoria “negro” como sinônimo de escravo, desconsiderando todo processo
histórico dos povos africanos e a luta de seus descendentes para conquistar
direitos à liberdade, ao trabalho e à igualdade nas diferenças.
Neste caso, políticas educacionais universalistas não dão conta de representar o sujeito em suas particularidades, nem sequer de promover o desenvolvimento das habilidades estabelecidas nas diretrizes do projeto educacional. Chama atenção a ocorrência de situações de exclusão promovidas pela
falta de responsabilidade do sistema educacional na alfabetização de crianças e de jovens de descendência negra e indígena. O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) apresentou em 2020 a síntese de indicadores
sociais que consiste em uma análise das condições de vida da população Brasileira. Os dados referentes a população da região nordeste chamam atenção:
Na população de 25 anos ou mais de idade da Região Nordeste, 49,1% não
tinham instrução ou possuíam fundamental incompleto, e apenas 12,1% tinham superior completo. Na Região Sudeste, em 2019, a proporção de pessoas sem instrução ou com fundamental incompleto foi de 32,5%, enquanto a proporção de pessoas com nível superior foi de 20,5%. A proporção de
pessoas de cor ou raça branca de 25 anos ou mais com nível superior era de
24,9%, enquanto aquelas de cor ou raça preta ou parda registravam 11,0%
(IBGE, 2020, p. 101).
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Esses dados promovem a reflexão se as minorias, como indígenas e afrodescendentes, foram representadas nos materiais didáticos utilizados em
sala de aula ou colocadas em posição de inferioridade no contexto social.
Esta pedagogia ainda se refere aos negros com simbologias ligadas ao trabalho. Frequentemente usa-se imagens de negros vestindo avental ou portando
uma enxada, representando o período da escravidão. Mesmo na atualidade,
nos materiais didáticos, dificilmente há negros ocupando posições de cargos
elevados em empresas ou na esfera pública. Estes espaços são designados
para a representação da população branca.
Pode-se inferir, portanto, que nesses materiais didáticos disponíveis às
crianças em idade escolar, há uma distorção da realidade brasileira sobre a
vida das populações afrodescendentes. Geralmente, nas imagens, os negros
aparecem desprovidos de relações familiares. Isso talvez tenha uma explicação impressa no modelo escravagista que desnaturalizou as relações familiares em detrimento dos serviços obrigatórios aos seus senhores, donos de
suas vidas integralmente, que os viam como mercadorias, como máquinas
rentáveis em suas propriedades.
De acordo com Davis (2016), no período escravocrata era comum negros
e negras não terem direitos sobre seus filhos, os quais podiam ser vendidos
assim como qualquer animal. Dessa forma, os livros didáticos reproduzem
a imortalização de uma visão estática que aprisiona negros em um passado
recomposto em gravuras. Assim, os afrodescendentes, retratados com o mesmo valor dos animais e sem histórico de relações familiares, são passíveis de
serem considerados e compreendidos como seres inferiores, num círculo de
reprodução que os impossibilitam sair das amarras circunscritas pela história em um processo cultural de naturalização da discriminação racial. No caderno de Psicologia e preconceito racial, a pedagoga social Isabela Aparecida
Dos Santos relata:
Os negros da literatura infantil não têm família! Sem contar que são retratados, sempre, de forma caricaturada. As mulheres negras, nas ilustrações de
livros didáticos, não tiveram respeitadas as suas diferenças, assim, as tranças, os cabelos longos, foram escondidos sob lenços na cabeça e um par de
brincos de argola, como se todas elas fossem iguais. Qual é o imaginário que
as crianças negras construirão da população negra, quando se depararem
com um livro que traz unicamente a imagem de um negro pedindo esmola?
[...] Então, o que significa isso? Qual o impacto dessas imagens na construção da individualidade, na construção da identidade da criança negra e na
percepção da criança branca? (CFP/SP, 2007, p. 23).
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As evidências de uma visão equivocada dos produtores de materiais didáticos que circularam nas escolas lidos por gerações, seja por descuido ou
por preconceito, permitem elaborar inúmeras reflexões sobre a educação escolar e seu papel no âmbito da responsabilidade enquanto instituição de ensino que tem a premissa de orientar as crianças a exercerem os princípios da
democracia como exercício da cidadania ativa.
Somos, de fato, sujeitos históricos e, com tal, podemos e temos o dever
de combater o racismo no âmbito das instituições fortemente sedimentadas
por pautas morais que legitimam o modelo de estratificação social. Se o conjunto de práticas sistematizadas contribuiu para a constituição do racismo
estrutural e, se nas escolas essas práticas reforçaram a manutenção do racismo por meio dos materiais didáticos, significa que outros materiais possam
ser passíveis de escolhas para incentivar outras práticas que não somente
desfaçam a herança colonial racista, como também que contribuam para a
compreensão da diversidade étnico-racial. Essa mudança passa, necessariamente, pela formação continuada da comunidade escolar.

Considerações Finais
Vimos que o racismo estrutural consiste em práticas bem sustentadas teoricamente. São com base em equívocos científicos que são, no mínimo, desrespeitosos com a diversidade étnica. Entender como o racismo estrutural foi
constituído historicamente, desperta para a necessidade de engajamento da
sociedade ao combate a todo tipo de violência contra populações afrodescendentes e indígenas consideradas raças inferiores, inclusive pela ciência.
Partir desse ponto de análise faz com que o debate ganhe profundidade
para avançar no processo de transformação. Ao legitimar que os brancos não
percebem a magnitude da estrutura racial, podemos problematizar a questão
do racismo e, então, veremos que as práticas educativas e políticas não conduzem os sujeitos para um olhar crítico da realidade em que estão inseridos.
A distinção dos conceitos de racismo e sua interface com a realidade indicam
a romantização da democracia racial. O preconceito e a discriminação estão
presentes em qualquer esquina, em qualquer espaço, em qualquer ambiente,
mesmo que não sejam perceptíveis.
Considerando a relevância do tema e os limites da presente revisão,
sugere-se estudos com aprofundamento nas discussões provenientes da
América latina sobre a temática racial e as possíveis relações com as ma-
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zelas enfrentadas no Brasil. O histórico colonial e o mito da democracia
racial mostraram-se como grandes entraves para o conhecimento e reconhecimento de nossa história.
As marcas dessa herança continuam a fazer vítimas. Políticas públicas
e ações afirmativas precisam ser elaboradas de acordo com a realidade de
cada contexto em que será aplicada. É preciso que se estabeleça o diálogo
entre as ciências humanas e as sociais aplicadas para que se atinja o objetivo
de ampliar o debate e abordar a história que se omitiu sobre a ancestralidade africana. É necessário a criação de políticas públicas que resultem em
ações afirmativas para que se cumpra na íntegra os direitos constitucionais
de igualdade racial.
É preciso transcender o discurso aprendido na academia e atuar com
um conjunto de práticas integradas, para que se cumpra na íntegra os
direitos constitucionais de igualdade racial. Mesmo considerando que essa
individualidade na atuação também é histórica, conseguiremos construir
novas práticas profissionais com um olhar mais reflexivo e crítico.
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Retratos fenomenológicos
da compulsão alimentar em
mulheres brasileiras
Juliana Testoni dos Santos Rengel

Resumo

No Brasil, a taxa de prevalência do Transtorno da Compulsão Alimentar Periódica é
uma das mais altas do mundo. Os episódios de compulsão alimentar são descritos,
na literatura médica, pela ingestão de uma quantidade definitivamente excessiva
de alimento, em um período de tempo determinado, acompanhada de uma sensação de descontrole sobre o que e o quanto se come. Tais episódios, no entanto,
não são restritos às pessoas diagnosticadas com transtornos alimentares, podendo
atingir um percentual ainda mais expressivo da população. O comer compulsivo
mostra-se frequentemente associado com perturbações da imagem corporal e à
obesidade. Porém, o fato de nem sempre estar relacionado ao ganho de peso denuncia os possíveis ciclos de restrição, compulsão, culpa e compensação que têm
marcado o comportamento alimentar na contemporaneidade. Interessando-se pela
vivência subjetiva da compulsão alimentar por mulheres – que continuam sendo
a população mais afetada pelos transtornos alimentares –, este estudo orientou-se
por uma perspectiva teórica focalizada principalmente nas contribuições da Gestaltterapia, e teve o objetivo de compreender aspectos da relação com a comida na compulsão alimentar. Para isso, empreendeu-se uma pesquisa qualitativa de enfoque
fenomenológico na qual foram entrevistadas seis mulheres com compulsão alimentar periódica moderada a grave, de acordo com a Escala de Compulsão Alimentar
Periódica. A análise dos dados possibilitou compreender quão singulares e diversas
podem ser as vivências de uma compulsão alimentar. Um dos aspectos mais evidentes foi o fato de a comida não representar apenas uma fonte de energia para a
sobrevivência, mas um meio de suprir carências afetivas e preencher vazios existenciais. De fato, entende-se que é necessário e urgente assumir a compulsão alimentar
como uma questão de saúde pública e fomentar iniciativas psicoeducativas coletivas
focadas em promoção de saúde no que tange ao comportamento alimentar.

Palavras-chave: transtornos alimentares; compulsão alimentar; fenomenologia.
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Introdução
Alimentar-se é um ato complexo, que envolve necessidades fisiológicas e psicológicas, disponibilidade de alimentos no meio, práticas alimentares da cultura, ou seja, é um ato que traduz a relação da pessoa com
o seu meio. Para o ser humano, o alimento não constitui apenas a fonte
de energia que irá sustentá-lo biologicamente, mas também emocional e
socialmente. A relação com alimento, que tem início no aleitamento materno, acompanha-o por toda a vida, em todas as suas relações afetivas
(ALVARENGA, 2004; POULAIN, 2004).
A relação com o alimento pode ser, portanto, profundamente simbólica.
O ato de comer envolve tanto a necessidade biológica quanto o prazer, a lembrança e a relação com algo ou alguém. “É preciso entender a alimentação
dentro de um contexto muito mais amplo: o alimento pode ser um refúgio,
uma carícia, um vício” (ALVARENGA, 2004, p. 13).
É a partir deste olhar sobre a relação do homem com o alimento
que este trabalho se propôs a compreender a forma como pessoas com
compulsão alimentar periódica se relacionam com a comida. Sabendo
que, mesmo compartilhando do mesmo sintoma ou síndrome, a vivência
de cada um é única. Dessa forma, buscou-se esta compreensão a partir de
uma abordagem fenomenológica, isto é, por meio da descrição das próprias pessoas que encontram nesta relação com a comida uma forma possível de estar no mundo neste momento.
Para obter tais descrições, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com seis mulheres participantes de um grupo de compreensão e informação sobre aspectos que envolvem a obesidade, com idades variadas de 31
a 50 anos. Essas mulheres foram previamente identificadas com compulsão
alimentar periódica (CAP) moderada a grave, de acordo com a Escala de
Compulsão Alimentar Periódica (ECAP).
Considerando que, no Brasil, cerca de 30% da população é obesa (GIGANTE, 1997), e que os obesos com compulsão alimentar apresentam maior
prevalência de outros transtornos mentais em comorbidade (BORGES &
JORGE, 2001 apud TEIXEIRA, 2005), verifica-se a importância de compreender a relação que as pessoas com compulsão alimentar estabelecem com a
comida. A partir deste entendimento, a Psicologia e outras áreas do cuidado
em saúde, nos âmbitos público e privado, poderão oferecer suporte e intervenção adequados – considerando as singularidades.

168

Redes | N. IV | Ano IV | 2021

Retratos fenomenológicos da compulsão alimentar em mulheres brasileiras

Aspectos psicopatológicos da compulsão alimentar
Assim como outros sintomas, a compulsão alimentar pode ser vista como
algo que existe para salvaguardar o indivíduo da insuportabilidade de determinadas experiências. Psicologicamente, pode-se compreender que o comer
em excesso não protege apenas da desnutrição, mas também dos medos e das
inseguranças internas (GASPAR, 1999; ARAÚJO, 2004).
Na edição mais recente do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V), os episódios de compulsão alimentar estão descritos no
Transtorno da Compulsão Alimentar Periódica e são associados a três ou mais
dos seguintes critérios: a) comer muito mais rapidamente do que o normal; b)
comer até sentir-se incomodamente repleto; c) ingerir grandes quantidades de
alimentos, quando não fisicamente faminto; d) comer sozinho, em razão da vergonha diante da quantidade de alimentos que consome; e) sentir repulsa por si
mesmo, depressão ou muita culpa após comer excessivamente (APA, 2014).
Em um episódio de compulsão alimentar, uma pessoa pode ingerir em média 6.000 kcal/episódio. Porém, diferentemente do que ocorre na bulimia nervosa, pessoas com TCAP não adotam, de forma sistemática, mecanismos compensatórios inadequados para evitar o ganho de peso decorrente do comer em
excesso no episódio (TEIXEIRA, 2005; PASSOS; YAZIGI; CLAUDINO, 2008).
O início do Transtorno da Compulsão Alimentar situa-se tipicamente ao
final da adolescência ou início da vida adulta, aparecendo logo após uma perda significativa de peso por dieta. É importante salientar que este início se
refere à forma típica de aparecimento dos sintomas, pois o surgimento de um
transtorno alimentar desenvolve-se com o passar do tempo, a partir de diversos fatores que vão surgindo ao longo da vida (APA, 2014; NUNES, 2007).
A etiologia deste transtorno é multifatorial, envolvendo fatores: a) predisponentes, como hereditariedade, características de personalidade, tendência à obesidade, alterações neurobiológicas, dinâmica familiar e o contexto social e cultural; e b) precipitantes, como dieta e eventos estressores; e
c) mantenedores, como alterações fisiológicas e psicológicas decorrentes do
transtorno (MORGAN; CLAUDINO, 2005).
Um dos instrumentos existentes para a avaliação da compulsão alimentar periódica é a Escala da Compulsão Alimentar Periódica (ECAP), que se
trata de um questionário autoaplicável composto por 62 afirmativas distribuídas em 16 itens, sendo estas relacionadas a características da compulsão
alimentar periódica (manifestações comportamentais, sentimentos e cognições) e a gravidade, frequência, quantidade de comida e grau de emoção
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relacionados a essas. Cada afirmativa corresponde a um número de pontos
que varia de 0 a 3 (ausência à gravidade máxima). O escore final da ECAP é
o resultado da soma dos pontos de cada item, e os pesquisadores têm classificado os indivíduos da seguinte forma: pontuação menor ou igual a 17, são
considerados sem CAP; entre 18 e 26, com CAP moderada; e maior ou igual a
27, com CAP grave – sendo CAP a sigla designatória da compulsão alimentar
periódica (FREITAS et. al., 2001).
Quanto à terapêutica indicada nos casos de compulsão alimentar, a abordagem multi e interdisciplinar em saúde mostra-se promissora, pois é “a que mais
se aproxima da visão da complexidade que caracteriza os cuidados em saúde,
numa tentativa de superação do enfoque biomédico, remediativo e fragmentado,
no campo dos transtornos alimentares” (SILVA; SANTOS, 2006, p. 415).

Percurso metodológico do estudo
A abordagem utilizada na pesquisa foi qualitativa, valendo-se de sentidos e significados expressos pelos indivíduos como universo investigativo
(NUNES, 2000). Para orientar a forma de compreensão dos resultados do
estudo, optou-se pela análise fenomenológica, entendendo-a como método
profícuo para o estudo da subjetividade, que busca captar o mundo do sujeito
a partir da sua descrição do vivido (COPPE, 2001).
Partindo das constatações de que o TCAP é predominante em mulheres
e está presente em até 30% da população brasileira (OTTO; RIBEIRO, 2007;
CLAUDINO; ZANELLA, 2005), a pesquisa foi realizada com seis mulheres
brasileiras com compulsão alimentar periódica moderada a grave. Todas são
participantes de um grupo de compreensão e informação sobre aspectos que
envolvem a obesidade no sul do Brasil.
Os critérios de inclusão para seleção das participantes para a pesquisa
foram: 1) estar participando do grupo de compreensão e informação sobre
aspectos que envolvem obesidade; 2) aceitar participar voluntariamente da
pesquisa; e 3) ter indicação de compulsão alimentar periódica moderada a
grave na Escala de Compulsão Alimentar Periódica.
A entrevista semiestruturada foi a técnica escolhida para a coleta de dados,
pois permite que o pesquisador se oriente por um roteiro de perguntas de acordo
com os objetivos da pesquisa e, ao mesmo tempo, trabalhe a partir dos conteúdos que emergem da interação com o entrevistado (DUARTE, 2002).
O conteúdo das entrevistas foi analisado a partir de um enfoque feno-
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menológico, com base na proposta de Coppe (2001), composta por quatro
etapas: 1) análise do depoimento dos participantes, na qual construiu-se uma
tabela com os dados de identificação de cada participante, a descrição das
unidades de significado e o resumo das mesmas; fatores que possibilitaram
a visão geral de cada entrevista; 2) categorização das sínteses específicas, na
qual a síntese de cada participante foi organizada em categorias, isto é, por títulos que descrevem a temática do relato; 3) síntese geral, na qual identificouse categorias comuns e singulares nas falas das participantes, agrupando os
temas comuns na mesma categoria e montando uma síntese geral de todas as
entrevistas; e 4) diálogo reflexivo, na qual realizou-se uma conversação entre
as falas das entrevistadas e o que a literatura diz a respeito dos temas.

Perfil das entrevistadas
Na Tabela 1, que apresenta uma breve descrição do perfil das entrevistadas, estão listadas algumas informações consideradas importantes para uma
melhor compreensão do fenômeno. Além disso, é importante destacar que as
participantes são apresentadas a partir de codinomes; trata-se de uma forma
de preservar a identidade das entrevistadas.
Tabela 1: Descrição das participantes da pesquisa de acordo com idade, altura, peso, Índice de Massa Corporal (IMC) e índice na Escala de Compulsão Alimentar Periódica (ECAP).
Codinome

Idade atual

Altura

Peso atual

IMC

ECAP

Ana

31 anos

1,68 m

89,5 kg

31,5 (Obesidade I)

23 = CAP moderada

Bia

50 anos

1,65 m

95,5 kg

34,8 (Obesidade I)

30 = CAP grave

Maria

31 anos

1,72 m

100 kg

33,8 (Obesidade I)

23 = CAP moderada

Sara

47 anos

1,56 m

68 kg

27,9 (Sobrepeso)

30 = CAP grave

Eva

40 anos

1,56 m

71 kg

29,1 (Sobrepeso)

20 = CAP moderada

Rosa

40 anos

1,56 m

73 kg

30 (Obesidade I)

30 = CAP grave

Fonte: Elaboração da autora.

Em relação ao gênero e à idade, a população da pesquisa foi composta
por mulheres com sobrepeso e obesidade, com idades variadas entre 31 e
50 anos. Em diversos estudos, encontrou-se associação entre sobrepeso ou
obesidade e presença de compulsão alimentar periódica, demonstrando a
presença desta em 15% a 63% das mulheres obesas que procuram programas
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para redução de peso (VITOLO; BORTOLINI; HORTA, 2006).
Metade das entrevistadas foi identificada com CAP moderada, enquanto a
outra metade, com CAP grave. Para avaliar estes índices, verificou-se o escore
das participantes na ECAP, cujo resultado, quando menor ou igual a 17, corresponde a indivíduos considerados sem CAP; entre 18 e 26 pontos, com CAP
moderada; e maior ou igual a 27, com CAP grave (FREITAS et. al., 2001).

A compulsão alimentar vivida por mulheres brasileiras
Ainda que a aplicação da Escala da Compulsão Alimentar Periódica permita, de certo modo, indicar um comer compulsivo, e, ainda que a maioria
das entrevistadas nesta pesquisa tenha descrito sua maneira de relacionar
com a comida como compulsiva, parte delas não percebe a relação com o
alimento desta forma.
Isto aponta para importância de se estudar um fenômeno como a compulsão alimentar não somente pela perspectiva do fenômeno do ser (a compulsão alimentar em si), mas também conhecer o ser do fenômeno (a pessoa
que experiência a compulsão alimentar). Fazê-lo permite resgatar a pessoa
por detrás do índice de uma escala, ouvindo o que tem a dizer sobre suas
experiências e suas perspectivas. Apesar de a maioria das entrevistadas ter
corroborado com o resultado apresentado na ECAP em seus relatos, aquelas
que perceberam a sua forma de se relacionar com o alimento de modo diferente trouxeram novas perspectivas para a compreensão do tema, como pode
ser observado nos relatos a seguir.
“Eu acho que a minha questão não é compulsividade. São as escolhas
erradas, e eu acabo ingerindo mais calorias do que gastando” (Maria);
“Não chega a ser uma compulsão porque se eu disser ‘eu não vou comer’,
eu não como. Mas se eu não parar e pensar, daí eu como” (Ana);
“Não é uma compulsão. Eu consigo, assim... Me controlar um pouco,
não é tanto” (Eva).

Em todas as narrativas, percebe-se que as participantes da pesquisa
atribuem a si uma total responsabilidade pelo que ingerem, relacionando o
ato de comer a uma escolha, uma decisão ou algo que está sob seu controle.
Maria explica que suas escolhas alimentares são erradas na medida que in-
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gere mais calorias do que gasta, evidenciando o modo como se apropriou das
informações disponíveis sobre alimentação no meio. Suas escolhas alimentares não são, portanto, resultado absoluto da vontade individual, mas são
também perpassadas por fatores ideológicos e culturais. Afinal, como citado
por Poulain (2004), hoje proliferam sobre o sujeito pressões múltiplas e contraditórias acerca do que e como comer: publicidade, sugestões, prescrições
diversas, advertências médicas, entre tantas outras.
Entretanto, uma compreensão como a de Maria, apesar de não evidenciar importantes aspectos do comportamento alimentar, como os fatores ideológicos, econômicos e sociais, é uma maneira de compreender a relação alimentar que potencializa o sujeito, valorizando as suas possibilidades diante
das possíveis impossibilidades do contexto em que vive.
Sensações e sentimentos envolvidos na relação com a comida foram
explicitados frequentemente nas entrevistas, evidenciando a afirmação de
Araújo (2004, p. 104) de que “nossa vida é permeada – desde sempre e para
sempre – por uma estreita relação entre alimentação e afetividade”. Enquanto uma das entrevistadas falou de sentimentos ambivalentes em relação ao
alimento, outras associaram o comer à felicidade:
“É uma sensação... Tá nervosa, come. Tá feliz, come. É uma relação de amor
e ódio” (Rosa);
“Tudo que eu tenho vontade eu como. [...] O momento mais maravilhoso do
meu dia é quando eu posso estar me alimentando” (Maria);
“Quanto mais gente em volta, mais eu como. Eu converso e como, é a minha
felicidade” (Eva).

Uma das participantes trouxe à tona que sua relação com o alimento envolve a prática de dietas e a presença de transtornos alimentares e obesidade desde
a infância. Estudos longitudinais realizados por Patton (1999 apud MORGAN;
VECHIATTI; NEGRÃO, 2002), apontaram que indivíduos que faziam dieta tiveram um risco 18 vezes maior para o desenvolvimento de transtornos alimentares
do que indivíduos que não faziam dieta, após um ano de acompanhamento.
“Eu nasci um bebê gordinho, eu cresci gordinha... [...] Desde muito cedo, eu
tive que aprender o que era dieta, e fazer dieta. Os momentos que eu tive magra eram momentos ou de distúrbio alimentar, quando tava com anorexia,
[...] ou com dietas” (Maria).
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O relato das participantes da pesquisa evidenciou o que a literatura afirma acerca dos sentidos e significados atribuídos ao alimento pelo homem.
Para Helman (2003), a comida traz uma gama de significados simbólicos,
que expressam a relação do ser humano com o seu ambiente. Flandrin (1998
apud ALVARENGA, 2004) pontua que esta relação ganha expressão no ato
de participar de refeições em conjunto, de celebrar datas em torno de uma
mesa e de servir alimentos para visitas, como diz a entrevistada Rosa: “A comida representa a comunhão, a família reunida”.
Para Araújo (2003), o ser humano não procura o alimento apenas para
saciar a fome biológica, mas também para saciar suas fomes emocionais,
como descrito por duas participantes:
“É algo que te acalenta, de certa forma” (Ana);
“Eu acho que a comida supre uma deficiência minha nesse momento, que é
uma carência, [...] um déficit emocional que eu tive” (Maria).

Maria confirma o que foi apontado por Herscovici e Bay (1997 apud
ARAÚJO, 2003), de que as pessoas com transtornos alimentares e obesidade
utilizam o canal de expressão oral e corporal como forma de manifestar seus
conflitos psicológicos e dificuldades emocionais.
Para metade das participantes da pesquisa, comida representa prazer.
O prazer de comer, de acordo com Brillat-Savarin (1995 apud GALUPPO,
2006), não supõe apenas a fome e o que é preciso para satisfazê-la, mas a
dimensão prazerosa do comer, que chama todos os sentidos à satisfação.
“A comida é... Satisfação, prazer” (Ana);
“Não é só alimentação. É prazer (Maria); Tudo de bom. [...] É prazerosa. É
um prazer grande de comer” (Eva).

Outra participante da pesquisa referiu-se ao alimento como algo que
preenche o vazio. Lucion (2007 apud SILVA; NOGUEIRA; FRAGA, 2009)
explica que, na ânsia de não sentir o vazio existencial, que encontra-se na
angústia, no desencontro, na solidão, no desemparo e na melancolia, o ser
humano busca os ensejos para seu tamponamento, como por exemplo, através da comida: “Parece que... Preenche... Que preenche aquele vazio” (Bia)
Uma das formas de compreensão psicológica tem sobre a forma compulsiva de se alimentar é que o comer em excesso é uma forma de se relacio-
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nar com o mundo e consigo mesmo que encontra expressão na alimentação
(ARAÚJO, 2004).
As participantes da pesquisa responderam que os fatores que as motivam a comer em excesso envolvem preocupação, ansiedade, nervosismo, estresse e prazer.
“Se tiver com prova, é a necessidade de estar acordada. [...] Mas se alguém
brigou comigo, eu vou comer. Em vez de falar. [...] Eu percebi que quando
eu fico muito preocupada eu também como muito. É a ansiedade e nervosismo, assim, que me leva a comer” (Ana);
“Quando estou mais estressada, assim. [...] Parece que é uma fuga para comer,
entende? [...] Fico nervosa, parece que nada dá certo, aí acabo comendo” (Bia);
“Eu não estava com fome, eu não precisava comer, [...] mas eu comi.
Entende? Pelo prazer de comer” (Maria).

É interessante observar que nenhuma das entrevistadas relatou que come
em excesso por estar com muita fome, evidenciando o quanto a comida é usada
como meio para suprir uma outra necessidade que não a fome. Outra entrevistada, Rosa, quando questionada acerca dos motivos que a levam a comer em
excesso, expressou que algo como outra personalidade a invade e a faz comer:
“É como se fosse uma dupla personalidade. De repente vem, invade, aí você
come, come, e quando vê [...] não dá mais para voltar atrás”. Seu relato remete
ao sentimento de falta de controle sobre a ingestão alimentar, um dos critérios
do DSM-V para o episódio de compulsão alimentar (APA, 2014).
Apesar de os episódios de compulsão alimentar remeterem à falta de
controle não só sobre o quanto se come, mas também ao que se come, a literatura aponta que existe uma clara preferência por alimentos altamente
calóricos, marcadamente carboidratos, durante os episódios de compulsão
alimentar (APA, 2014; MORGAN; VECCHIATTI; NEGRÃO, 2002).
As respostas das entrevistadas para o que se come em excesso abrangeram dois grupos: pessoas que comem qualquer alimento e as que possuem
preferência por doces. Segundo Bernardi, Cichelero e Vitolo (2005), mulheres obesas preferem alimentos doces e ricos em gordura, em consonância
com o relato de duas participantes, Bia e Eva.
Ao serem questionadas sobre o que sentiam ou pensavam antes de comer em excesso, metade das entrevistadas citou a ansiedade. Mesmo que
este dado não seja suficiente para inferir acerca da presença de outros trans-
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tornos psicológicos além da compulsão alimentar nestas mulheres, em um
estudo realizado por Fontenelle et. al. (2003), constatou-se que, de modo
similar as pacientes de países desenvolvidos, pacientes brasileiros com TCAP
demonstram taxas aumentadas de comorbidades psiquiátricas, especialmente transtornos de humor e de ansiedade.
“Muitas vezes fico nervosa, sou muito ansiosa, acontece qualquer coisa, já
vou comer” (Ana);
“Parece uma ansiedade, assim, que tu vê o alimento e tem que comer” (Sara);
“Eu fico bem ansiosa. Um buraco no estômago, aquela falta... [...] Eu já
sinto aquela ansiedade, tá faltando alguma coisa, sabe?” (Eva).

A questão do descontrole relacionado ao ato de comer também foi explicitada na fala de algumas das entrevistadas:
“Uma coisa, assim, meio... [...] Meio incontrolada, assim” (Rosa);
“Eu acho assim... Que não tem... Acaba não pensando... Vai, assim, naquela
compulsão, e depois foi, né... Porque se pensasse, não comia, né!” (Bia).

Sobre os pensamentos e sentimentos envolvidos antes, durante e após o comer em excesso, não foram encontrados dados na literatura acerca do que as
pessoas pensam ou sentem enquanto comem excessivamente. Nas entrevistas
realizadas, algumas das participantes relataram que sentem prazer enquanto
comem, uma delas respondeu que fica mais tranquila e aliviada e outra relatou
que sente gula. Foi interessante observar que, ao ser questionada sobre o que
sentia, Rosa, uma das participantes, disse: “Engraçado... Eu nunca pensei nisso.
É uma coisa meio... Gula mesmo”. Neste sentido, questiona-se: o quanto o ato de
comer tem sido um ato consciente? Ademais, significar como gula pode ser uma
maneira de simplificar o ato complexo de comer e reduzi-lo a uma motivação
puramente individual, associada a uma falta de controle ou mesmo de virtude.
De acordo com o DSM-V (APA, 2014), pessoas com compulsão alimentar periódica sentem repulsa, culpa ou depressão após comer demais, denotando uma ressaca moral constituída de sentimentos de angústia subjetiva,
autorreprovação, nojo e vergonha. Das mulheres entrevistadas, três citaram
principalmente a culpa ou a “consciência pesada” ao descreverem o que sentem depois de comer em excesso, conforme se apresenta na Tabela 2:
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Tabela 2: Descrição das participantes da pesquisa sobre o que sentem após comer em excesso
Participante

Fala

Ana

Dá um sentimento de culpa. E tem que acabar comendo de novo porque tá com
culpa. É um ciclo

Bia

A culpa. Desânimo, arrependimento...

Rosa

Vem aquele mal-estar, assim... Não deveria ter comido tanto. É uma culpa.

Maria

Depois eu me sinto mal. [...] A consciência pesada, eu não devia ter feito isso

Sara

Ah, consciência pesada... Consciência também pesa depois!

Eva

Depois fico toda estufada. Consciência pesada que comi demais. ‘Vou engordar’ é
a primeira coisa que me vem na mente. ‘Vou engordar, não vai mais me servir as
roupas’.

Fonte: Elaboração da autora.

Além de pensamentos e sentimentos, uma das participantes trouxe à tona
que após comer em excesso, por vezes, há purgação involuntária do alimento
ingerido. Segundo Passos, Yazigi e Claudino (2008), as pessoas com compulsão alimentar não utilizam formas inadequadas de evitar o ganho de peso decorrente do comer em excesso, como aparece no relato da entrevistada Bia:
“Não que eu force, mas às vezes [...] eu fico tão ruim que antes de dormir eu
vou no banheiro e acabo vomitando”.
As pessoas com compulsão alimentar apresentam variados graus de
obesidade, e a literatura demonstra que obesos com compulsão alimentar
sofrem maior angústia psicológica do que obesos não compulsivos, apresentando, dentre outras desordens psiquiátricas, depressão e ansiedade; além
da discriminação social, depreciação da própria imagem física, insegurança e
sensação de isolamento (BERNARDI; CICHELERO; VITOLO, 2005).
Algumas entrevistadas relataram sofrimentos relacionados ao aumento
de peso decorrente da compulsão alimentar:
“Quando eu me olho no espelho que eu estou vendo que o meu corpo tá cada
vez mais gordo, imagine... Eu fico traumatizada. [...] Me sinto mal, muito mal
mesmo. Parece que até vou entrar, assim, numa depressão” (Sara);
“Eu me sinto gorda. Me sinto mal, me sinto feia. Nossa, quando me olho no
espelho... Tô gorda... Tô gorda, tô gorda” (Eva);
“Os quilos a mais, com certeza, meu Deus... Isso é ruim, é péssimo” (Maria).

Outras evidenciaram a discriminação social relacionada ao peso:
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“Você se discrimina, as pessoas discriminam você, você se sente mal,
enfim... Uma série de consequências terríveis” (Maria);
“Tem coisas que eu evito fazer. Roupas que eu evito usar. Se vai pra
algum lugar, eu me sinto um pouco mal” (Rosa).

Para uma das entrevistadas, o sofrimento, além de trazer incômodo e
frustração, é propulsor da compulsão alimentar.
“Sempre me incomodou, porque você sai, você tem dinheiro, mas você não
acha roupa, sabe... Isso é uma tristeza. Você se frustra, e em vez de você, sei
lá, ir fazer um exercício, caminhar, não, tu vai lá, passa na primeira pastelaria
e come um pastel” (Ana).

Os aspectos que puderam ser conhecidos acerca da relação com a comida na compulsão alimentar a partir das narrativas de mulheres que a vivenciam, fazem ecoar o questionamento de Araújo (2004, p. 110): “Como comer
pouco, moderadamente, de forma saudável, em um mundo ansioso, impulsivo, que oferece excesso de alimentos, de dietas e de angústia o tempo todo?”

Considerações
A alimentação pode ser vista como um processo relacional carregado de
intenso significado emocional. Alimentar-se, ser alimentado ou alimentar alguém denota um fenômeno muito mais complexo do que apenas nutrir-se
fisicamente, pois, como se pôde confirmar com este estudo, o ser humano
não procura o alimento apenas para saciar a fome biológica, mas também
para saciar outras fomes, destacadamente as emocionais.
O comer compulsivo mostrou-se motivado por afetos como ansiedade,
estresse, preocupações e nervosismo e, apesar do ato de comer ter sido identificado como um momento prazeroso, após alimentar-se resta uma sensação
de culpa. Os ciclos de compulsão alimentar, ao longo do tempo, mostraram-se relacionados ao aumento de peso, à discriminação social e ao isolamento,
culminando em desânimo, frustração e sofrimento.
Para além de procurar entendimento acerca de uma patologia descrita pela
ciência, como o Transtorno da Compulsão Alimentar, é tão ou mais necessário
compreender acerca da pessoa, que mesmo compartilhando da mesma patologia que outrem, revela uma forma de se relacionar com o alimento que é única.
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Estudar fenomenologicamente a compulsão alimentar é se aproximar mais do
ser que vivencia esta forma de se relacionar com a comida, trazendo à luz singularidades que nenhum manual generalista teria a delicadeza de nos mostrar.
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Relato de Experiência
sobre a MOVA

Uma mostra de arte que passou a ser virtual
durante a pandemia da covid-19
Patrícia Villar Branco

Resumo

Este artigo apresenta reflexões decorrentes de uma experiência docente na
prática de ensino no Curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade Ielusc
– no contexto da pandemia da COVID-19. Um relato sobre a adaptação do formato de Mostra de Arte para Mostra Virtual de Arte. Devido à imediata suspensão de atividades presenciais (como medida de enfrentamento à transmissão
do vírus), foi necessário recriar esta experiência acadêmica artística para outro
meio, através de novas linguagens e estratégias. Essa tarefa foi realizada através
da interdisciplinaridade, entre os componentes Arte Contemporânea, Cultura e
Consumo e Direção de Arte, e teve como objetivo criar um espaço experimental
digital voltado à arte contemporânea com a exposição dos trabalhos dos estudantes da terceira fase do curso.

Palavras-chave: Coronavírus. Redes sociais. Arte Contemporânea. Mostra de Arte.
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Introdução
Transmissão ao vivo, EAD, Live, Webinar, entre outros, são alguns dos
termos de maior repercussão desde que o mundo se impactou com as notícias
da pandemia pelo novo coronavírus. Diante do caos global causado pela rápida transmissão do coronavírus SARS-Cov2, o Senado Federal aprovou o decreto que reconheceu estado de calamidade pública em 20 de março de 2020.
Nesse contexto, em decorrência da situação de emergência em saúde pública e da adoção de medidas para seu enfrentamento (BRASIL, 2020a), foi
criado o Comitê Operativo de Emergência do Ministério da Educação (COE-MEC) (BRASIL, 2020b). O cenário foi de surpresa e imediata necessidade de
adaptação às mais diversas atividades profissionais – inclusive aos educadores.
A Portaria n. 343/2020 (alterada pelas Portarias n. 345/2020 e n.
395/2020) e a Medida Provisória (n. 934/2020) passaram a autorizar a substituição de aulas presenciais por aulas em meios digitais, através do uso de
meios e tecnologias da informação e comunicação. Essas medidas obrigaram
instituições de ensino a interromper atividades presenciais durante o período de quarentena. Segundo a Unesco (UNESCO, 2020a)1, a pandemia interrompeu as atividades presenciais de 91% dos estudantes de todo o mundo.
Diante disso, os esforços institucionais (e docentes, em um âmbito mais
contextualizado) para revisar, reavaliar e replanejar atividades se deu de forma
urgente e sem precedentes. Em poucos dias, profissionais da educação tiveram
que encontrar recursos para conduzir e comunicar seus conteúdos, além de
receber diretrizes e tutoriais para o uso de ferramentas de ensino online.
Com um aporte teórico que nos explana sobre os desafios da educação
no contexto pandêmico e a relevância das metodologias ativas, este artigo
traz um relato de experiência acadêmica docente sobre a organização de uma
Mostra de Arte que deixou de ser física e passou a ser virtual. O objetivo foi
descrever sobre procedimentos e etapas do processo da criação da MOVA
– Mostra Virtual de Arte – durante dois semestres: um de 2020 e outro de
2021. Para isso, foi necessário trazer um corpo de discussão que passasse,
também, pelo universo dos conteúdos artísticos online atuais.
Alguns autores, como Gusso (2020), Bacich e Moran (2018) e Calabre
(2020), contribuem para esta discussão no intuito de nortear um debate que
não se encontra apenas no campo da educação, mas passa por debates na
área comunicação – considerando temas como inovação, arte e cibercultura.
1. Disponível em: https://bit.ly/3ooleZR. Acesso em: 15 jun. 2021.
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Educadores na pandemia: metodologias ativas
e enfrentamentos
Segundo dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef)2,
cerca de 44 milhões de crianças e adolescentes brasileiros abandonaram as
salas de aula em decorrência do cenário pandêmico. Ainda que estes dados nos
tragam números dos ensinos fundamental e médio, ao contrário do que se possa pensar, a realidade de muitos estudantes de ensino superior não é diferente.
Dificuldades de aprendizagem e concentração, falta de equipamentos
eletrônicos de qualidade, qualidade insuficiente de conexão à internet são alguns dos vários desmotivadores para estudantes brasileiros. Cancelamentos
de aulas, cronogramas alterados, atividades pedagógicas e sistemas de avaliação revisados – o desafio é o mesmo para docentes e estudantes: manter o
fluxo do processo de ensino e aprendizagem, de forma agradável e inovadora.
Gusso (2020) analisa o cenário pandêmico em relação à condição de docentes e estudantes e explora propostas para orientar o trabalho de gestores
universitários ao analisarem limitações impostas pela situação social decorrente da pandemia:
Da suspensão das aulas presenciais nas universidades públicas e privadas decorre a necessidade de desenvolvimento de maneiras alternativas de ensino,
como as tentativas de adaptação e implementação de sistemas digitais. Essas
tentativas, por sua vez, acabam por expor diversas (´novas´) problemáticas.
Entre elas encontram-se: a) a falta de suporte psicológico a professores; b) a
baixa qualidade no ensino (resultante da falta de planejamento de atividades
em ´meios digitais´); c) a sobrecarga de trabalho atribuído aos professores;
d) o descontentamento dos estudantes; e e) o acesso limitado (ou inexistente) dos estudantes às tecnologias necessárias (GUSSO, 2020, p. 4).

Apesar de, em muitos casos, as circunstâncias sociais (e ambientes profissionais) não favorecerem a prática de um fazer pedagógico inovador, não
há dúvidas de que esse cenário abriu o debate sobre educação no século XXI
– extremamente necessária para além da pandemia.
É possível afirmar que a pandemia acelerou o processo de revisão do sistema de ensino. A crise da Covid-19 deu visibilidade aos dinamismos pedagógicos, à autonomia do estudante e criatividade do docente frente à necessidade
2. Pesquisa TIC Kids Online 2019 do Cetic.br/NIC.br – realizada com o apoio da UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a
Infância.
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de manter alunos engajados no conteúdo, com formatos alterados. Discussões
sobre educação do futuro e o papel de protagonismo do estudante na construção do conhecimento foram resgatadas com força nos últimos meses.
A preocupação de Paulo Freire (2006) em relação à postura crítica do
aprendiz, sua autonomia e libertação, estão sintonizadas com os desafios
contemporâneos. Paulo Freire é considerado o mentor da educação para a
consciência – reconhecido especialmente por seu pensamento pedagógico
assumidamente político/crítico.
A ideia de “metodologias ativas” (BACICH; MORAN, 2018) vem ao encontro da concepção pedagógica de Freire, e importa para esse debate na
medida em que nos concede meios práticos para se pensar em um panorama
social que contrasta isolamento social, ensino à distância, revisão de sistemas
de ensino e a necessidade de estabelecer vínculos reais e produtivos com estudantes, afim de obter não apenas aprendizagem, mas transformação social.
Segundo Bacich e Moran (2018) as metodologias ativas fortalecem a participação efetiva dos alunos na construção do conhecimento e no desenvolvimento de competências, respeitando seu próprio tempo e jeito de aprender:
Metodologias ativas para uma educação inovadora aponta a possibilidade de
transformar aulas em experiências de aprendizagem mais vivas e significativas para os estudantes da cultura digital, cujas expectativas em relação ao
ensino, à aprendizagem e ao próprio desenvolvimento e formação são diferentes do que expressavam as gerações anteriores. Os estudantes que estão,
hoje, inseridos nos sistemas de educação formal requerem de seus professores habilidades, competências didáticas e metodológicas para as quais eles
não foram e não estão sendo preparados (BACICH & MORAN, 2018, p. 14).

A metodologia ativa é uma concepção educativa que estimula processos construtivos de ação-reflexão-ação (FREIRE, 2006). Nesta perspectiva, o professor é mediador das ações que colocam o estudante como
protagonista no processo de ensino e aprendizagem, proporcionando experiências que tornem os estudantes mais habilitados a lidar com os diversos contextos sociais.
Metodologias são importantes diretrizes para orientação desse processo, não apenas no âmbito prático (técnico, procedimental etc.), mas, principalmente, enquanto pensamento que transforma e norteia ações (FREIRE,
2009). Um estudante consciente de seu papel na apreensão do conhecimento, é um estudante capaz de encontrar soluções, pesquisar, trabalhar em
equipe, se autoavaliar e utilizar de forma inteligente as tecnologias digitais.
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A ideia de uma “aprendizagem ativa” nos interessa neste relato, pois a
Mostra Virtual de Arte (assim como outras atividades da Faculdade Ielusc)
visa dar autonomia ao aluno, instigá-lo e fazê-lo buscar, a partir de suas referências e acessos à informação, a melhor forma de concretizar uma ideia
– nesse caso, uma Mostra de Arte.

Arte em tempos de pandemia: tendências
que vieram para ficar
Tendo em vista a problemática sobre políticas públicas de cultura no Brasil, pensar na pandemia e suas consequências para esse setor significa tirar
espaço de uma atividade que já se encontrava, antes de 2020, limitada.
Calabre (2020) explica que o ano de 2020 foi marcado, inclusive, pelo
setor da cultura resistindo à diminuição de investimentos federais de aplicação direta pela atual Secretaria Especial de Cultura – especialmente se olharmos pelo campo das artes:
Buscando estratégias de sobrevivência e outros modelos de sustentação, o
setor cultural, cada vez mais, vinha utilizando as alternativas de fomento locais (dos municípios e estados) além da ampliação de campanhas de financiamento coletivo ou, mesmo, mantendo a sobrevivência através da renda
obtida nas bilheterias (CALABRE, 2020, p.10).

A necessidade de distanciamento para evitar a transmissão do novo
Coronavírus fez com que atividades culturais – que, por sua natureza,
geram aglomero por promoverem encontros, espetáculos e eventos de
muitos tipos – fossem proibidas. Para muitas pessoas, esse foi o instante
em que se percebeu a importância da arte na vida social e individual. A
historiadora descreve o cenário que cidadãos do mundo inteiro viveram
(e ainda vivem):
[...] a música, o teatro, a literatura, a arte em geral, foram saudadas como
canais de escape fundamentais da solidão, como alimento da alma, como
alento e esperança de tempos e vidas sãs. Seja através de suportes já consagrados, como os livros impressos, os CD de música, seja através da internet
em um volume muito maior, ou ainda nas janelas e varandas das casas, por
todo mundo, temos assistido à ampliação do consumo de produtos culturais,
da valorização da cultura e do uso do tempo diário com atividades de arte e
cultura (CALABRE, 2020, p.11).
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Mas, se por um lado, o setor da cultura sofreu um choque, também fez girar, através de sua multidão artística criativa e crítica, a roda da reinvenção. Um
grande fenômeno ascendeu a partir da necessidade de sobreviver e entreter: a
produção de arte e cultura online, presentes nas mais diversas redes sociais. Ou
seja, se a procura por consumo cultural por meio da internet já era crescente, a
partir de 2020, no contexto de isolamento social, tanto a oferta quanto a procura
se intensificaram absurdamente; não se pode ignorar o salto dado por esta necessidade de mercado com as pessoas buscando conservar-se em casa.
Museus foram particularmente afetados por esta situação, segundo dados da UNESCO3, mais de 85.000 (cerca de 90%) instituições de todo o mundo encerraram suas portas no âmbito das medidas de combate à COVID-19.
Como consequências da crise, houve diminuição drástica do turismo cultural, quedas consideráveis nas receitas, aumento do número de demissões,
entre outros fatores. Segundo dados do relatório do Conselho Internacional
de Museus (ICOM)4, os fechamentos afetaram principalmente regiões onde
as instituições culturais são mais recentes e escassas. Na África, na Ásia e
nos países árabes, fecharam respetivamente 24%, 27% e 39% dos espaços,
com grande possibilidade de encerramento permanente das instituições. Em
outros continentes, há o registro de 12% de impacto na América Latina, 10%
América do Norte e 8% da Europa.
Diante dessa problemática, o ICOM e a UNESCO divulgaram relatórios
com o intuito de incentivar a adaptação do setor cultural à crise imposta pela
pandemia, trazendo a importância do uso de recursos tecnológicos durante
este período. A discussão sobre acessibilidade à arte e instituições de arte retornou com força nos últimos tempos. O processo de adaptação à Era Digital
foi acelerado pela pandemia e os grandes centros e galerias de arte se viram
obrigados a flexibilizar seus conteúdos para o ambiente digital.
Em seu estudo sobre uso de tecnologias nas exposições de arte durante
a pandemia, Costa (2020) comenta que a Realidade Virtual e a Realidade
Aumentada são duas das maiores tendências tecnológicas da última década,
trata-se de “recursos úteis para a exposição remota de obras de arte, permitindo alcançar um público diverso, acostumado a um mundo cada vez mais
digital, e possibilitando a criação de exposições e o acesso a coleções em tempo de distanciamento físico” (COSTA, 2020, p.1).
3. UNESCO Report May 2020: Museums Around the World in the Face Of COVID-19 (2020), United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Disponível em: https://bit.ly/3mT4avb. Acesso em: 20 maio 2021.
4. Museums, museum professionals and COVID-19 (2020), International Council of Museums (ICOM). Disponível em: https://bit.
ly/3o6ER8n. Acesso em: 10 maio 2021.
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Para os objetivos propostos neste artigo, pensar em tendências tecnológicas parece ir além na discussão sobre consumo e criação de arte em ambiente digital. O fato é que a Mostra Virtual de Arte da Faculdade Ielusc se
constituiu com uma base de debate que atravessa todos esses temas: distanciamento social, tecnologia, inovação e experiência acadêmica/artística.
Embora os estudantes da terceira fase não tivessem condições de desenvolver e aplicar ferramentas como as descritas por Costa (2020), o que
se observou foi que o fenômeno da arte em tempos de pandemia sofreu uma
efervescência sem precedentes – e as redes sociais foram locus para esses
aparecimentos. Perfis de todos os tipos apareceram nas mais diversas plataformas5 e redes sociais: velhos artistas consagrados, novos artistas, artistas independentes, galerias e museus já renomados, além de novas galerias/
mostras de arte, entusiastas da arte, plataformas de divulgação, acadêmicos
e estudantes do campo. Ou seja, o ambiente digital possibilitou não apenas o
acesso ao material que já existia e era distante, mas fez borbulhar o mundo
da arte, valorizando linguagens, trazendo temas importantes, refletindo sobre o lugar da arte na vida e sobre a importância do artista no mundo.
São dezenas de possibilidades para acesso, inclusive presentes na plataforma Google Arts and Culture6, espaço desenvolvido em parceria com
museus que disponibiliza visitas gratuitas e virtuais a algumas das maiores
galerias de arte do Brasil e do mundo. Além disso, os índices mostram que os
acessos ao Google Arts and Culture “mais do que dobraram”7.
Não é necessário maior esforço exploratório para demonstrar o alcance que
o tema “arte digital e mundo pandêmico” (e/ou arte não digital em ambiente virtual) ganhou nos últimos meses. Além disso, a discussão vai além do que se tem,
ela nos joga para o futuro, no sentido de pensar sobre tendências que vieram
para ficar: linguagens, agentes culturais e formas de consumo que se sobressaíram durante esse tempo e que permanecerão para além da pandemia.
5. Para citar alguns exemplos de desdobramentos: 1) Mostra Museu: Arte na Quarentena – trabalhos estão exibidos em painéis
digitais e estáticos em diversos bairros de São Paulo; 2) National Museum of Women in the Arts - único grande museu do mundo
com conteúdo online exclusivamente dedicado a defender as mulheres por meio das artes; 3) Farol Santander – diversos passeios
virtuais (com temas variados) criados para internautas interessados; 4) Covid Art Museum - o primeiro museu que nasceu desde
que a pandemia do coronavírus se espalhou pelo mundo. Artes de todos os tipos abordando como tema o impacto social causado
pela Covid-19. Curadores selecionam obras via Instagram, através da #CovidArtMuseum; 5) Museu do Isolamento - o 1º museu
totalmente digital do Brasil reúne artes e reflexões para e sobre o cotidiano dos brasileiros; 6) Leonardo Da Vinci no Museu da
Imagem e do Som, que lançou o projeto MIS Experience com foco em experiências multissensoriais. O MIS foi além: integrou com o
Google Cultural Institute, uma plataforma do Google que realiza parcerias com centenas de museus, instituições culturais e acervos
históricos para hospedar online os patrimônios culturais do mundo. Estes exemplos foram retirados de uma pesquisa exploratória
em sites de notícias, tais como: CNN Brasil, SP-Arte, Cultura 930, Folha UOL.
6. Disponível em: https://bit.ly/3bPpFa3. Acesso em: 10 maio 2021.
7. Disponível em: https://bit.ly/3o3UEop. Acesso em: 20 jun. 2021.
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Ora, se o artista (enquanto cidadão) é influenciado pela sociedade em
que vive, também reflete e faz refletir seu momento histórico, social, cultural e científico. Se olharmos para a história da arte, perceberemos que arte,
expressão e processo artístico desempenham diferentes papéis ao longo dos
anos. O conceito de arte e de objeto artístico têm sofrido alterações significativas e contínuas desde o século XX. Com a chegada de uma época em que
as produções simbólicas se alinham à cultura de consumo, cultura popular e
mídia, a ideia de arte e artista também se modificam; especialmente se olharmos para um recorte histórico mais próximo à nossa realidade.
A arte contemporânea vem, cada vez mais, se debruçando sobre as possibilidades ofertadas pelas novas tecnologias. Não apenas no que diz respeito
à estética, mas, principalmente, no âmbito das narrativas. Ou seja, usar a
tecnologia para fazer é menos interessante do que pensar sobre o fazer arte
por meio da tecnologia, no ambiente digital.
Lemos (2005, p. 1) fala sobre cibercultura e “re-mixagem”. Trata-se de
um “conjunto de práticas sociais e comunicacionais de combinações, colagens, cut-up de informação a partir das tecnologias digitais”. Como características de uma arte dita contemporânea, desconstruções nos âmbitos da forma, narrativa e processo são sinais próprios do nosso tempo. A cibercultura e
os acessos a todo tipo de informação ampliam o repertório pictórico e técnico
de artistas que, agora, podem mesclar, hibridizar, misturar linguagens e, a
partir disso, “falar a mesma coisa de uma outra forma”.
Na cibercultura, novos critérios de criação, criatividade e obra emergem consolidando, a partir das últimas décadas do século XX, essa cultura remix. Por
remix compreendemos as possibilidades de apropriação, desvios e criação
livre (que começam com a música, com os DJ’s no hip-hop e os Sound Systems) a partir de outros formatos, modalidades ou tecnologias, potencializados
pelas características das ferramentas digitais e pela dinâmica da sociedade
contemporânea. Agora o lema da cibercultura é ‘a informação quer ser livre’
(LEMOS, 2005, p. 2).

Mesmo escrevendo de uma época em que a internet ainda era jovem,
Lemos já demonstrava, em seus estudos, claras noções sobre arte na cibercultura. Quando o autor fala sobre a “re-mixagem” ele não fala apenas em tecnologias ou modos de fazer, mas, principalmente, em alcance
e acessos. Aproximando estas discussões dos propósitos de uma Mostra
de Arte acadêmica, se torna óbvia a escolha por utilizar a rede social (no
caso, o Instagram) como vitrine.
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O mercado de arte não se excluiu desse cenário. Artistas independentes,
museus e galerias de artes têm aumentado seus investimentos em marketing
digital para incrementar vendas e alcançar pessoas. Atualmente, o Instagram
conta com mais de 1 bilhão de usuários ativos mensais e o Brasil ocupa o
segundo lugar nesse ranking. Esses dados traduzem o poder desta rede que
potencializa encontros, compartilhamentos e acessos a conteúdos que, até
pouco tempo atrás, ficava restrito a um público muito específico e elitizado.
Democratizar a arte significa dar espaço ao artista, enquanto profissional e
comunicador, mas também criar um cidadão crítico e reflexivo.

Mostra de Arte e Mostra Virtual de Arte:
A mostra diante do contexto pandêmico
A Mostra de Arte é um evento planejado e realizado durante a terceira
fase do curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade Ielusc, na disciplina
de Arte Contemporânea, lecionada pela professora Patrícia Villar, em diálogo
interdisciplinar com o componente de Cultura e Consumo (lecionada pela
professora Maria Elisa Máximo) e, eventualmente, Direção de Arte (lecionada pelo professor Rodrigo Ascenção).
Na disciplina de Arte Contemporânea, os estudantes se responsabilizam
pela parte criativa e conceitual das obras artísticas, bem como a produção da
exposição propriamente dita. Já no componente de Cultura e Consumo, os
estudantes aprofundaram teoricamente conceitos e narrativas em torno dos
temas escolhidos para as artes. Em alguns semestres a disciplina de Direção
de Arte auxilia na dimensão comunicacional/gráfica da divulgação.
O que, até 20188, se chamava de “exposição de arte”, se desmembrou em
evento, com data marcada e horário de início e fim. A ideia de criar e expor
arte pelas paredes e estruturas da instituição, se estendeu para um momento
de demonstração e inspiração: a criação de um espaço alternativo, parecido
com uma galeria de arte, no prédio histórico da instituição. Este evento teve
o objetivo de proporcionar uma experiência estética e artística à comunidade
8. Com a proposta de se adequar às diretrizes definidas pela Resolução CNE n. 7, no primeiro semestre de 2020, o Curso de Publicidade e Propaganda iniciou um esforço institucional para integralizar pelo menos 10% da carga horária integral do curso com
atividades de extensão planejadas, realizadas e avaliadas no interior dos componentes curriculares. O projeto de curricularização
da extensão provocou a revisão da matriz curricular do curso afim de destacar eventos, ações e atividades já existentes que se encaixassem no eixo entre ensino, pesquisa e extensão. Nesse contexto, a Mostra de Arte, já realizada desde 2014 de modo informal e não
obrigatório, se oficializa como parte da carga horária destinada à curricularização da extensão no curso.
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acadêmica, a partir de produções artísticas coletivas dos estudantes.
Tendo em vista que a arte contemporânea traz, em um contexto global,
uma narrativa disruptiva, inovadora e altamente crítica, entende-se que,
além de abordar a teoria/história da arte, trabalhar e estimular a criatividade do aluno é fundamental para que a arte seja sentida, experimentada e
pensada em termos políticos e sociais, enquanto mediadora de reflexão. Ao
mesmo tempo, o campo da comunicação social se estabelece, de forma clara,
na relação entre arte e narrativa. Entende-se que essa ligação pictórica entre
conceber e concretizar é facilitada em trabalhos acadêmicos de cunho prático, como eventos de demonstrações e exposições.
Diante do inesperado estado de alarme criado pela pandemia da Covid-19,
as universidades de todo o país se viram obrigadas a adaptar suas atividades
pedagógicas através do uso das tecnologias. Na Faculdade Ielusc não foi diferente e a Mostra de Arte virou MOVA – Mostra Virtual de Arte. Imediatamente, de uma semana à outra, reservas de salas foram canceladas, obras artísticas
físicas foram transformadas em ambiente virtual e obras digitais.
Este relato de experiência traz duas vivências com a MOVA, nos dois
anos pandêmicos, respectivamente 2020 e 2021. O objetivo é descrever sobre
procedimentos e métodos estabelecidos coletivamente, que fizeram a MOVA,
nestes dois anos, bem-sucedida.
2020, o recálculo de rota
Na primeira quinzena de março de 2020 o tema geral para a Mostra já
existia: “Sociodiversidade e Multiculturalismo”. Através desse amplo assunto, as duplas de estudantes (que também já haviam sido organizadas) puderam elaborar narrativas diversas para suas produções.
No total, foram dois meses de trabalho direcionados à esta atividade:
nas quatro primeiras semanas professores e estudantes pensaram sobre a
criação do espaço virtual, as possíveis linguagens artísticas, a distribuição de
subtemas e a escolha de uma comissão de comunicação. Este foi um importante passo para que uma mostra virtual se realizasse: uma equipe treinada e
atenta à operacionalidade da rede social.
Um perfil no Instagram (Figura 1) foi criado para este fim. Bem como
uma identidade visual9 e outras estratégias de branding, através das facilidades da disciplina de Direção de Arte. A MOVA (Mostra Virtual de Arte) teve
9. Conjunto de elementos gráficos que compõem a marca, como por exemplo, logotipo, paleta de cor e tipografia.
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(e permanece) seu locus no perfil “@mova.ielusc”, disponível em: instagram.
com/mova.ielusc/.
Entre tarefas criativas e de aprofundamentos conceituais, entre brainstorms e orientações em salas virtuais, maio de 2020 foi o mês mais ativo para
os estudantes. Esses artistas acadêmicos passaram pelo processo de busca
de referências visuais, leituras e pesquisas sobre cultura, identidade, política, gênero, sexualidade, globalização – todas no contexto do distanciamento
social, através de encontros online – para que, por fim, pudessem idealizar
uma peça artística digital que apresentasse qualidade na forma e conteúdo.
Ainda em maio a equipe responsável pela estruturação do Feed e mapa
de postagens do Instagram entrou em atividade. Os estudantes responsáveis
tinham os nomes das duplas, seus materiais artísticos (tipos e quantidades),
as legendas dos posts e datas de postagem. Além disso, esta equipe ficou responsável por usar os artifícios dessa rede para divulgar sua existência e convidar interessados a acompanhar a página.
Figura 1: perfil MOVA no Instagram

Fonte: Disponível em: instagram.com/mova.ielusc/

Em detalhes: a MOVA2020 teve uma duração 38 dias – com postagens
entre 20 de maio até 28 de junho de 2020. Foram 14 duplas de estudantes,
65 posts com trabalhos artísticos e materiais audiovisuais contendo: vídeos de
performances, vídeos de produção em timelapse, poesias, ilustrações digitais,
ensaios fotográficos, colagens e instalações filmadas. As ferramentas do Instagram permitiram que estes materiais tivessem um bom alcance: posts carros-
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sel, stories e filtros temáticos do evento, hashtags estratégicas, IGTV, publicações programadas em datas importantes do calendário social, entre outros.
A MOVA de 2020 foi considerada um sucesso, com alcance médio de
300 seguidores (de um público geral) e com alta visualização (considerando
o pouco tempo de produção), número de visitas, compartilhamentos e marcações em postagens.
MOVA em 2021
No segundo ano pandêmico, Arte Contemporânea e Cultura e Consumo
foram lecionadas pela mesma professora (Patrícia Villar). O cenário social
pandêmico não surpreendeu, a atividade já era conhecida, mas o desafio era
o mesmo: organizar uma galeria virtual e coletiva de arte.
Nesse ano, a atividade se desenvolveu com certa peculiaridade: os estudantes da terceira fase tinham a tarefa de: 1) produzir um trabalho de pesquisa qualitativa de cunho etnográfico na disciplina de Cultura e Consumo e, a
partir dessa coleta de dados, tecer o aprofundamento cultural 2) na disciplina
de Arte Contemporânea e gerar conceito e produção artística para a MOVA.
O assunto em 2021 foi “Multiculturalismo e Identidades”, tópico abrangente
que possibilita trânsitos temáticos.
No total foram nove grupos com trabalhos de aprofundamento cultural,
dentre eles: pesquisas sobre Cultura da Dança em Joinville, Cultura da Pesca
Regional, Comunidade Ayahuasca, Corporalidades e Procedimentos Estéticos Contemporâneos, Feminilidades e Concursos de Beleza, Cultura do Automobilismo, Arte Urbana/Grafitti e Saúde Mental.
Com procedimentos parecidos aos de 2020, a MOVA 2021 se deu da
seguinte forma: até abril os alunos permaneceram coletando referências e
buscando repertório artístico; em maio foram produzidos os materiais; em
junho foram iniciadas as postagens no perfil do Instagram a partir de um
planejamento estratégico para conteúdo criado pela equipe responsável.
Esse planejamento estratégico foi gerado a partir de um processo parecido ao do ano anterior: uma planilha com conteúdos pré, durante e pós Mostra. As informações diziam respeito à quantidade de posts, dias de postagens,
legendas e hashtags, bem como outros conteúdos extras de divulgação.
Em detalhes: a MOVA 2021 teve uma duração de 20 dias, contanto com
30 postagens entre 25 de junho de 2021 e 15 de julho de 2021. Inspirados
na MOVA 2020, muitos formatos e linguagens se mantiveram: vídeo performances, poesias, ilustrações digitais, gifs, ensaios fotográficos, colagens
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e minidocumentários. Especificamente em 2021, os artistas fizeram uso frequente e criativo da nova ferramenta do Instagram, nomeada “reels”, além
dos formatos já conhecidos – posts carrossel, stories, IGTV, etc.
A MOVA 2021 também foi considerada um sucesso, apresentando aumento de seguidores na página, além de compartilhamentos e interações, não
apenas com a comunidade acadêmica (professores, funcionários e estudantes
da Ielusc), mas com visitas diárias de um público variado (amigos, familiares,
artistas locais, joinvilenses e amantes das artes) de muitas regiões do Brasil10.
Ao explorar posts e comentários, é possível observar que este perfil promoveu
trocas importantes entre seguidores e docentes, divulgou artistas locais, valorizou a cultura regional e trouxe, conforme seu maior objetivo, reflexão.

Considerações finais
De fato, o caos gerado pela pandemia da COVID-19 intensificou o uso de
tecnologias, seja para os relacionamentos interpessoais, em ambientes profissionais, educacionais e/ou nas novas e diversas formas de consumo cultural. Além disso, trouxe mudanças significativas para a revisão do modelo
tradicional de ensino.
Não é possível escrever um relato de experiência docente sobre atividades no contexto pandêmico sem considerar os impactos desta pandemia para
o mundo da educação e da comunicação. A breve explanação apresentada
nesse trabalho (especialmente nas duas primeiras sessões) são imprescindíveis para justificar a importância dessa atividade de curricularização para
o curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade Ielusc e todo seu corpo
docente e discente.
Por outro lado, em muitos momentos desta reflexão, pode-se perceber
um tom esperançoso e otimista em relação a esse cenário – um ponto importante a ser questionado. O fato é que, apesar de os estudantes de comunicação da Faculdade Ielusc contarem com estruturas digitais em sua prática
de aula (como computadores, softwares, disciplinas voltadas ao marketing
digital e criação gráfica), muitos deles não contam com essa estrutura em
seus ambientes domésticos.
Ampliando a reflexão para além dos publicitários da instituição, é preciso registrar que toda a discussão que ronda o campo da educação atual
10. Isso também se deve ao fato de se utilizar estratégias de alcance de público, como é o caso das hashtags.
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(especialmente voltada ao ambiente online) está permeada de desafios. Isso
porque muitos estudantes brasileiros (inclusive professores) ainda não têm
de acesso às ferramentas necessárias, além de conexão de qualidade e aparatos eletrônicos. Ou seja, estamos tratando de uma turma de comunicação
que tem facilidade com tecnologias da informação e criação digital, mas não
funciona assim para todos.
Como se discutiu nesse texto, pensar em uma educação nos moldes de
Paulo Freire, significa criar uma maneira de ensinar conectada ao cotidiano
dos estudantes e suas experiências – e não se pode negar que a experiência (existencial) sociocultural mais avassaladora e transformadora de nossos
dias passa pela hiperconexão. A hiperconectividade é presente e tendência
(ao mesmo tempo); bem como a hiperprodução e a hipercirculação de bens
culturais e produtos artísticos digitais.
Se as gerações mais jovens sempre foram as que mais rapidamente assimilaram e incorporaram novas tecnologias no dia a dia, com a pandemia
(e após ela) essa realidade ganha normalidade e o velho quadro negro, que
continua a existir, se torna, cada dia mais, “touch” inteligente.
A presença das redes sociais está se expandindo e saindo da zona do entretenimento, atendendo diferentes nichos e se tornando parte integrante da
cultura contemporânea com ferramentas que podem, facilmente, ser utilizadas
em atividades educacionais. Um smartphone pode nos oferecer uma série de
recursos de comunicação e acesso à internet, como câmeras, gravador, tocador
de mídia, conteúdo multimídia, aplicativos, sensores, dispositivos etc.
É necessário incorporar essa cultura ao fazer pedagógico, pensar em
“metodologia ativa” significa ter a cultura como meio para se chegar ao objetivo. Neste caso, usar os dispositivos e conexões atuais para uma experiência reveladora, atualizada e produtiva em termos de conhecimento. Significa,
também, gerar acessibilidade para novos conteúdos e abrir possibilidades
pedagógicas para se pensar em uma educação do futuro.
Trabalhos de cunho prático como a Mostra Virtual de Arte, mesmo acontecendo no modelo remoto, não deixam de aproximar saberes, pessoas e de
expor produções acadêmicas à comunidade local. Nesse caso, isso tudo aconteceu a partir do protagonismo dos estudantes que cumpriram papéis essenciais para que esse evento acontecesse: foram idealizadores, organizadores,
artistas, publicitários.
O questionamento mais presente nos últimos dois anos entre os estudantes é: “o que vamos fazer com esse perfil depois da pandemia?”. A resposta é quase óbvia. A Mova vai continuar existindo, ainda que a pandemia aca-
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be e as aulas voltem ao modelo presencial. Se este perfil de Instagram surgiu
como viabilidade na problemática do isolamento social, também significou
uma produção valiosa em termos de comunicação e alcance. Por que não
pensar em uma plataforma artística virtual permanente para os estudantes
do curso? E aqui não falamos apenas em arte digital, falamos também em
arte não digital para ambiente virtual.
O fato é que a pandemia nos trouxe um espaço de compartilhamento
rico e poderoso, não apenas em termos de visibilidade institucional, mas em
termos de linguagem e acessibilidade, que valoriza a arte e o fazer artístico.
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ENTREVISTA

A atualidade do
pensamento de
Adorno e Horkheimer
Entrevista com Verlaine Freitas
Mauricio José Melim

Resumo

Escola de Frankfurt é o rótulo dado a um conjunto de ideias e pensadores que
marcaram profundamente a crítica cultural no século XX e que continua presente nos debates atuais. Nesta entrevista, conversamos com o professor e pesquisador Verlaine Freitas, um dos grandes especialistas brasileiros no pensamento de
Adorno e Horkheimer, filósofos ligados à Escola de Frankfurt. Para Freitas, apesar de o cenário das mídias e da cultura ser hoje bastante diferente do que foi no
século passado, boa parte da crítica formulada pela Escola de Frankfurt continua válida. Quando considera o cenário artístico contemporâneo, Freitas sugere
que as produções estéticas disponibilizadas no universo digital, como músicas,
filmes e séries, dificilmente poderiam ser chamadas de arte. Isso porque tais
produções não cumpririam princípios fundamentais da arte verdadeira: afastarse do contexto diário e colocar em xeque ideias e sensibilidades habituais.

Palavras-chave: Escola de Frankfurt; Cultura Contemporânea; Arte; Theodor W. Adorno; Max Horkheimer.
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Apresentação
O pensamento produzido pela Escola de Frankfurt marcou profundamente o século XX e continua presente nos debates atuais. Sob aquele rótulo,
a tradição aglutinou trabalhos de pensadores como Theodor Adorno, Max
Horkheimer, Herbert Marcuse, Siegfried Kracauer e Walter Benjamin, que,
apesar da variedade de seus interesses e de alguns nítidos desacordos, estavam construindo uma ampla teoria crítica da sociedade (RÜDIGER, 1999).
Um dos conceitos da Escola de Frankfurt mais populares nos estudos da Comunicação Social é o de “indústria cultural”. Com esse conceito,
Adorno e Horkheimer (1985) procuravam chamar a atenção para a dinâmica mercadológica que se acelerava e estava atravessando toda a cultura. As
artes visuais, a literatura, a música, as notícias estavam cada dia mais submetidas à lógica de mercado, isto é, sendo planejadas, produzidas, distribuídas e consumidas como se fossem mercadorias (DUARTE, 2003). Conforme Adorno e Horkheimer (1985), os bens da indústria cultural não tinham
pretensões estéticas ou críticas, o que significa dizer que não tinham por
horizonte a renovação da sensibilidade ou a denúncia das contradições da
ideologia em vigência. Tratava-se de arte e informação para a manutenção
do status quo, arte e informação cuja meta principal era a lucratividade.
Esse processo, diziam Adorno e Horkheimer, levaria à alienação e à degradação de indivíduos e sociedades.
Walter Benjamin, outro conhecido membro da Escola de Frankfurt,
compreendia a importância dessas críticas, no entanto insistia em uma leitura menos apocalíptica das mudanças culturais em curso. Benjamin (1987)
dizia que as então novas máquinas de produção e distribuição de bens culturais, o cinema em especial, estavam promovendo uma revolução nas concepções de arte, e que as antigas categorias estéticas, marcadamente românticas
e exclusivistas, já não davam mais conta da realidade cultural. As novas produções artísticas exigiam um outro olhar, um tipo de crítica atenta, sim, aos
efeitos alienantes dos meios de comunicação de massa, mas igualmente atenta ao potencial democrático desses meios. Nesse último aspecto, Benjamin
se distanciava de seus colegas. Adorno e Horkheimer (1985) viam poucas ou
nenhuma chance de os meios de comunicação serem utilizados como ferramentas democráticas e emancipadoras.
A entrevista que segue faz parte de um projeto desenvolvido no curso
de Jornalismo da Faculdade Ielusc durante os meses de novembro e dezembro de 2020. Nesse projeto, os acadêmicos da segunda fase foram encarre-
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gados de selecionar um(a) grande estudioso(a) do campo da Comunicação
e conduzir uma breve entrevista. As questões foram pautadas pelas teorias,
movimentos ou escolas de pensamento trabalhadas na disciplina de Teoria
da Comunicação. Como professor da disciplina, decidi participar também da
atividade e optei por abordar a Escola de Frankfurt.
Para a conversa, convidei Verlaine Freitas, um dos grandes especialistas
brasileiros no assunto. Freitas é doutor em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais e realizou estágio de pós-doutorado na University of
Windsor, Canadá. Atualmente, é Professor Titular da UFMG e pesquisador
do CNPq. É autor do livro “Adorno e a arte contemporânea” (Zahar, 2003) e
organizador, junto com Rachel Costa e Debora Pazetto, dos quatro volumes
da obra “O trágico, o sublime e a melancolia” (Relicário, 2016). Segue a entrevista, realizada em 21 de novembro de 2020 por áudio – via aplicativo de
mensagens instantâneas.
Em um cenário digital, em que as comunicações se descentralizaram, tornando-se muito mais diversificadas e plurais do que eram
nos anos 1940, ainda faz sentido falar em Escola de Frankfurt e indústria cultural?
Verlaine Freitas: quando se pergunta sobre a atualidade de uma teoria
filosófica, estão em jogo muito mais questões que respostas propriamente
ditas. A pergunta, em relação à análise que Adorno e Horkheimer fazem da
indústria cultural, deve ser dirigida aos princípios que norteiam suas análises, suas interpretações, as descrições do que eles experimentaram particularmente em sua estadia nos Estados Unidos em meados dos anos 1940.
Seria necessário perscrutar os diversos elementos que pautam essas análises
para então fazer uma interrogação sobre a pertinência de tais princípios no
âmbito da indústria cultural atual, contemporânea.
Há vários princípios que poderiam ser invocados para se fazer uma
investigação sobre essa atualidade. Um deles diz respeito ao modo como
os indivíduos são cooptados pela indústria cultural, em suas múltiplas formas de relacionamento com a cultura, com o prazer obtido no consumo das
mercadorias culturais. A indústria cultural sempre primou pelo fato de ter
um produto para cada nicho de mercado, e isso é colocado pelos autores
em seu texto “Indústria cultural: o Esclarecimento como mistificação das
massas”. Toda a indústria cultural quer fazer algum produto que funcione
para cada tipo de consumo, que grupos, no âmbito da sociedade, possam
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ter e queiram experimentar para mudar suas formas de obtenção de prazer.
Não se trata de sempre vender a mesma coisa para todas as pessoas. Nem
todo mundo consome, por exemplo, música sertaneja. Nem todos consomem Rock’n’Roll, nem todos consomem novela das oito ou séries, como
as atuais que são vendidas pelos serviços de streaming, como Netflix etc.
Quanto mais a indústria cultural se desenvolve, mais ela diversifica as formas de chegar a cada grupo de consumidor.
O que nós temos essencialmente hoje é não apenas uma questão quantitativa (maior diversidade de produtos), mas também de ordem qualitativa,
devido à emergência das plataformas digitais, que estavam longe de existir
na época em que os autores da Escola de Frankfurt pensaram os fenômenos
de mercadoria cultural. O princípio geral, porém, mostra-se bastante atual,
no sentido de haver uma diversidade cada vez maior para fazer com que as
pessoas se vejam refletidas nesses produtos.
Um princípio usado pelos autores para falar criticamente desses produtos, também atual, é que as pessoas querem comprar a si mesmas ao terem
um determinado prazer com os produtos da indústria cultural. Trata-se do
famoso narcisismo, que já havia sido estudado longamente por Freud. Todas
as formas de indústria cultural são narcisistas, porque querem vender formas com que as pessoas se identifiquem.
Adorno e Horkheimer dizem que muito da indústria cultural consiste em
um prolongamento do que é vivido no âmbito do trabalho, para que as pessoas possam resgatar a dignidade perdida no âmbito das relações draconianas
do capitalismo tardio. Nessa forma de recuperação de suas dignidades, muita
coisa é consumida não pelo fato de se gostar de determinados produtos em si,
as suas formas específicas (musicais, cinematográficas, pictóricas etc.), mas
sim em virtude do modo com que se obtém status, standing cultural (quer dizer, um posicionamento na cultura), aprovação por parte das outras pessoas
e, também, facilidade de leitura de tudo aquilo que é apresentado.
Se nós prestarmos atenção hoje em memes, vídeos de WhatsApp, vídeos
e fotos do Instagram, enfim, todas as formas culturais que são apresentadas
nessas plataformas digitais, veremos claramente que está em jogo a realização, a consumação de todos esses princípios que dizem respeito a uma massificação das formas com que as pessoas possam ser atingidas em seus gostos, a
fim de obter uma identificação narcisista imediata, sem a necessidade de reflexão aprofundada em relação àquilo que estrutura cada um desses objetos,
resultando em uma radicalização de determinadas formas de orquestração
das mensagens das indústrias culturais. Elas podem ser colocadas no plural,
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porque há diversos âmbitos de atuação e de produção desses objetos, que são
não apenas veiculados, mas vendidos e comprados pelas pessoas, não apenas
com dinheiro, mas com adesão a determinados valores que circulam por todas
essas formas de produção cultural que, aliás, é outro princípio mobilizado
por Adorno e Horkheimer e que continua válido, a saber: nunca se consome o
produto, sempre se consomem os valores veiculados, que trafegam por esses
produtos e que, então, fazem com que eles sejam bastante vivos, atraentes
para os consumidores.
Para Byung-Chul Han (2019), a cultura contemporânea, fortemente atravessada pelo neoliberalismo, não deixa espaço para
a aparição do Belo. Para Han, o mundo online, por seu apelo ao
consumo, por sua efemeridade e velocidade, inviabiliza a arte verdadeira. Na sua opinião, a rede permite criação artística?
Verlaine Freitas: apesar de ser sempre problemático e polêmico diferenciar conceitualmente arte, cultura de massa e cultura popular, há alguns
princípios gerais que podem ser pensados, mesmo que, em termos de sua
aplicação concreta, seja difícil diferenciar os produtos especificamente.
Um princípio fundamental da arte, em contraste com a indústria cultural
e em relação à cultura popular, é que ela solicita um empenho reflexivo para
se obter prazer com a própria coisa. Em um filme de Frederico Fellini ou de
Glauber Rocha, ou um romance de Dostoievski, ou um livro como “Grande
Sertão Veredas”, de Guimarães Rosa, está em jogo a mobilização de reflexividade, de nossa percepção, de nossa vinculação com o mundo, sendo sempre
necessária uma atividade intelectual para se gostar de tais objetos artísticos.
Nós não gostamos simplesmente de ouvir um quarteto de Beethoven
pela primeira vez, de forma imediata. É necessária uma adequação de nossos sentidos. É necessário compreender a motivação de época, do estilo, da
instrumentação, de modo que, somente com algum esforço de compreensão,
assimilação e reflexão é que nós temos acesso ao prazer com esta música, por
mais que nós estejamos já familiarizados com o idioma musical empregado
pelo autor. A mesma coisa se dá com um romance de Dostoievski ou um livro
de Guimarães Rosa ou um filme de Glauber Rocha.
No que concerne aos objetos da indústria cultural, podemos perceber que
esse caráter reflexivo de intelectualidade tende a se ausentar radicalmente.
Quando há algum esforço, ele é traduzido em algo mecânico, que diz respeito a
descobrimento de respostas para charadas, como um romance de investigação
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policial, em que todos os espectadores são levados a se perguntar: quem matou
quem, quem é cúmplice de quem etc. Trata-se de uma reflexão meramente mecânica, porque não envolve a própria articulação formal da obra.
Comparando um livro que mobiliza muito a imaginação, como é o caso
da série Harry Potter, com um de Guimarães Rosa, vemos claramente a
diferença na mobilização de nossa imaginação. No caso da obra de língua
inglesa, tem-se uma imaginação acionada de forma mecânica, para acompanhar todos os saltos, peripécias e articulações entre os personagens, o
que não deixa margem para uma inquietação quanto ao sentido da obra.
Comparando qualquer livro dessa série com Grande Sertão: Veredas, de
Guimarães Rosa, vemos com clareza total o quanto esta última nos incita
a uma reflexão bem mais profunda sobre o sentido constitutivo estético.
A linguagem é rearticulada rompendo com nossas associações habituais,
não nos mobiliza nessa curiosidade em relação ao que vai acontecer, não
estimula este nosso páthos, essa nossa afetividade, que quer sempre uma
espécie de identificação com todos os personagens.
Trata-se de um outro universo que se descortina quando falamos da arte
em contraste com o âmbito da indústria cultural, que o tempo todo quer fazer
com que nos aproximemos cada vez mais dos objetos culturais. Trata-se de
uma aplicação de um par conceitual empregado por Walter Benjamin e que
foi apropriado por Adorno: a distinção entre o valor de culto e valor de exposição. Valor de culto é tradicionalmente ligado a grandes obras de arte que
têm uma aura de unicidade e que são objeto de contemplação, exigindo precisamente essa reflexão, esse distanciamento capaz de gerar em nós atitude
crítico-reflexiva, investigativa, sobre as motivações de a obra ser o que ela é.
Valor de exposição, como a própria palavra diz, relaciona-se ao modo
como a coisa se expõe a nós e é consumida na instantaneidade de nosso acesso
a ela. As plataformas digitais cada vez mais apostam nesse caráter expositivo
de adaptação imediata à mensagem trazida por esses produtos. A aproximação é até literal porque com plataformas como Instagram, TikTok, WhatsApp
etc., tem-se uma proximidade manual com o próprio veículo que, no caso, é o
celular. O que está em jogo é fazer com que as pessoas não tenham a percepção de um salto qualitativo de suas existências para com a arte.
O objeto estético aí, que não é artístico, é aquele que mantém a mesma lógica subjetiva a que as pessoas já estão acostumadas em seu dia a dia. Ver uma
série, almoçar com os amigos e namorar fazem parte de uma mesma lógica
motivacional de sensações, percepção de mundo, ideias, imagens de si e dos
outros etc. Não há um salto qualitativo da vida comum para o âmbito estético.
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A indústria cultural sempre quis que fosse desse modo, já falado claramente por Adorno e Horkheimer, e que permanece hoje ainda: não se deve
experimentar nenhuma ruptura do mundo, tal como já é vivido no trabalho,
no capitalismo, nas formas usuais de vida e no âmbito estético. Vivenciamos
uma saturação de todos os nossos âmbitos da vida por essas formas culturais
imediatamente consumidas, sem espaço para reflexibilidade, para com este
outro âmbito estético-artístico, que seria propriamente a obra de arte.
Fala-se hoje muito em criatividade, imaginação, sonhos. As profissões exigem cada vez mais essas características, e cada vez menos a força física. Diz-se que o mundo contemporâneo é livre, que
cada um pode ser aquilo que quiser. Supondo que os meios de comunicação de massa tradicionais têm sua parcela de responsabilidade na configuração do mundo atual, então poderíamos concluir
que Adorno e Horkheimer se equivocaram em seu prognóstico?
Afinal, eles diziam que os meios estavam engendrando seres humanos embrutecidos.
Verlaine Freitas: ao se fazer alguma reflexão, por assim dizer, antropológica da sociedade contemporânea, é necessário prestar atenção à diferença
entre o que se diz e o que podemos detectar objetivamente como uma característica do pensamento, da atitude, da mentalidade das massas.
Diz-se que as pessoas são livres, mas elas são realmente? Diz-se que as
pessoas são criativas, mas elas são realmente? É necessário distinguir a articulação ideológica da sociedade atual e o que podemos refletir criticamente
como sendo propriamente uma característica dessa sociedade.
Um paradoxo da liberdade, uma característica bastante falada, comentada no âmbito contemporâneo, é o fato de ela parecer sempre muito evidente
quando olhamos para fora, para aquilo que está à nossa frente, mas se mostra
muito pouco real quando olhamos para trás. Essa é uma reflexão que já foi
mobilizada por David Hume nos anos de 1700. O que acontece? A liberdade
relativa ao que ainda será feito é, por assim dizer, ilusória, porque, a cada
momento, as infinitas possibilidades de ação acabam sendo drasticamente
reduzidas, restringidas e quase eliminadas, e constatamos isso quando vemos o que efetivamente foi praticado ao longo de nossas vidas. Agora, neste
minuto, eu poderia parar essa gravação, poderia ir para a rua, fazer infinitas coisas, um leque virtualmente indeterminado, mas eu não vou fazer isso,
como também não fiz ontem em outro contexto, como não fiz anteontem ou
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no mês passado. Nem em outro mês anterior houve uma ruptura radical dos
meus modos de vida.
Quando vemos a história de nossas ações nos últimos meses e anos, percebemos a expressiva obediência a modelos pré-estabelecidos, a uma rotina
bem delineada, bem consumada. Usamos roupas já habituais do nosso modo
de vida, segundo nossos valores socialmente estabelecidos e consumimos
valores arraigados na nossa cultura. Desse modo, nossa ação, como sendo
radicalmente livre, é sempre uma ideia, um modelo usado por nós como uma
espécie de queijinho à nossa frente para o qual sempre corremos, mas, na
verdade, o que acontece é praticarmos ações monótonas, repetitivas, reiteradas e assimiladas de outras pessoas. A ideia de liberdade, portanto, é muito
mais uma miragem que uma realidade concreta.
No caso da criatividade ocorre a mesma coisa. Temos a ideia de que nos
mobilizamos para ações lúdicas, múltiplas, variadas. Se olharmos cada ação
das pessoas em suas práticas concretas, há de se perguntar: essa criatividade
é de fato exercida? A ação ultrapassa cânones, padrões, modelos previamente
estabelecidos? Ou sempre se dá neste âmbito já pré-estabelecido? Vejam-se advogados fazendo suas petições, dentistas fazendo as suas operações,
médicos receitando remédios, professores dando as aulas. Sigam-se as aulas
de um professor ou de uma professora ao longo de dez anos e confira se essa
criatividade é posta em prática. Se há de fato mudanças substantivas em suas
pedagogias, se engenheiros têm, de fato, criatividade ampla ao seu dispor,
de modo a instituir novos padrões de construção de prédios. Os arquitetos
idem: trabalham segundo modelos que revolucionam ou pelo menos alteram
substantivamente a concepção de moradia, de articulação do espaço? Essa é
a pergunta que precisa ser respondida, porque é razoavelmente fácil falar a
partir de um ponto de vista mais ideal — mas e o real?
Somos levados a concluir que a ideia de liberdade, criatividade, originalidade, multiplicidade e diversidade é um discurso ilusório, caracterizado
como ideológico. Ele quer entrar no lugar do que efetivamente acontece: uma
rotina, uma forma repetida, reiterada, que nós copiamos e com a qual nos
sentimos bem. Todas as pessoas que entram em cargos de chefia em alguma
organização e trazem uma ideia nova de estruturação do espaço, novas rotinas, novas formas de realizar as mesmas funções, encontram sempre muita
resistência. As pessoas se acomodam àquilo que já acontece e se agarram aos
resultados, mesmo que magros, já obtidos com as formas tradicionais, adotadas há muito tempo. Todo mundo que entra nesses novos cargos de chefia
acaba vendo um apego muito maior ao que já dá certo, em detrimento do que
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poderia dar mais certo, porque o ônus de arriscar algo novo é difícil de ser
pago pelas pessoas em geral.
O nosso mundo, eu diria, é de muita ideologia, de muitas imagens de
liberdade, de formas múltiplas de vida, mas que, na verdade, apenas repete
os esquemas já estão estabelecidos, já consolidados, e nos quais as pessoas se
sentem à vontade, seguras, e eles acabam sendo reproduzidos infinitamente.
A perspectiva de Adorno e Horkheimer, portanto, parece-me ainda atual, porque o que está em jogo é propriamente uma manipulação de imagens
de liberdade, de realização, de criatividade, e não uma realidade concreta de
um mundo efetivamente caracterizado por todas essas formas múltiplas de
realização do espaço da liberdade, da criatividade, do artístico etc.
Nós precisamos sempre recolocar essa distinção entre o plano ideológico
e o da realidade concreta. Uma das formas que eu gosto para mostrar essa
diferença entre o que é da ordem do ideológico, da imagem mental, e a realidade, é a pornografia. Ela, paradoxalmente, não é índice em si de liberdade
sexual, porque pornografia não é sexo, e sim imagem de sexo. Ela tende a
substituir cada vez mais o contato real de um indivíduo com o outro (o enfrentamento dos seus desejos) por uma outra forma de satisfação sexual, que
não deixa de ser satisfação, que não deixa de envolver prazer, mas que é da
ordem do onanismo, da masturbação com as imagens que são consumidas
largamente. Então, como diz Adorno, quanto mais pornografia menos sexo
— isso em termos de sentido social geral das sociedades.
A imagem pode ser tão evidente, tão impactante a ponto de substituir as
relações concretas, o que também está em jogo nas redes sociais. Em grande medida elas configuram uma forma de dessocialização, pois, em vez de
socializar concretamente com amigos, conhecidas e conhecidos, com as famílias, com os parentes etc., manipulam-se indefinidamente mensagens de
texto, curtidas e postagens. As pessoas podem ficar em seus quartos indefinidamente solitárias, sem ter relação concreta nenhuma com outra pessoa,
e ficarem cercadas de mensagens de WhatsApp, curtidas e outras formas de
compartilhamento digital por toda a sua vida. Então, há de se perguntar: a
sociabilidade pautada essencialmente por redes sociais é uma sociabilidade
digna do nome? Ou ela, em grande medida, significa a anulação da sociabilidade concreta em prol de uma imagem de sociabilidade? Mais uma vez,
tem-se uma percepção de mundo, colocada por Adorno e Horkheimer, que
me parece ainda em jogo, bastante forte como mobilizadora do sentido social
de nossas ações, substituindo o real-ele-mesmo por imagens ideológicas de
realização pessoal livre, criativa e prazerosa.
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