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Apresentação
A leitura traz ao homem plenitude, o
discurso segurança e a escrita exatidão.
(Francis Bacon)
Ler não é caminhar sobre as letras,
mas interpretar o mundo e poder lançar
sua palavra sobre ele, interferir
no mundo pela ação.
(Paulo Freire)

Na atualidade, cada vez mais, somos cercados de desafios, somos instigados a solucionar problemas ora por meio
de discussões, de debates que envolvem a fala ora por meio
de textos escritos. Logo, o texto está presente em cada uma
das atividades do ser humano sejam elas individuais e coletivas, verbais e não verbais ou até mistas.
Fica claro que a produção escrita informa, esclarece,
defende um ponto de vista, altera a opinião de nossos interlocutores ou ainda somos influenciados pela opinião deles.
Portanto, é pelo texto que expressamos toda forma de opinião, que veiculamos uma informação ou que defendemos
uma ideologia.
O Colégio Stockler vem trabalhando incessantemente na produção textual tanto nas aulas de Redação, como
nas aulas de Jornalismo, de Literatura, de Leitura Crítica e
na produção das monografias a partir do segunda série do
Ensino Médio. É um projeto interdisciplinar cujo objetivo é
uma pesquisa de fôlego sobre um tema e a produção de um
texto mais elaborado e permeado de citações de autores
que levam a conclusões importantes.
Vale lembrar que a escola deve primar pela construção
do plano de significação do aluno, que é sua leitura de mundo e seu posicionamento diante dele para, então, trabalhar
seu plano de expressão. Essa é uma das metas deste projeto interdisciplinar. Com a utilização eficaz dos elementos
linguísticos, de pesquisas intensas e com o auxílio de diferentes recursos expressivos, o aluno fecha seu ciclo no
Ensino Médio.
Este ano não foi diferente. Temas variados, em diferen-
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tes áreas do conhecimento, foram discutidos nos trabalhos
apresentados. Se isso ocorreu, deve-se à colaboração também dos professores de todas as disciplinas dessa instituição. Aos poucos, os alunos foram transformados em leitores
competentes, foram inseridos nas inúmeras práticas sociais
da linguagem. Tudo isso lhes forneceu ferramentas importantes para a produção de um trabalho de monografia.
Finalmente, em uma sociedade cada vez mais exigente
e dependente de conhecimento científico e tecnológico, a
pesquisa constante é de fundamental importância, pois,
por meio dela, o indivíduo caminha para a autonomia acadêmica, recurso indispensável a um pesquisador.
Já no mercado de trabalho, técnicas de pesquisa constituem um diferencial do profissional no momento de apresentar uma proposta, de elaborar projetos e relatórios. Quem
aprende a pensar como cientista e a usar método científico
tem a seu favor um raciocínio mais objetivo e rigoroso.
Portanto, o Colégio Stockler tem procurado, por meio
da elaboração das monografias, fornecer aos seus alunos
os elementos necessários para iniciar, com sucesso, sua
vida acadêmica.

Almir Bunduki
Ana Paula Sevriano
Arlete Aparecida Bannwart Vieira
Eduardo Valladares
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IGUALDADE DE GÊNEROS:
AS VERTENTES DO FEMINISMO
E AS LÍDERES DO MOVIMENTO
BEATRIZ SILVA MIRANCOS DA CUNHA
3a série B

Resumo
Principalmente a partir da Revolução Francesa no século XVIII, quando foram publicadas as primeiras obras
de caráter feminista por Mary Wortley Montagu e Mary
Shelley, muitas mulheres ficaram a par da injustiça que sofriam pelo simples fato de não terem nascido homens. Elas
eram julgadas fracas, inferiores e não eram vistas como
competentes para fazerem o trabalho de um homem, por
isso, grande parte se submetia a trabalhos considerados
secundários como empregadas domésticas ou operárias,
sempre comandadas por um homem. Felizmente, muitas
delas não se contentaram mais com esse tipo de tratamento
e começaram a lutar pelos seus direitos, dando início à luta

pela igualdade de gênero, o feminismo. A análise desta pesquisa defende que o feminismo é necessário para que possa haver uma harmonia na sociedade e no mundo, explica
as vertentes desse conceito que ainda não são claros para
muitos e apresenta algumas de suas principais líderes, do
século XVIII ao XXI. Foram analisados documentos, livros
e trabalhos acadêmicos - O Segundo Sexo, de Simone de
Beauvoir e Sejamos todos feministas, de Chimamanda Ngozi Adichie - para uma maior compreensão do assunto. Este
projeto contribuirá para futuras pesquisas em temas similares, além de auxiliar mulheres na formação de uma consciência crítica que vise ao fim da desigualdade de gêneros.

Palavras-chave: mulheres, feminismo, igualdade, liberdade.

Abstract
Since the French Revolution in the eighteenth century, when the first works that had a feminist touch were
published by Mary Wortley Montagu and Mary Shelley,
many women have become acquainted with the injustice
they had been suffering just because they had not been
born male. They were considered weak, paltry and incompetent to perform a man’s job, wherefore they submitted
themselves to work as housekeepers or in a factory, both
of them were seen as bad kinds of employment, and were
also always run by men. Fortunately, a lot of women decided they could not take this treatment any longer and
began striving for their rights, starting a fight for gender
equality, in other words, a fight for feminism. The analysis
Keywords: women, feminism, equality, freedom

of this research intends to discuss that feminism is necessary so there could be harmony in all societies and in the
world, it also attempts to explains all the different types of
feminism that are yet unclear to many people and presents
some of the most important leaders of the movement, since
the eighteenth century up to the twenty-first century. Documents, books and academic papers - The Second Sex by
Simone de Beauvoir and We Should All Be Feminists by Chimamanda Ngozi Adichie - have been analysed for a better
understanding of the subject. This project will contribute
to future research on similar themes, in addition to assist
women so they create a critical awareness aimed at ending
gender inequality.

Introdução
O presente trabalho tem como finalidade principal apresentar os diferentes movimentos de feminismo que existem na sociedade contemporânea, com maior ênfase não
só ao liberal, ao radical e ao negro, como também apontar
que esses não são os únicos. Terá como objetivo também
apresentar a conquista da cidadania e do voto feminino no
Brasil, como começou a luta feminista e como esta influenciou a sociedade brasileira atual. Além disso, neste trabalho, serão também apresentados os principais líderes do
movimento feminista ao redor do mundo, principalmente
nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Brasil.
O tema discutido no trabalho será relevante, pois é
muito importante que as pessoas entendam que o feminismo é um movimento a favor não só de maiores direitos
para todos, mas principalmente para as mulheres que ainda sofrem com o machismo e são consideradas inferiores.
As mulheres, praticamente, desde a formação das civilizações, sempre foram consideradas inferiores aos homens,
pois não eram fortes ou inteligentes o bastante para se
igualarem a eles. Além disso, a igreja católica reforçava
a ideia de que a mulher devia ser submissa ao homem.
Por esse e muitos outros motivos, elas começaram a ter
menos direitos como estudar, votar ou ter o mesmo trabalho de um homem. No século XVIII, com a Revolução

Francesa, elas cansaram de ser tratadas como inferiores
e decidiram lutar por seus direitos. O trabalho explicará
como essas lutas foram iniciada e como influenciaram a
sociedade atual.
Assim, o trabalho apresentará a seguinte estrutura: primeiramente será apresentada uma breve contextualização
histórica sobre a luta das mulheres por seus direitos em
todo o mundo, focando, porém, mais nos países da Europa
e apresentando suas principais líderes.
Depois, será abordado como esses movimentos influenciaram o estabelecimento do sufrágio no Brasil, como
ocorreu esse processo e as principais lutas dos movimentos para tal conquista. Além disso, apresentará as mulheres
que se tornaram símbolos dessa luta no Brasil.
No último capítulo serão apresentadas três mulheres
que se tornaram líderes do movimento feminista e como
suas ações influenciaram, e ainda influenciam, milhares de
pessoas ao redor do mundo.
A conclusão focará em uma reflexão, após tantas lutas,
sobre batalhas e dificuldades que aquelas mulheres enfrentaram para que hoje outras possam viver em um mundo
menos machista. Enfim elas conseguiram muitos direitos,
entretanto ainda há um longo caminho a ser percorrido
para que homens e mulheres sejam vistos como iguais.

1. A origem do movimento feminista
O movimento feminista surgiu na idade contemporânea. Suas primeiras tendências ocorreram durante a Revolução Francesa, em 1791, quando a ativista política Olympe
de Gouges1 imprimiu panfletos com o título “Declaração
dos Direitos da Mulher e da Cidadã” no qual apresentava
uma série de artigos que defendiam a ideia de que as mulheres tinham os mesmos direitos naturais que os homens
e, por isso, mereciam ter participação na formulação de leis.
Como esperado, Gouges foi ignorada pela Convenção Nacional da França, mas seu discurso ficou marcado como a
explicação de uma das vertentes do feminismo: direito ao
voto às mulheres.
Mulher, acorda! A força da razão faz-se ouvir em todo o universo: reconhece teus direitos. O poderoso império da natureza já não está limitado por preconceitos, superstições
e mentiras. [...] O homem escravo multiplicou suas forças,
precisou recorrer às tuas [forças] para romper seus grilhões.
Tornado livre, ele fez-se injusto em relação à sua companheira. Mulheres! Revolução? Um menosprezo mais marcado, um
desdém mais perceptível. Durante os séculos de corrupção
vós só conseguistes reinar sobre a fraqueza dos homens.
Vosso império está destruído; o que vos sobra? A convicção
das injustiças do homem. (GOUGES, 1971)

A primeira grande luta do movimento ocorreu na Inglaterra entre o final do século XIX e o início do século XX, pelo sufrágio feminino por diversas razões, mas
a principal foi porque, quando as mulheres saíram dos
campos foram para as cidades para trabalharem nas fábricas, começaram a ter mais noção dos seus direitos. “O
movimento sufragista tem suas origens na urbanização e
na industrialização do século XIX”, diz Lídia Possas2, da
Universidade Estadual Paulista.
Uma das pioneiras desse movimento foi Mary Wollstonecraft3, escritora inglesa que publicou o livro Reivindicação dos direitos das mulheres, em 1792, no qual discute e
explica as raízes da opressão sofrida pelas mulheres. Suas
ideias se espalharam primeiramente pelos Estados Unidos,
onde um grupo de sufragistas criou o Women’s Social and
Political Union que reivindicava o direito das mulheres de
votarem. Isso influenciou a criação de outros movimentos
em países diferentes. O primeiro que garantiu o voto às
mulheres foi a Nova Zelândia, em 1893, seguido pela Austrália, 1902; Finlândia, 1906 e Noruega em 1913.

1. Olympe de Gouges (1748-1793), nascida em Montauban, França, era uma dramaturga ativista política que defendia a emancipação das mulheres, o direito
ao divórcio e o fim da escravidão. Com um grupo de teatro formado apenas por mulheres, ela debatia suas ideias nas peças que escrevia.
2. Lídia Possas é professora na Universidade Estadual Paulista (UNESP), é livre docente em Relações de Gênero e Feminismos na América Latina.
3. Mary Wollstonecraft (1759-1797) escritora inglesa, filósofa e defensora dos direitos das mulheres. É considerada por muitos como a fundadora do feminismo.
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Figura 1: Marcha das participantes do grupo Women’s Social and
Political Union (tradução: Organização Política e Social das Mulheres). (https://womenshistorynetwork.org/womens-history-network-annual-conference/. Acessado em 15/03/2018.

Além de Wollstonecraft, Simone de Beauvoir4 se tornou um símbolo para a luta feminista após a publicação de
uma das suas principais obras: O Segundo Sexo, em 1947.
No livro, a escritora discute a ideia de que a mulher não é
considerada inferior por razões naturais e sim por causa de
razões sociais e históricas. Além disso, argumenta que a
ideia de que o sexo feminino seja inferior ao masculino foi o
que permitiu a muitos homens permanecerem em posições
de liderança sem nenhum tipo de contestação.

1.2. A variedade de feminismos
Embora a explicação do feminismo seja uma, existem
várias vertentes desse movimento como o liberal, o radical,
o negro entre outros. Todos esses são formados por mulheres que acreditam que o feminismo seja a solução para muitos problemas atuais, entretanto cada um tem um objetivo
diferente.
• O feminismo liberal
Também chamado de feminismo igualitário, tem o objetivo de garantir o direito entre homens e mulheres a partir de leis e de reformas políticas. Também prega que as
mulheres devem lutar contra as desigualdades de gênero
e conquistar cada vez mais seu espaço no cenário político
e trabalhista. As conquistas das mulheres em seu espaço
de trabalho em cargos de grande importância como presidente empresarial ou congressista são necessárias e vistas
como cruciais para o feminismo liberal.
Na contemporaneidade, um exemplo do feminismo liberal é a campanha #HeForShe5, criada em 2014 pela atriz
britânica, Emma Watson, também embaixadora de Organização das Nações Unidas (ONU) cujo objetivo é incluir os
homens na luta das mulheres pela igualdade.

“Não acredito que existam qualidades, valores, modos de
vida especificamente femininos: seria admitir a existência
de uma natureza feminina, quer dizer, aderir a um mito
inventado pelos homens para prender as mulheres na sua
condição de oprimidas. Não se trata para a mulher de se afirmar como mulher, mas de tornarem-se seres humanos na
sua integridade.” (BEAUVOIR,1970,p.320)

O direito das mulheres de votarem garantiu maior discussão sobre os direitos delas, tanto social quanto politicamente. O “papel da mulher” passou a ser reavaliado pela
sociedade machista. De modo conservador, a mulher é vista,
primeiramente, como um acessório masculino que deve cuidar sozinha da casa, dos filhos e do marido, ir à igreja e não
levantar a voz para homem nenhum, em hipótese alguma.
O sexo feminino ainda hoje é visto, por muitos, como frágil,
sensível e menos competente. Isso ocorre devido à ideia de
que os homens são responsáveis pelos trabalhos duros e braçais e as mulheres devem ficar com os mais fáceis.
Quando esse conceito passou a ser revisto, grupos conservadores começaram a acreditar que, com o feminismo,
a mulher não teria mais o direito de escolher ficar em casa
e fazer as tarefas domésticas. A definição, porém, desse
termo é: um movimento social e político que tem como objetivo possibilitar o acesso a direitos iguais entre homens
e mulheres. Portanto, mulheres e homens devem ter a liberdade de fazer suas escolhas pessoais independente de
seu gênero.

Figura 2: Parte do discurso da atriz na ONU duração a promoção da
campanha #HeForShe. Tradução livre: “Homens, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para apresentar o convite formal. Igualdade
de gêneros é um problema seu também.”(http://overloadr.com.br/
especiais/artigos/2014/09/como-o-discurso-de-emma-watson-na-onu-nos-ajuda-entender-o-gamergate/. Acessado: 15/03/2018)

• O feminismo radical
Infelizmente, essa vertente é a mais criticada. As participantes acreditam que o fruto do machismo na sociedade
tanto antiga quanto atual são os papéis específicos de cada
gênero. As participantes desse movimento se interessam
apenas pelos direitos das mulheres ainda considerados precários em relação aos dos homens, ou seja, eles são excluídos desse tipo de movimento.

4. Simone Lucie-Ernestine-Marie Bertrand de Beauvoir (1908-1986) escritora, intelectual, filósofa, ativista política, feminista francesa. É considerada um
grande símbolo na luta feminista.
5. #HeForShe (#ElePorEla) é uma campanha global que tem como objetivo envolver homens e meninos na luta feminista e ajudarem as mulheres a atingirem
seu potencial.
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Em 2010, a população mundial passou a usar mais a internet devido ao grande desenvolvimento tecnológico. Foi quando as ideias feministas contemporâneas se espalharam, principalmente as radicais e, como muitas delas são consideradas
exageradas, não são aceitas por muitas pessoas, por isso, as
jovens pertencentes ao movimento receberam o apelido radfem6. Elas acreditam que as mulheres não devem seguir os
padrões da sociedade tais como se maquiar ou se depilar.
Um exemplo de feminismo radical, na sociedade atual,
é um grupo chamado “Feministas Radicais que Excluem
Transsexuais”, composto por mulheres que acreditam que
mulheres trans não podem ser consideradas feministas,
pois originalmente nasceram homens. Além disso, segundo elas, os próprios homens não podem se considerar feministas, pois acreditam que as mulheres são as protagonistas na luta feminista e, por esse motivo, o sexo masculino
deve ficar fora dessa questão. No blog Feminismo na Prática é explicado o motivo pelo qual as feministas radicais
acreditam que os homens não podem ser feministas.

Figura 3: Angela Davis discursando em uma manifestação (http://
www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/08/1801153-autobiografia-da-ativista-e-ex-panteras-negras-angela-davis-virara-filme.shtml.
Acessado em: 15/03/2018)

Após sua criação, na década de 1960, o movimento ganhou muita força devido a seus grandes líderes como Martin Luther King9 e Malcolm X10. Mesmo assim ainda sofria
muita repressão da polícia e do governo americano.

O homem já nasce com os privilégios do gênero em que é socializado, e usufrui deles por uma pressão social. Se, como dissemos, esses privilégios só existem porque existem oprimidas,
eles são privilégios machistas. Portanto, mesmo que o homem
em questão não queira, mesmo que seja difícil e “feio” admitir,
ele é sempre machista. Sendo assim, podemos responder nossa pergunta: não existem homens feministas, porque (1) eles
nunca desconstruirão todo o seu preconceito e, consequentemente, (2) sempre serão opressores por mais que sejam desconstruídos individualmente. (AUTUORI ROSA, Alice, 2015.)

• O feminismo negro
Essa vertente do feminismo surgiu devido à dupla opressão das mulheres negras na sociedade: racismo e machismo.
O primeiro problema não era abordado pelos outros tipos de
feminismo que luta mais pelas mulheres negras e tem como
objetivo combater o feminismo branco que luta pelos direitos
das mulheres brancas, não se importando com as minorias.
Uma figura importante para o feminismo negro é Angela Davis7, professora e filósofa que fazia parte do Partido
Comunista dos Estados Unidos8 e membro dos Panteras
Negras, um grupo estadunidense que defendia os direitos
dos negros. Esse grupo protegia os bairros de maioridade
negra que sofria com a violência policial.

Figura 4: Membros dos Panteras Negras protestando. (https://mundoestranho.abril.com.br/historia/quem-foram-os-panteras-negras/.
Acessado em: 15/03/2018)

No Brasil, Lélia Gonzalez11, política e professora e Sueli
Carneiro12, filósofa e escritora são símbolos do feminismo
negro no país, pois lutavam pelos direitos das mulheres negras, tanto em questões feministas como raciais.

6. Radfem: Radical feminist. Tradução livre: feminista radical
7. Angela Yvonne Davis, nascida em 1944, é filósofa, professora e ativista política estadunidense. Na década de 1960 se filiou ao Partido Comunista dos Estados Unidos
e começou a lutar a favor do direito dos negros que ainda eram muitos oprimidos.
8. Partido Comunista dos Estados Unidos, fundado em 1919, é um partido político de esquerda que se baseia nas ideias de Karl Marx.
9. Martin Luther King (1929-1968) foi um ativista estadunidense que lutava pacificamente a favor dos direitos civis dos negros. Ganhou o Nobel da paz em 1964.
10. Al Hajj Malik Al-Shabazz (Malcolm X) (1925-1965) foi um ativista estadunidense que defendia o nacionalismo negro e o direito civis dos negros. Era polêmico pois
acreditava que os direitos dos negros deveriam ser conquistados a partir da violência, pois era assim que os brancos os tratavam.
11. Lélia Gonzalez (1935-1994) foi professora, filósofa e política brasileira que se dedicava às pesquisas sobre a temática de gênero e de etnia. Uma das fundadoras do
Movimento Negro Unificado (MNU), grupo de pessoas que lutava contra a opressão racial no Brasil.
12. Sueli Carneiro, nascida em 1950, é filósofa, escritora e ativista brasileira que luta contra o racismo e faz parte do movimento social negro brasileiro.
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2. A luta pelo voto feminino no Brasil
Após 1893, quando a Nova Zelândia e a Austrália se
tornaram os primeiros países a aprovarem o voto feminino,
diversas nações, ao redor do mundo, decidiram seguir os
mesmos passos, porém, muitos países, um deles o Brasil,
demoraram décadas para permitirem o sufrágio das mulheres, mesmo com diversas manifestações no país.
Na primeira Constituição republicana do Brasil, em
1889, havia uma emenda assinada por 31 constituintes, todos homens, que aprovava o direito do voto às mulheres,
porém esse decreto foi barrado e impediu o país de se tornar
um dos pioneiros a liberar o voto feminino. Isso aconteceu
devido à ideia machista de que as mulheres não entendiam
de política ou de questões importantes de seu país, então,
não precisavam participar das decisões.

Figura 5: Início do direito ao voto pelas mulheres. (https://www.
google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja9rGAkpjaAhXMfZAKHUE2CPsQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fjpn.up.pt%2F2016%2F03%2F03%2Fmulheres-porta-entreaberta-ao-voto%2F&psig=AOvVaw0kZSzisUoSX9Nb80Fy5cwm&ust=1522639949281637.
Acessado em 31/03/2018)

Além de não aprovarem o direito das mulheres de votarem, muitos políticos ignoraram o artigo de uma mulher
que se tornou um símbolo para a luta das mulheres pelo direito de votar, Nísia Floresta13. Em 1832, ela publicou o texto
“Direitos das mulheres e injustiças dos homens” no qual
aborda a discussão de igualdade entre os sexos e discute
a ignorância feminina em assuntos de muita importância.
Isso se devia aos homens por não permitirem que elas entendessem do assunto. Ela também defendia a libertação
dos escravos e a liberdade religiosa e de expressão.
“Por que [os homens] se interessam em nos separar das ciências a quetemos tanto direito como eles, senão pelo temor de
que partilhemos com eles, ou mesmo os excedemos na ad-

ministração dos cargos públicos, que quase sempre tão vergonhosamente desempenham?” (Nísia Floresta Brasileira Augusta em Direitos das mulheres e injustiça dos homens, 1832).

Após a proclamação da República, em 1889, além de
diversas mudanças políticas e sociais, muitos imigrantes
passaram a vir para o Brasil para trabalharem nas fábricas
que aqui existiam, porém a condição de trabalho deles era
extremamente precária, parecida com as condições de trabalhadores da Primeira Revolução Industrial, iniciada na
Inglaterra no século XVIII. Com isso, foram criadas diversas comissões que lutavam a favor do direito dos trabalhadores e contra a exploração deles.
O novo sistema de governo do Brasil garantiu a criação
de organizações de luta, como o Partido Republicano Feminino, fundado em 1910 e liderado pela baiana Leolinda de
Figueiredo Daltro14 que lutava contra a exploração do sexo
feminino e a favor do voto para mulheres, pois, nessa época, esse direito era apenas legal para homens, maiores de
21 anos e alfabetizados. As participantes desse movimento
realizavam passeatas e pressionavam o governo para uma
mudança na Constituição.
Essas mulheres lutaram muito para serem ouvidas no
Congresso, mas eram sempre ridicularizadas pelos homens
que lá trabalhavam, pois acreditavam que elas deviam apenas se preocupar com os maridos, com a casa, com seus
filhos e que não tinham capacidade de exercer uma função
de importância na política. Infelizmente, esse discurso se
repete nos dias atuais quando o assunto é a representatividade feminina na política brasileira.
Além desse partido político, um grupo de sufragistas, liderado pela bióloga Bertha Lutz15, fazia discursos, entregava
panfletos e espalhava suas ideias feministas por todo o país,
o que ajudou com que o movimento ficasse famoso entre todas as camadas populacionais do Brasil, no ano de 1919.
A luta das mulheres pelos seus direitos começou a ganhar mais força no Senado, no ano de 1930, quando começou a circular um projeto de lei que garantiria o sufrágio
feminino. Entretanto, com o golpe militar que deu início à
Era Vargas, todos os projetos de lei foram suspensos. Isso
atrasou novamente uma conquista importante para as brasileiras. Foi somente em 1932 que Getúlio Vargas aprovou,
no código eleitoral provisório, o direito das mulheres de votarem, mas ainda facultativo. Com isso, no ano de 1933, as
mulheres brasileiras ganharam o direito de votar e de se
candidatarem nas eleições. Foi assim que a primeira deputada federal e médica paulista chamada Carlota Pereira de
Queirós16 foi eleita e se tornou a primeira mulher na história
da política do Brasil.
No dia 24 de fevereiro de 1934, com a criação da nova
Constituição, o sufrágio feminino foi consolidado e se tor-

13. Nísia Floresta, pseudônimo de Dionísia Gonçalves Pinto (1810-1885) educadora, escritora e poetisa. É considerada a primeira feminista brasileira.
14. Leolinda de Figueiredo Daltro (1860-1935) foi professora e sufragista brasileira que lutou pela autonomia das mulheres, além de ter dedicado grande parte de sua
vida à alfabetização e à catequização dos indígenas brasileiros.
15. Bertha Lutz (1894-1976) foi cientista, líder feminista e política paulista e uma das pioneiras na luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres.
16. Carlota Pereira de Queirós (1892-1982), nascida em São Paulo, foi médica, escritora, pedagoga e política brasileira.
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nou um dever das mulheres brasileiras, contudo, esse direito se estendia apenas às mulheres viúvas ou às que tivessem um trabalho fixo. As casadas precisavam da aprovação
do marido para votarem. Então, no ano seguinte, 1935, foi
promulgado que o voto para mulheres com trabalho remunerado era obrigatório. Para as que não tinham um trabalho
ainda era facultativo. Foi apenas no ano de 1965, com uma
modificação do código eleitoral que vigora no Brasil até os
dias atuais, que o voto feminino se tornou obrigatório, igualando-se ao masculino.

Figura 6: No centro, está Carlota Pereira de Queirós durante os
debates de 1934 na Assembleia Nacional Constituinte no Rio de
Janeiro.(https://br.pinterest.com/pin/659566307900050717/) Acessado: 31/03/2018

3. As líderes do movimento feminista do século XXI
Homens e mulheres foram considerados socialmente
como produtos de um desenvolvimento de relações pessoais. Aos homens foi ensinado a serem fortes, a serem líderes e a não chorarem. Às mulheres foi ensinado a se comportarem, a cuidarem da casa e a obedecerem ao marido,
porém, esse estilo de vida passou ser questionado por elas.
A conquista de direitos ajudou muitas delas a entenderem
que podiam escolher a vida que quisessem ter: se queriam
trabalhar ou cuidar da casa, ter filhos ou não. Com isso,
o feminismo tornou-se um conceito presente na vida de
muitas pessoas, pois, com a evolução da internet, no século
XXI, seus ideais se espalharam mundo a fora.
A disseminação dos ideais feministas ocorreu também
com a ajuda de figuras públicas que, com um grande número de seguidores e apoiadores, apresentaram suas opiniões
sobre o assunto e acabaram influenciando muitas pessoas.
Essas mulheres, devido à sua influência, ajudaram na criação de campanha cujo objetivo era difundir o feminismo e
conscientizar seus apoiadores de que as mulheres sempre
foram tão competentes quanto os homens que, no entanto,
nunca tiveram espaço e apoio de que precisavam. Agora
esse tempo chegou.
Uma mulher que se tornou símbolo da luta feminista foi
a cantora norte-americana, Cher17. Ela iniciou sua carreira na década de 1960 cantando com o seu então marido,
Sonny Bono18, na dupla Sonny & Cher. Os dois apresentavam programas de TV juntos. Cher não se importava com o
que diziam sobre ela, seu modo de agir ou suas roupas. Ela
acredita que cada pessoa é livre para tomar suas próprias
decisões; portanto, pode agir do jeito que quiser, contanto que não machuque ninguém. A cantora era considerada
polêmica por não seguir regras e padrões de comportamen-

to e por responder a repórteres ou a pessoas que faziam
perguntas que não lhe agradavam ou a desrespeitavam.
Desde o início de sua carreira, ela já se manifestava pelos
direitos das minorias o que fez com que se tornasse um
grande ícone para as mulheres. Cher tem muitas músicas
que tratam de temas relacionados a amor, à superação, à
autonomia, a decepções e à esperança, tudo do ponto de
vista feminino. Um exemplo é a música I’m a woman (Eu
sou uma mulher) em parceria com a cantora Rachel Welch19,
na qual as duas falam sobre tudo que uma mulher é capaz
de fazer: lavar o carro, cuidar dos filhos, fazer vestidos de
sacos de feijão e transformar um menino em um homem de
verdade. Além disso, ela defende a igualdade salarial entre
mulheres e homens e descriminalização do aborto.
Eu tenho um pedaço de ouro de vinte dólares
diz que não há nada que eu não possa fazer
eu posso fazer um vestido de um saco de alimentação
E eu posso fazer um homem fora de você
porque eu sou uma mulher, mulher, eu vou dizer outra vez.
‘eu sou uma mulher, mulher, e isso é tudo20

Um episódio considerado polêmico na carreira de Cher
e que gerou debates sobre o direito das mulheres de fazerem suas próprias escolhas, ocorreu durante uma entrevista
realizada, em 1996, na qual a entrevistadora, Jane Pauley21,
questionou uma afirmação que a cantora havia feito em época passada: “um homem não é uma necessidade, é uma luxúria”. Em sua resposta, Cher ri e afirma novamente que um
homem não é, de fato, uma necessidade e que eles são como
uma sobremesa: você pode ter, mas não precisa realmente.
Pauley se chocou com a resposta e perguntou se a cantora
não achava que isso era algo malvado de se falar, mas ela
responde: “Lógico que não! Eu adoro sobremesa! Eu amo ho-

17. Cherilyn “Cher” Sarkisian, nascida no dia 20 de maio de 1946, é cantora, atriz e ativista política estadunidense, conhecida por muitos por ter opiniões claras e
bem definidas, as quais fizeram com que ela se tornasse um ícone para o movimento feminista e LGBT.
18. Salvatore Phillip “Sonny” Bono (1935-1998) foi produtor musical, cantor, ator e político estadunidense, conhecido principalmente pelo programa que apresentava
com sua ex-mulher, Cher. Além disso, fez aparições em filmes famosos, como Kill Bill e Hairspray.
19. Jo Raquel Tejada (Rachel Welch), nascida em 1940 é atriz estadunidense conhecida pelos seus papéis nos filmes Viagem Fantástica e Os Três Mosqueteiros.
20. Fonte: <https://www.vagalume.com.br/cher/im-a-woman-traducao.html> Acesso: 01/05/2018
21. Jane Pauley, nascida em 1950, é uma jornalista de TV e escritora estadunidense.
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mens! Eu acho os homens muito legais! Mas você não precisa deles para viver”. Além disso, ela termina a entrevista
contando sobre uma conversa que teve com sua mãe, que
aconselhou a filha, quando esta ainda era menor, a se casar
com um homem muito rico e a “sossegar”. A menina então
respondeu: “Mãe, eu vou ser esse homem rico”, ou seja, ela
não precisaria do dinheiro de ninguém para viver bem, pois
seria uma mulher realizada e bem sucedida.
Além de ser um ícone para as feministas, Cher também
apoia o movimento LGBT, desde que sua filha assumiu ser
lésbica. Ela afirma que as pessoas LGBT não têm os mesmos direitos que os héteros e que elas são muito discriminadas pelo fato de amarem alguém do mesmo sexo e, por
isso, ajuda-as a conquistarem mais direitos e respeito.
Outra mulher que também é considerada um ícone para
o feminismo, principalmente o feminismo negro, é a escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie22. Com seus livros, trata da cultura africana e dos problemas de seu país
e do continente africano. Também escreve sobre a importância do feminismo na vida das crianças, sejam meninos
ou meninas. No dia 29 de outubro de 2014, Chimamanda
foi convidada pelo TED23 para fazer uma palestra denominada “Sejamos todas feministas”. Foi um marco para a
carreira da escritora, pois, naquele momento, ela abriu uma
nova discussão na luta feminista: como criar filhos que não
sejam machistas, mas que respeitem as mulheres como
iguais e que não internalizem estereótipos pré-concebidos
pela sociedade: meninos não podem chorar, mulheres têm
que se casar, entre outros.
O discurso de Chimamanda viralizou na internet pelo
fato de ele ser simples de entender, mas, ao mesmo tempo,
de um conteúdo bastante incisivo sobre o assunto. A escritora explicou o que significa ser feminista: “uma pessoa
que acredita na igualdade social, política e econômica entre
os sexos” e que as mulheres não estão aqui para tirar os
direitos dos homens, elas só querem ser respeitadas e deixarem de ser julgadas pelo simples fato de serem mulheres.
Uma das partes do discurso que ficou muito presente na
internet foi:
“Um casamento pode ser uma fonte de felicidade, amor e
apoio mútuo, mas por quê nós ensinamos meninas a desejar
o casamento e não ensinamos o mesmo aos meninos? Criamos meninas para verem umas às outras como oponentes,
não por empregos ou conquistas, o que pode ser uma coisa
boa, mas pela atenção dos homens. Ensinamos que elas não
podem ser seres sexuais da mesma forma que os garotos
são”. (NGOZI ADICHIE, Chimamanda, 2014, p.31)

Esse trecho da palestra de Chimamanda ficou tão conhecido que acabou chamando a atenção de uma cantora
e atriz norte-americana, nascida em 1981, que também luta
pela igualdade de gêneros, Beyoncé Giselle Knowles-Carter, mais conhecida como Beyoncé. Em 2014, a cantora lançou um novo álbum chamado Beyoncé e, em uma de suas
músicas, ***Flawless (Perfeita), usa essa parte do discurso

de Chimamanda, pois essa canção trata de como as mulheres devem se aceitar do jeito que são, pois são todas perfeitas. A cantora afirma:
Você acorda, perfeita
Bota a cara no sol, perfeita
Anda por aí, perfeita
Se exibe, perfeita
Este diamante, perfeito
O meu diamante, perfeito
Esta pedra, perfeita
Minha gravadora (Roc-A-Fella), perfeita
Acordei assim, acordei assim
Somos perfeitas, garotas, contém a eles
Acordei assim, acordei assim
Somos perfeitas, garotas, contém a eles
Digam: eu estou maravilhosa esta noite
Caramba, caramba
Digam: Eu estou maravilhosa esta noite
Caramba, caramba, caramba
(Beyoncé, 2014, Fonte: <https://www.letras.mus.br/beyonce/flawless/traducao.html> Acesso: 01/06/2018)

Beyoncé é considerada um símbolo para o movimento
feminista desde a década de 1990, quando ainda fazia parte
do grupo feminino musical Destiny’s Child. Ela já expressava sua opinião a favor da igualdade de gêneros a partir
de suas músicas. A canção Survivor (Sobrevivente) conta a
história de uma mulher que acabou de sair de um relacionamento abusivo, no qual o homem dizia que se eles terminassem, ela nunca acharia alguém tão perfeito quanto ele,
porém, a mulher afirma:
Agora que está fora de minha vida, estou muito melhor
Você pensou que eu seria fraca sem você, mas estou mais
forte
Você pensou que eu estaria falida sem você, mas estou mais
rica
Você pensou que eu estaria triste sem você, eu rio com mais
vontade
Você pensou que não cresceria sem você, agora estou mais
sábia
Você pensou que eu estaria paralisada sem você, mas estou
mais esperta
Você pensou que eu estaria mais estressada sem você, as estou “de boa”
Você pensou que eu não conseguiria vender sem você, vendi
9 milhões
(Destiny’s Child, 2001, Fonte: <https://www.vagalume.
com.br/destinys-child/survivor-traducao.html>
Acesso:
01/06/2018)

Além de Survivor, a música Independent Women Part I,
também de 2001, trata da importância das mulheres conseguirem sua própria independência financeira, de cuidarem
de si mesmas, mas alerta: a independência não vem fácil,
mas não há nada mais libertador do que não depender financeiramente de alguém. Em outras músicas espalhadas
por seus diversos discos, a cantora também aborda assuntos como problemas que afligem o universo feminino, por

22. Chimamanda Ngozi Adichie, nascida em 1977 é uma escritora e ativista nigeriana formada em 5 universidades, incluindo a universidade estadunidense Yale. É
considerada uma grande autora que consegue atrair novas gerações de leitores a se interessarem mais pela leitura.
23. TED (sigla para Tecnologia, Entretenimento, Planejamento) é o nome dado a uma série de conferências realizadas em vários continentes pela fundação Sapling,
dos Estados Unidos, criada em 1984. Essa organização tem o objetivo de disseminar ideias.
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exemplo, o padrão de beleza estipulado para as mulheres;
distúrbios alimentares, como a anorexia e a bulimia; a competição entre as mulheres para conquistarem um homem e
como tudo isso machuca a todas.

Beyoncé também chama atenção por discutir muito
sobre o duplo preconceito que as mulheres negras sofrem:
machismo e racismo e, por isso, também é considerada
uma grande líder do feminismo negro.

Conclusão
O principal objetivo do presente trabalho foi analisar
as várias correntes que tratam do feminismo e apresentar
algumas das principais líderes do movimento. Também
procurou demonstrar como a ampliação dos direitos das
mulheres tem levado muitos países e pessoas a lutarem por
um mundo com igualdade entre os gêneros.
Além disso, o trabalho procurou apresentar uma linha
histórica para mostrar a evolução do movimento, antigamente considerado algo sem sentido e repugnante, pois
feria o orgulho de muitos homens, mas, atualmente, está
presente na maioria das sociedades e, cada vez mais, com
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muitos seguidoras. Isso ocorre devido à evolução da internet que permitiu maior circulação dos ideias e ao aumento
de figuras públicas que influenciam seus seguidores.
Fica evidente que aquilo que as feministas, independente do tipo de luta que defendem, querem, com esse
movimento, não apenas deixarem de ser julgadas por suas
ações, mas, acima de tudo, é serem respeitadas e livres para
terem a vida do modo que melhor desejarem. Logo, espera-se que este trabalho possa abrir a mente daqueles que
não estejam familiarizados com o conceito de “feminismo”.
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MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS
E A SAÚDE FEMININA

BEATRIZ SADDI NASCIMENTO
3a série A

Resumo
O termo “anticoncepção” diz respeito ao uso de métodos
cujo objetivo é evitar uma gravidez indesejada, além de
ser um recurso que permite a realização de um planejamento familiar com gestação programada. Sendo assim,
existem diferentes tipos de contraceptivos disponíveis no
mercado os quais devem ser escolhidos de acordo com as
necessidades e as características de cada mulher. Entretanto, a falta de informação sobre o modo de utilização e
os riscos de cada método têm afetado a sua eficácia, algo
que pode resultar tanto em uma gravidez precoce como
na transmissão de doenças. Além disso, muitas pessoas
não sabem como ocorre o ciclo menstrual dentro do corpo
feminino que, além de englobar a produção de diferentes

hormônios, muitas vezes não compreendida, diz respeito a
mulheres de diferentes faixas etárias. Por esse motivo, esta
monografia tem como objetivo explicar o funcionamento do
sistema hormonal feminino bem como o ciclo menstrual a
que está relacionado, presente no primeiro capítulo; explicar o modo de uso, as exigências e os riscos dos principais
métodos contraceptivos no segundo capítulo; apresentar os
benefícios e os malefícios do uso de anticoncepcionais, em
geral, no terceiro e, por fim, no quarto e quinto capítulos,
discorrer sobre a importância de utilizá-los como prevenção de gravidez precoce na adolescência e prevenção para
a transmissão de doenças sexuais em todos os indivíduos
com vida sexual ativa.

Palavras-chave: métodos contraceptivos, ciclo menstrual, maternidade precoce, doenças sexualmente transmissíveis.

Abstract
The term “contraception” is a resource for family planning
and refers to the use of methods designed to prevent undesired pregnancies. Therefore, there are several types of contraceptives available, which should be chosen according to
the needs and characteristics of each woman. However,
the lack of information on the correct way of using it, as
well as the risks of each method, have impacted its effectiveness, which can result not only in an early pregnancy
but also in the transmission of diseases. In addition, many
people do not know how menstrual cycle works, which is
something that pertains to women of different ages and re-

lates to the production of different hormones often not understood by people. For this reason, this monography aims
to explain the functioning of the female hormonal system
and the menstrual cycle in the first chapter; explain the
mode of use, requirements and risks of the main contraceptive methods in the second chapter; state the benefits and
harms of the use of contraceptive in the third, and finally, in
the fourth and fifth chapters, discuss the importance of using it as prevention of early pregnancy in adolescence and
as avoidance of transmission of sexual diseases in people
who have an active sex life.

Keywords: contraceptive methods, menstrual cycle, early maternity, sexually transmitted diseases.

Introdução
O presente trabalho tem como finalidade principal apresentar os diferentes movimentos de feminismo que existem na sociedade contemporânea, com maior ênfase não
só ao liberal, ao radical e ao negro, como também apontar
que esses não são os únicos. Terá como objetivo também
apresentar a conquista da cidadania e do voto feminino no
Brasil, como começou a luta feminista e como esta influenciou a sociedade brasileira atual. Além disso, neste trabalho, serão também apresentados os principais líderes do
movimento feminista ao redor do mundo, principalmente
nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Brasil.
O tema discutido no trabalho será relevante, pois é
muito importante que as pessoas entendam que o feminismo é um movimento a favor não só de maiores direitos
para todos, mas principalmente para as mulheres que ainda sofrem com o machismo e são consideradas inferiores.
As mulheres, praticamente, desde a formação das civilizações, sempre foram consideradas inferiores aos homens,
pois não eram fortes ou inteligentes o bastante para se
igualarem a eles. Além disso, a igreja católica reforçava
a ideia de que a mulher devia ser submissa ao homem.
Por esse e muitos outros motivos, elas começaram a ter
menos direitos como estudar, votar ou ter o mesmo trabalho de um homem. No século XVIII, com a Revolução

Francesa, elas cansaram de ser tratadas como inferiores
e decidiram lutar por seus direitos. O trabalho explicará
como essas lutas foram iniciada e como influenciaram a
sociedade atual.
Assim, o trabalho apresentará a seguinte estrutura: primeiramente será apresentada uma breve contextualização
histórica sobre a luta das mulheres por seus direitos em
todo o mundo, focando, porém, mais nos países da Europa
e apresentando suas principais líderes.
Depois, será abordado como esses movimentos influenciaram o estabelecimento do sufrágio no Brasil, como
ocorreu esse processo e as principais lutas dos movimentos para tal conquista. Além disso, apresentará as mulheres
que se tornaram símbolos dessa luta no Brasil.
No último capítulo serão apresentadas três mulheres
que se tornaram líderes do movimento feminista e como
suas ações influenciaram, e ainda influenciam, milhares de
pessoas ao redor do mundo.
A conclusão focará em uma reflexão, após tantas lutas,
sobre batalhas e dificuldades que aquelas mulheres enfrentaram para que hoje outras possam viver em um mundo
menos machista. Enfim elas conseguiram muitos direitos,
entretanto ainda há um longo caminho a ser percorrido
para que homens e mulheres sejam vistos como iguais.

1. O ciclo menstrual e o sistema hormonal feminino
Ciclo menstrual é o termo que se dá às alterações do funcionamento do organismo das mulheres férteis cuja finalidade é a fecundação. Esse ciclo dura, em média, 28 dias, com
início no primeiro dia de menstruação e fim no dia em que
ela se inicia no mês seguinte. É dividido em três fases.
A primeira fase é a folicular1 que se inicia no primeiro
dia da menstruação e dura entre 5 a 12 dias. Nessa fase, o
cérebro aumenta a produção do hormônio que leva os ovários a amadurecerem seus óvulos, o folículo-estimulante
(FSH)2. Como consequência desse amadurecimento, o ovário começa a liberar maiores quantidades de estrogênio3,
hormônio responsável por tornar o revestimento do útero
pronto para uma possível gravidez.
Na segunda, a fase ovulatória, os níveis de estrogênio
continuam aumentando e levam o corpo a produzir o hormônio luteinizante (LH)4, responsável por selecionar o óvulo mais maduro e fazê-lo sair do ovário, levando à ovulação,
por volta do dia 14 do ciclo. Depois de liberado, o óvulo viaja
pelas trompas até chegar ao útero, representados na imagem abaixo. Normalmente, sobrevive por 24 horas fora do

ovário. Por isso, se entrar em contato com espermatozoides,
ele pode ser fecundado.

Figura 1: Imagem ilustrativa do sistema reprodutor feminino. Disponível em:https://biologianet.uol.com.br/anatomia-fisiologia-animal/sistema-reprodutor.htm. Acesso em 10/06/2018.

A terceira fase, a fase lútea5, acontece, em média, nos
últimos 12 dias do ciclo quando o folículo que liberou o
óvulo começa a produzir progesterona6 em maior quanti-

1. Refere-se aos folículos (agregações de células encontradas no ovário).
2. Hormônio que estimula a secreção de estrogênio, responsável por desenvolver na superfície do ovário um folículo que contém o óvulo e regula o crescimento, o desenvolvimento, a puberdade, a reprodução e a secreção de hormônios.
3. Hormônio sexual feminino produzido pelos ovários e liberado na primeira fase do ciclo menstrual que confere todas as características femininas das mulheres.
4. Hormônio essencial para regular a função dos ovários nas mulheres e nos testículos nos homens.
5. Refere-se ao corpo lúteo: massa em que estão presentes células amarelas após o “estouro” dos folículos.
6. Hormônio responsável por preparar o útero para uma possível gestação, recebendo o óvulo fecundado e estimulando a produção de leite.

19

R e v i s t a R e s g a t e s 2 0 18

dade, para continuar preparando o revestimento do útero para uma possível gravidez. Dessa maneira, quando a
fecundação não acontece, o folículo vai encolhendo e os
níveis de estrogênio e progesterona vão diminuindo até
que o revestimento do útero seja eliminado, dando início à
menstruação e ao próximo ciclo menstrual.
Se existir fecundação, o óvulo se fixa nas paredes do útero e
o corpo começa a produzir HCG7, um hormônio necessário para
manter o revestimento do útero. Portanto, durante o ciclo menstrual, o pico de liberação de LH e FSH estimula a ovulação. Não
havendo fecundação, ocorre a diminuição da produção deles,
conforme mostra o gráfico a seguir.

Figura 2- Variações das concentrações de FSH e de LH durante um
ciclo menstrual de 28 dias. Disponível em: http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-pilulas-anticoncepcionais.h. Acessado em 02/04/18.

As pílulas anticoncepcionais mais comuns são compostas por dois hormônios sintéticos: um que imita o estrógeno
e outro que imita a progesterona. Com a administração de
forma combinada desses dois hormônios, tenta-se “enganar” o organismo feminino a não produzir FSH nem LH, pois
o cérebro entende que a presença deles não é necessária. O
desenvolvimento dos folículos ovarianos é interrompido nos
primeiros estágios de crescimento e nenhum libera o óvulo.

2. Métodos contraceptivos e suas características
A inserção das mulheres no mercado de trabalho e o
aumento do custo de vida fez com que os casais limitassem o número de filhos, o que resultou em uma grande
preocupação em relação à contracepção. Dessa maneira, os
métodos contraceptivos passaram a ser uma preocupação
das mulheres, em idade fértil, em todo o mundo e as novas
necessidades e os avanços na medicina proporcionaram
maior variedade deles de acordo com as necessidades e as
características de cada mulher.
Na escolha do método contraceptivo, as mulheres devem levar em conta vários fatores, entre eles: idade, números de filhos, desejo de gravidez futura e a presença
de doenças crônicas que podem se agravar com o uso de
determinado método. De acordo com a pesquisa realizada,
constatou-se que os métodos contraceptivos disponíveis
são divididos em métodos comportamentais, métodos de
barreira, dispositivo intra-uterino (DIU)8, métodos hormonais e métodos cirúrgicos, que serão explicados ao longo
desta monografia.
2.1 Métodos comportamentais
Os métodos comportamentais englobam todas as técnicas baseadas na auto-identificação dos diferentes momentos do ciclo menstrual feminino e, consequentemente,
a abstenção de relação sexual com penetração no período
fértil. É necessário que as mulheres que optam por esses
métodos tenham ciclos menstruais regulares, ou seja, tenham periodização de 28 dias, sem mudança.

2.1.1 Tabelinha (método de Ogino Knaus)
Com esse método é necessário que as mulheres
aprendam a controlar pelo calendário quando ocorrem os
seus períodos férteis, durante os quais o casal não deve
ter relação sexual com penetração vaginal. Dessa maneira,
sua utilização fica restrita às mulheres que têm um ciclo
menstrual regular, ou seja, cuja menstruação acontece exatamente durante os mesmos dias do mês.
A tabelinha funciona da seguinte forma: de 28 em 28 dias,
três dias antes e três dias depois do sangramento, a mulher
poderá fazer sexo sem o risco de engravidar, porém deve
evitar fazê-lo no seu período fértil que corresponde a 14 dias
após o primeiro dia de sangramento. Assim, basta anotar no
calendário os dias da menstruação assim fica fácil realizar as
contas para saber exatamente quando ela deve ter relações.

Figura 3- Exemplo de tabelinha de uma mulher com ciclo menstrual
regular. Disponível em: http://www.brasilblogado.com/tabelinha-do-periodo-fertil-para-engravidar/#ixzz5BSScrVsc. Acessado em 02/04/18.

7. Hormônio responsável pelos primeiros sintomas da gravidez e por manter o folículo produzindo estrogênio e progesterona em níveis elevados, a fim de
manter o revestimento do útero.
8. Dispositivo colocado no útero com função anticoncepcional que será explicado posteriormente nessa monografia.
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A principal vantagem do método é o fácil acesso, uma
vez que não implica custo financeiro, logo demanda apenas treinamento, autocontrole e disciplina. Já as principais
desvantagens são a baixa eficácia e consequente alto risco
de gravidez.
Além disso, para as mulheres que precisam de uma anticoncepção imediata e já sabem que vão ter relações em
um período próximo, esse método não é indicado, uma vez
que são necessários seis meses de observação do ciclo. Só
assim estabelece-se a regularidade dele e garante-se a efetividade do método.
2.1.2 Método da temperatura basal
O método da temperatura basal corporal baseia-se na
avaliação das variações dela nas diferentes fases do ciclo
menstrual. Após o período ovulatório, ocorre um aumento
de 0,3 a 0,8º C. A temperatura normal da mulher varia de 36
a 36,5 graus centígrados, mas, no período fértil ela aumenta, mesmo que seja só um pouco. Assim, verifica-se que a
temperatura diminui um pouco, um dia antes da ovulação,
para depois subir, no dia da ovulação.
A mulher, ao acordar, com quatro a seis horas de sono,
no mínimo e, antes de levantar-se, deverá medir sua temperatura axilar ou oral e registrá-la a fim de evitar relações
sexuais desde o primeiro dia da menstruação, até depois de
três dias consecutivos da elevação térmica. É importante
manter sempre igual o local de medida.
Além de apresentar os mesmos riscos do método da tabelinha, explicado anteriormente, há situações que podem
alterar a temperatura entre elas, doenças, viagens, perturbações emocionais, ingestão de bebidas alcoólicas e, consequentemente. Tudo isso pode interferir no ciclo menstrual.
2.1.3 Método de Billings ou do muco cervical
Esse método é baseado na verificação da secreção vaginal (muco cervical), normalmente presente e mais abundante
no período fértil. Esse muco apresenta-se viscoso no início do
ciclo e torna-se transparente, abundante, fluido e elástico no
período fértil com a sensação de umidade e de lubrificação.

ovulação pode ser confundido com a presença de secreções
quando a mulher está com corrimento ou infecção vaginal,
o que interfere na anticoncepção.
2.1.4 Coito interrompido
Coito é o nome que se dá ao ato sexual. O coito interrompido ocorre quando o homem retira o pênis da vagina antes
da ejaculação. Esse método apresenta alto risco, porque pode
haver saída de espermatozoides antes da ejaculação quando o
homem elimina um líquido lubrificante que os contém.Logo,
é de extrema importância que o parceiro tenha autocontrole.
Ainda, assim, são necessários alguns cuidados por
parte do homem como: urinar antes da relação sexual para
eliminar restos de espermatozoides de uma relação anterior
e, ao retirar o pênis antes da ejaculação, deve depositar o
sêmen longe dos genitais femininos.
2.1.5 Método sintotérmico
O método sintotérmico combina a observação dos sinais e sintomas relacionados à temperatura basal corporal e
ao muco-cervical, associada ainda a parâmetros subjetivos
(físicos e ou psicológicos) indicadores de possível ovulação.
Esses parâmetros podem ser: dor abdominal, sensação de
peso nas mamas, mamas inchadas ou doloridas, variações
de humor e/ou da libido e outros sintomas e sinais, entre
eles: enxaqueca, náuseas, acne, aumento de apetite, ganho
de peso e sangramento intermenstrual.
Assim, esse método é baseado na combinação de múltiplos indicadores da ovulação com o intuito de determinar
o período fértil com maior precisão e confiabilidade. Para
que a mulher faça uso dele, é necessário que ela conheça e
utilize as técnicas de cada um: a tabelinha, a temperatura
basal e o método de Billings.
2.2 Métodos de barreira
Os métodos de barreira são aqueles que evitam a gravidez por meio do impedimento do alcance dos espermatozoides ao útero. Esse impedimento pode ser mecânico,
químico ou misto.
2.2.1 Preservativo masculino – “camisinha”
O preservativo masculino consiste em um envoltório de
látex que recobre o pênis no momento do ato sexual, retendo o esperma quando ocorre a ejaculação e impedindo o
contato com a vagina.

Figura 4- Imagem ilustrativa da diferença do muco cervical no período
infértil e no período fértil. Disponível em: https://www.procuromaissaude.com/2015/06/sinais-da-ovulacao.html. Acessado em 02/04/18.

Como o método do calendário, as vantagens desse recurso se restringem aos aspectos financeiros e ao fato de
não ser prejudicial à saúde. A eficácia e a aceitabilidade são
baixas, já que requer também conhecimento, manipulação
do próprio corpo e disciplina. Além disso, esse muco da
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Figura 5- Preservativo masculino. Disponível em: http://www.vidaativa.pt/a/preservativo/. Acessado em 02/04/18.
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Quanto ao modo de usar, deve-se colocar a camisinha
antes da penetração, com o pênis em ereção, deixando uma
folga na ponta, desenrolando-a completamente, conforme
mostra a figura abaixo.

Figura 8- Imagem ilustrativa de como deve ser posicionado o preservativo feminino na vagina. Disponível em: https://www.mayoclinic.
org/es-es/tests-procedures/female-condom/multimedia/insertion-of-a-female-condom/img-20006788. Acessado em 02/04/18.

Figura 6 - Modo de utilizar corretamente a camisinha, deixando
folga na ponta e colocando-a no pênis ereto. Disponível em: http://
books.scielo.org/id/7z56d/pdf/moreira-9788523211578-12.pdf. Acessado em 02/04/18.

Depois da ejaculação, retira-se o pênis ainda ereto, segurando o preservativo pela borda, para evitar vazamento
do sêmen e, em seguida, deve-se descartar a camisinha,
que não é reutilizável.
Esse é um método que, além de evitar a gravidez, reduz
o risco de transmissão do HIV9 e de outros agentes sexualmente transmissíveis, sendo ainda de baixo custo e acesso
relativamente fácil. Pode ser adquirido em farmácias, supermercados e outros estabelecimentos comerciais sem prescrição médica e, gratuitamente, nas unidades de saúde.
2.2.2 Preservativo feminino
O preservativo feminino é um tubo com uma extremidade fechada e a outra aberta, acoplado a dois anéis. O primeiro, que fica solto dentro do tubo, serve para ajudar na
inserção e na fixação de preservativo no interior da vagina.
O segundo anel constitui o reforço externo do preservativo
que, quando corretamente colocado, cobre os outros órgãos
genitais femininos externos e visíveis.

A camisinha feminina, além de ser eficaz para proteger
da gravidez e de DST’s10, quando usada em todas as relações sexuais, antes de qualquer contato do pênis com a vagina, também proporciona maior autonomia à mulher sobre
seu corpo e sua vida sexual. Ademais, funciona como uma
barreira, pois recebe o esperma ejaculado pelo homem, na
relação sexual, impede a entrada daquele no corpo da mulher e evita a fecundação.
2.2.3 Diafragma vaginal
O diafragma é um método anticoncepcional feminino
que consiste em um anel flexível, em forma de cúpula, coberto com uma delgada membrana de látex ou silicone que
se coloca na vagina para cobrir o colo uterino. A parte superior dela impede a penetração dos espermatozoides.
Deve ser colocado duas horas antes do ato sexual e retirado, no mínimo, após oito horas (tempo que os espermatozoides vivem na vagina). A permanência prolongada pode
causar irritação nela e no colo do útero. Lavando-o, após o
uso, e conservando-o seco, a troca por um novo deve ocorrer de acordo com o prazo recomendado pelo fabricante (em
geral dois anos).

Figura 9 - Exemplo da posição correta do diafragma (em amarelo) na vagina. Disponível em: http://www.ebah.com.br/content/
ABAAAfw1YAA/direitos-sexuais-reprodutivos-metodos-anticoncepcionais?part=3. Acessado em 02/04/18

Figura 7- Exemplo de um preservativo feminino. Disponível em:
http://gesineds.blogspot.com.br/2011/11/preservativo-feminino.html.
Acessado em 02/04/18.

Figura 10- Exemplo de um diafragma vaginal. Disponível em: https://
www.tuasaude.com/diafragma/. Acessado em 02/04/18

9. O vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é o causador da AIDS, doença sexualmente transmissível que atinge o sistema imunológico dos indivíduos infectados e
impede que o organismo consiga combater infecções.
10. Sigla para Doenças Sexualmente Transmissíveis.
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2.2.4 Espermicidas
Os espermicidas são um conjunto de substâncias químicas que destroem os espermas e evita a gravidez. Deve ser
utilizado de forma combinada com o diafragma ou preservativo para aumentar sua eficácia. São comercializados de várias
formas: como geleias, como cremes, espumas e supositórios.
Algumas mulheres podem apresentar irritação ou alergia na vagina, logo devem mudar a marca ou deixar de usar
o método. Além de causar irritação, o diafragma apresenta
um alto índice de falha. Assim, é um método contraceptivo
pouco recomendado, pois sua eficácia é menor do que a da
camisinha e não protege a mulher contra as doenças sexualmente transmissíveis, caso seja utilizado como único
contraceptivo.

Figura 11- Colocação de espermicidas no diafragma. Disponível em:
http://www.bigmae.com/diafragma/. Acessado em 02/04/18

2.3 Dispositivo Intra-uterino (DIU)
O DIU consiste em um pequeno objeto de plástico com
cerca de 3 cm, em forma de um T, envolvido parcialmente
com fios de cobre, que é colocado por um médico no útero e
com mecanismo de ação espermicida que destrói os espermatozoides. É inserido, em qualquer época do ciclo menstrual, preferencialmente durante a menstruação, quando as
condições uterinas estão em período propício e a possibilidade de gravidez é menor.
As complicações mais frequentes que ocorrem, devido à
inserção do DI,U são dor e sangramento. Não é indicado o uso
dele nas seguintes condições: suspeita de gravidez, anemia,
doença cardíaca e sangramento no período não menstrual.

2.4.1 Pílula anticoncepcional oral
A pílula é um dos métodos anticoncepcionais mais eficazes, mas a sua eficácia depende da organização da mulher. Os hormônios contidos nos comprimidos interrompem
o amadurecimento do óvulo, o que impede a liberação deles
pelo ovário, e assim não ocorre fecundação nem gravidez.

Figura 13: Exemplos de cartelas de pílulas orais. Disponível em:
https://brasil.babycenter.com/a4300025/m%C3%A9todos-contraceptivos-para-a-mulher-que-n%C3%A3o-amamenta. Acessado em 02/04/18.

Existem marcas em que essa pílula é ingerida durante
21 dias consecutivos, seguidos de sete dias sem tomá-la,
período em que a mulher menstrua. Há outras em que ela é
tomada durante 28 dias, dos quais 7 são placebo11 e fazem
com que a mulher também menstrue. O benefício do comprimido placebo é administração ininterrupta da pílula, o
que significa uma prevenção quanto ao esquecimento de
começar outra cartela no dia certo.
A mulher deve tomar o medicamento, todos os dias, no
mesmo horário. recomendado que ela estabeleça a melhor
hora do dia para isso. Assim, se não acorda de manhã nos fins
de semana, é aconselhado que ela tome à noite, por exemplo.
Em caso de esquecimento, deve-se tomá-la o mais rápido possível, de preferência até no máximo doze horas do
horário habitual. Caso passe desse prazo, deve tomar atrasada mesmo assim, continuar a cartela, passar a usar um
anticoncepcional adicional (preservativo, por exemplo) e
procurar um médico para orientações.
No início do uso, as pílulas apresentam efeitos colaterais bem conhecidos pelas usuárias: enjoo, náusea, vômitos, aumento do peso e cansaço. Além disso, durante os
primeiros meses de ingestão do comprimido, o ciclo da
mulher tende a desregular, ou seja, pode durar de 28 a 35
dias, mas, com alguns meses de uso, ele tende a se manter
constante e ocorrer a cada 28 dias.
2.4.2 Injetáveis

Figura 12- Imagem ilustrativa. À direta da imagem, um exemplo de
DIU. Ao centro, exemplo figurado da posição do DIU no útero. Disponível em: https://www.tuasaude.com/diu-dispositivo-intra-uterino/.
Acessado em 02/04/18.

2.4 Métodos hormonais
São medicamentos constituídos de hormônios sexuais
femininos utilizados para a prevenção da gravidez.
11. As pílulas placebo não têm efeito, não contêm hormônios.
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Figura 14- Injeção como método de aplicação dos anticoncepcionais
injetáveis. Disponível em: http://jornalibia.com.br/cadernos/ibiasaude/contraceptivo-proibido-gera-apreensao-em-usuarias/. Acessado
em 02/04/18
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2.4.2.1 Injetáveis mensais
Os anticoncepcionais injetáveis mensais são aplicados
no corpo por meio de injeções e liberados de forma lenta.
Assim, a ação contraceptiva principal do injetável mensal
deve-se ao efeito inibidor sobre o pico de LH, bloqueando a
ovulação. É um método de aplicação simples que deve ser
realizado nas farmácias e que não interfere no ato sexual.
Por apresentar alto índice de eficácia, já que tem ação prolongada, a usuária, com a aplicação de uma única ampola
mensal, está protegida por todo o mês.
A mulher deve receber a dose da ampola no mesmo dia
de cada mês. Se houver a interrupção da injeção, a fertilidade dela retorna. Esses anticoncepcionais injetáveis são
aplicados por via intramuscular e a primeira injeção deve
ser aplicada no 1º dia do ciclo menstrual. É necessário que
a mulher consulte um ginecologista para receitar o injetável adequado a ela.
2.4.2.2 Injetável trimestral
O anticoncepcional injetável trimestral tem alta eficácia
por três meses, ou seja, o hormônio é liberado muito lentamente durante esse período. A primeira dose deve ministrada até o sétimo dia do ciclo menstrual, indicando-se o
uso de outro método anticonceptivo até o oitavo dia após
a aplicação, como o preservativo, uma vez que o hormônio
não tem 100% de eficácia nesse período.
Além do efeito anticonceptivo, outros benefícios foram
demonstrados com o uso desse anticoncepcional, entre
eles: proteção contra câncer de endométrio12, melhora da
anemia e eliminação da dor abdominal. Apresenta como
desvantagens tais como a demora ao retorno da fertilidade
(10-18 meses) e a ocorrência de sangramentos irregulares.
Portanto, para mulheres jovens que desejam ter filhos, no
futuro, esse método não é aconselhado devido à longa permanência do anticoncepcional no corpo.
2.4.3 
A nticoncepcional transdérmico ou adesivo
contraceptivo
O anticoncepcional transdérmico13 ou adesivo contraceptivo fundamenta-se na liberação contínua dos seus componentes, com a vantagem de não ter oscilações (significativas)
nos níveis hormonais. Cola-se um adesivo por semana, durante três semanas, suspendo-o na quarta para que ocorra a
menstruação. Quatro são os locais de uso: antebraço, dorso14,
abdômen e região glútea, próximo às nádegas.
A maior vantagem do anticoncepcional adesivo é a comodidade de uso, uma vez que a eficácia, contraindicações
e efeitos colaterais são, praticamente, os mesmos da pílula anticoncepcional. Suas desvantagens são não prevenir
a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis e
precisar do manuseio da usuária, o que pode aumentar as
chances de uma gravidez indesejada caso a aplicação não
seja feita corretamente.

Figura 15- Posição de aplicação do adesivo contraceptivo. Disponível
em:https://www.diariofemenino.com/amor-sexo/salud/articulos/
parches-anticonceptivos-ventajas-uso-precio-dudas/. Acessado em
02/04/18

2.5 Métodos cirúrgicos
A esterilização cirúrgica tanto no homem quanto na
mulher existe como meio anticoncepcional permanente.
2.5.1 Laqueadura tubária
A laqueadura, também conhecida como ligadura de
trompas, é uma cirurgia realizada na mulher em que as
tubas uterinas são bloqueadas com o objetivo de impedir
a fecundação, uma vez que nelas é que o espermatozoide
fecunda o óvulo. Essas tubas são presas na forma de alça
e amarradas com um fio inabsorvível. Apesar de ser um
método eficaz, é impróprio para mulheres que querem ter
filhos no futuro.

Figura 16- Imagem ilustrativa da laqueadura tubária. Disponível em:
http://hecuba.1sthost.org/index.php/2015/09/30/lei-da-laqueadura/?i=1. Acessado em 02/04/18

2.5.2 Vasectomia
A vasectomia é uma cirurgia realizada nos homens que
não desejam mais ter filhos. É um método anticoncepcional
considerado permanente ou irreversível, porque, depois de
feita a cirurgia, é muito difícil recuperar a capacidade de reprodução. Os canais deferentes condutores dos espermatozoides são cortados e amarrados, ou fechados com grampos.
Deve-se atentar para o fato de que o efeito da vasectomia não é imediato. Nas primeiras ejaculações, depois da
cirurgia, ainda existem espermatozoides que restaram nos

12. Endométrio é o tecido que reveste toda a parede interna do útero.
13. Transdérmico é o nome que se dá a algo que é aplicado na pele para ser absorvido pela circulação.
14. Dorso é a região posterior do tronco correspondente às costas.
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canais deferentes, ou seja, ainda existe o risco de o homem
engravidar a mulher. A vasectomia só será considerada segura quando o exame realizado no esperma, o espermograma, mostrar que não existem mais espermatozoides na
ejaculação. Entretanto, os testículos não param de produzir
espermatozoides, os quais ficam retidos no órgão que os
produz e logo após são dissolvidos.

Figura 17- Imagem ilustrativa do corte do canal deferente que conduz os espermatozoides feito na vasectomia. Disponível em: https://
alunosonline.uol.com.br/biologia/vasectomia.html. Acessado em
02/04/18

2.6 Concepção de emergência
(pílula do dia seguinte)
A maioria dos métodos anticonceptivos atua de forma a
prevenir a gravidez antes ou durante a relação sexual. A anticoncepção de emergência, também conhecida por “pílula do
dia seguinte”, é um método anticonceptivo que pode evitar
a gravidez após a relação sexual a partir da ingestão de uma
grande concentração de hormônios por curto período.

Figura 18- Imagem ilustrativa de uma Pílula do Dia Seguinte. Disponível em: https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/christian-run-nhs-surgery-criticised-for-refusing-to-prescribe-morning-after-pill-8604481.html. Acessado em
02/04/18

Diferente de outros métodos anticonceptivos, esse tem
indicação reservada a situações especiais ou excepcionais
com o objetivo de prevenir gravidez indesejada, após a relação que, por alguma razão, foi desprotegida.
Assim, entre as principais causas do uso desse método,
estão a relação sexual sem uso de método contraceptivo,
falha presumida do método em uso de rotina, uso inadequado do anticonceptivo, abuso sexual, rompimento do
preservativo, esquecimento prolongado do anticonceptivo
oral, atraso na data do injetável mensal e cálculo incorreto
do período fértil.
É importante ressaltar que a concepção de emergência
não deve ser usada de forma planejada, previamente programada, ou substituir método anticonceptivo como rotina,
já que concentra altas taxas de hormônios que acarretam
severos efeitos colaterais como náuseas e vômitos.

3. Benefícios e malefícios do uso
Cada ciclo menstrual expõe as mulheres que não fazem
uso de anticoncepcionais a um bombardeio hormonal, cuja
sucessão a torna sujeita ao aparecimento de doenças como
endometriose15 e miomatose16 que, por sua vez, estão entre
as principais causas de infertilidade feminina. O risco de
câncer de ovário e de endométrio diminuem com o uso dos
contraceptivos, devido às ovulações que são regulares, ou
seja, passam a acontecer da mesma forma todo mês. Também há evidências de que a anticoncepção favorece tratamentos de miomas17 e cistos18 uterinos. Por isso, muitos
ginecologistas sugerem que as mulheres usem anticoncepcionais mesmo que não tenham vida sexualmente ativa.
Não se deve esquecer de que alguns medicamentos
reduzem o efeito da pílula anticoncepcional e podem causar sangramento ou aumentar as chances de gravidez.
Antibióticos podem causar problemas se empregados em

15.
16.
17.
18.

conjunto com a pílula anticoncepcional. Por isso, é recomendado usar sempre um método de barreira dos espermatozoides, como preservativos, para evitar uma gravidez
não planejada.
Em relação aos cuidados que se deve ter com o uso de
anticoncepcionais, pessoas com problemas de trombose
e doenças cardiovasculares podem ter sua doença piorada pelo fato de a pílula aumentar a coagulação do sangue.
Além disso, analisando os maus hábitos alimentares da
sociedade, nas últimas décadas como o consumo de alimentos cada vez mais gordurosos, deve-se reavaliar se o
aumento da massa corpórea, devido ao possível ganho de
peso, é causado pelo uso de anticoncepcional. 		
Vale lembrar que, a despeito dos diversos efeitos benéficos
da pílula anticoncepcional, como prevenção e tratamentos
de doenças, seu uso primário visa evitar a gravidez.

Doença causada pela presença de fragmentos do tecido que reveste toda a parede interna do útero fora de sua localização normal.
Doença causada por tumores benignos, formados no tecido muscular que forma o útero
Tumores benignos no útero que podem se desenvolver durante a idade fértil da mulher.
Tumores benignos no útero que podem se desenvolver durante a idade fértil da mulher.
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4. Maternidade precoce
A adolescência representa a fase da vida caracterizada por uma desproporção emocional. O indivíduo é biologicamente adulto porque já é capaz de procriar, enquanto
emocionalmente é imaturo. Os adolescentes têm dificuldade em assumir responsabilidades e a procura por relacionamento sexual traz o risco da gravidez não desejada,
não programada e não intencional. Muitos não procuram
aconselhamento médico para contracepção antes de se
tornarem sexualmente ativos. Aqueles que usam um dos
métodos, muitas vezes, não o fazem adequadamente, devido à falta de informação a respeito da contracepção e ao
uso incorreto dos anticoncepcionais. Assim, o conhecimento sobre eles e os riscos advindos de relações sexuais
desprotegidas são fundamentais para que os adolescentes
possam vivenciar o sexo de maneira adequada e saudável.
Alguns dados podem demonstrar como não são raros os
casos de gravidez não planejada na adolescência. De acordo
com estimativas da ONU19, nascem cerca de 14 milhões de
crianças de mães adolescentes, por ano, em todo o mundo.

Já no Brasil, o parto representa a primeira causa de internação de adolescentes do sexo feminino no Sistema Único de
Saúde (SUS)20. A Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde realizada pela BEMFAM21, em 1996, revelou que 18% das
adolescentes já haviam tido pelo menos um filho.
Portanto, esses dados se tornam alarmantes quando,
na maioria das vezes, trata-se de gravidez não planejada
que pode trazer sérios impactos na trajetória de vida da
mãe. Muitas vezes, as adolescentes têm que abandonar os
estudos e o trabalho para cuidar da criança, além de não
conseguirem bancar integralmente as necessidades dela
como plano de saúde, vacinas, roupas, fraldas e alimentos.
Dessa maneira, é de extrema importância que os
adolescentes tenham acesso à educação sexual, à
orientação médica e ao diálogo com os pais para que tenham consciência da importância do uso de anticoncepcionais e de preservativos para que passem a utilizá-los.
Assim, evitam-se não só gestações como também transmissão de doenças.

5. Doenças sexualmente transmissíveis
As doenças sexualmente transmissíveis (DST’s) são
causadas por vírus, bactérias ou outros micróbios que são
transmitidos, principalmente, por meio das relações sexuais sem o uso de preservativo com uma pessoa que esteja infectada. Algumas podem não apresentar sintomas. Geralmente se manifestam por meio de feridas, corrimentos,
bolhas ou verrugas. Assim, se fizerem sexo sem camisinha,
os casais devem consultar um médico periodicamente.
Quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, podem
evoluir para complicações graves como infertilidade, câncer e até a morte.
A fim de evitar a contaminação, devem-se usar preservativos em todas as relações sexuais, sejam elas orais, vaginais ou anais, pois é o método mais eficaz para a redução
do risco de transmissão, em especial do vírus da Aids, o
HIV. Outra forma de infecção pode ocorrer pela transfusão
de sangue contaminado ou pelo compartilhamento de
seringas e agulhas.
As mulheres grávidas e infectadas devem atentar para
a saúde, uma vez que a Aids e a sífilis também podem ser
transmitidas para o bebê durante a gravidez ou durante o
parto, quando não tratadas anteriormente. Além disso, a
Aids também pode ser transmitida na amamentação.

Figura 19: Figura 18: Campanha de prevenção de AIDS realizada pelo
governo em 2013. Disponível em: http://www.brasil.gov.br/editoria/
saude/2013/02/saude-lanca-campanha-de-prevencao-a-aids-para-o-carnaval-2013. Acesso em 05/06/2018

Quando não tratadas adequadamente, as DST’s podem
causar sérias complicações como esterilidade22 no homem
e na mulher, inflamação nos órgãos genitais do homem com
a possibilidade de impotência sexual, inflamação no útero, nas trompas23 e ovários, além de maior probabilidade de
aparecimento de câncer no colo do útero e no pênis.
Cada DST tem um tipo de tratamento e só o profissional de
saúde poderá fazer essa indicação corretamente. Geralmente,

19. Organização das Nações Unidas (ONU) é uma organização intergovernamental criada para promover a cooperação internacional.
20. Dado disponível na dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação, Mestrado Profissional em Gestão de Serviços de Saúde, da Universidade Estadual de
Londrina, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre por Patricia Maria Rufino Dornellas. Disponível em: http://www.uel.br/pos/mpsaude/diss/diss/13.pdf Acessado em 05/06/2018.
21. Sociedade Civil do Bem-Estar Familiar no Brasil.
22. Incapacidade de ter filhos.
23. Locais ligados ao útero nas suas extremidades laterais onde o esperma encontra e fecunda o óvulo.
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o tratamento consiste em tomar medicamentos indicados por
médicos, na quantidade certa, nas horas certas e durante todo
o período indicado, mesmo que os sintomas e tenham desaparecido. Por fim, deve-se realizar o controle periódico.
As doenças mais conhecidas são: a Aids, causada pelo
vírus HIV, que ataca as células responsáveis pela defesa
do organismo e deixa a pessoa mais vulnerável a doenças
oportunistas. Embora não tenha cura, tem tratamento; a
sífilis, infecção causada por bactéria e, 20 a 30 dias após o

contato sexual, faz surgir uma pequena ferida em um dos
órgãos genitais (pênis, vagina, colo do útero, reto); herpes
genital, que causa pequenas bolhas na vagina as quais se
rompem e causam ardência ou queimação; a candidíase,
infecção causada por micose ou fungo que produz corrimento semelhante a leite coalhado, cujos sintomas são
principalmente coceira excessiva, que afeta 20 a 30% das
mulheres jovens e adultas, e, nos homens, vermelhidão no
pênis.

Conclusão
É muito importante que a população, em especial os
adolescentes, se informem sobre a importância da contracepção como forma de prevenir uma gravidez indesejada e de assegurar uma vida sexual ativa saudável. Assim, deve-se conversar com um profissional especialista
da área como um médico ginecologista, para determinar
qual o melhor anticoncepcional a ser adotado por cada
mulher.
É importante levar em consideração que também podem ser de barreira, comportamentais, intra-uterinos, hormonais e cirúrgicos. Além disso, vale ressaltar que esses
últimos não são recomendados para os jovens ou para as
pessoas que desejam ter filhos no futuro, uma vez que são
medidas irreversíveis. Da mesma forma, os métodos comportamentais não são indicados devido à baixa eficácia.
Logo é muito importante a utilização dos preservativos
femininos e masculinos, mesmo que se faça uso de algum

27

outro anticoncepcional, já que a utilização deles é o único
modo de se evitar doenças sexualmente transmissíveis. Já
a contracepção de emergência, conhecida como “pílula do
dia seguinte”, deve ser ingerida, exclusivamente, em casos
excepcionais, sem ser considerada, após relações sexuais
desprotegidas, o contraceptivo de uso comum.
Por fim, deve haver mais propagandas públicas relacionadas à conscientização do uso de preservativos e de
anticoncepcionais, uma vez que nem toda população tem
acesso à educação sexual adequada nas escolas e em casa,
por exemplo. Com isso, haveria uma diminuição no número
de adolescentes grávidas e no número de pessoas infectadas por doenças sexuais, as quais podem trazer sérias
complicações à vida do indivíduo. Assim, uma população
consciente e informada, que age adequadamente quanto
aos contraceptivos e preservativos, é capaz de ter uma vida
sexual saudável.
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Resumo
O Brasil foi um dos primeiros países a introduzir, tanto
o termo Arte Contemporânea, quanto obras pós-modernas
em seus museus. Com um grande desenvolvimento museológico, na década de 1980, segundo a socióloga Myrian
Santos, destacaram-se no contexto internacional as técnicas e características artísticas únicas. O cenário anterior
a esse era marcado pelo descaso com a diversidade e pela
escassa inclusão social nas artes, o que influenciou para
uma elitização da arte no Brasil. Isso teve consequências
até hoje, uma vez que grande parte da população não tem
interesse ou até mesmo acesso aos acervos contemporâ-

neos. Além disso, a educação brasileira não incentiva a
disciplina de artes, o que resulta em uma população desinformada e pouco preparada para conhecer e apreciar a
Arte Contemporânea. Alguns casos se diferenciam nessa
falta de inclusão social: é o museu a céu aberto, Instituto
Inhotim, em Brumadinho, no Estado de Minas Gerais ou
das manifestações de arte popular nas ruas. Portanto, esta
monografia tem como objetivo aprofundar cada motivo para
a desvalorização da Arte Contemporânea no Brasil e discutir seus impactos sobre a população brasileira.

Palavras-chave: arte contemporânea no Brasil, elitização da arte, arte-educação, desigualdade social.

Abstract
Brazil was one of the pioneer’s countries to introduce
Contemporary Art in your museums. With a great museum
development in the 1980, it marked in the international
context its unique techniques and artistic characteristics.
However, the scenario prior to this fact was of disintegration with the diversity and social inclusion in the arts, which influenced for an elitist art in Brazil. This has generated
a sequel to the present day, causing a large part of the population to have no interest or even access to contempo-

rary collections. Moreover, Brazilian education does not encourage the discipline of arts, which led in an uninformed
and unstructured population to receive and contemplate
contemporary art. Some cases differ from this lack of social
inclusion, as is the case of the Inhotim Institute, located
in Minas Gerais, or the case of popular art demonstrations
in the streets. Therefore, this monograph aims to deepen
the reasons for the devaluation of contemporary art in Brazil
and its impacts on the Brazilian population.

Keywords: contemporary art in Brazil, art elitism, art and education, social inequality.

Introdução
A arte existe desde o surgimento das primeiras sociedades. Ela é o meio pelo qual um ser humano expressa
seus sentimentos, suas habilidades ou até mesmo sua
realidade. Durante séculos, a expressão só foi manifestada por meio de pinturas e de esculturas. Por esse motivo,
muitas pessoas relacionam arte apenas com essas produções. Entretanto, o surgimento da Arte Contemporânea
revolucionou essa ideia. Isso causou, muitas vezes, estranhamento e repúdio.
No Brasil, esses sentimentos são muito presentes. A
história da museologia brasileira e o pouco incentivo de
disciplinas artísticas nas escolas elitizaram a arte. Desse

modo, além de ser polêmica por definição, não há incentivo
no país para uma inclusão social nesse tipo de arte. Portanto, pelo fato de o Estado não incentivar a população a estar
no meio artístico, grande parte dela não conhece ou não dá
importância às exposições de arte.
Mesmo com os problemas curatoriais1 e governamentais, algumas instituições culturais fazem projetos para
incluir a população de classe inferior e de classe média no
mundo artístico contemporâneo. Também existe a arte popular que, muitas vezes, mesmo não sendo legitimada pelo
mercado da arte, está muito presente em áreas urbanas
centrais e periféricas.

1. O que é Arte Contemporânea?
A Arte Contemporânea ou Pós-Vanguarda é um
movimento artístico que surgiu nos anos de 1960 que valoriza, principalmente, o pensamento, a essência da obra.
Para isso, ela se diferencia de outras correntes em dois aspectos principais: sua relação com o observador e sua relação com a estética.
Quando se trata do observador, nos outros movimentos
que acompanharam as artes visuais até o Modernismo, encontra-se um cenário em que a relação entre o observador
e a obra é apenas de observação, ou seja, o espectador olha
e pratica a contemplação apenas com a visão. Já na Arte
Contemporânea, o observador ganha um papel fundamental: pensar e interagir com a obra. Apenas isso dá sentido
à arte exposta. A interpretação agora não é dada só pelo
autor, mas também entregue ao espectador para que ele
faça parte da produção, tornando-se co-autor2 dela.
Já o papel do autor é dar um ponto de partida ao pensamento do espectador, uma vez que divide seu trabalho
com o observador. Sua arte é o início de uma profunda contemplação e interpretação coordenadas pela mente do observador. Por esse motivo, o sentido de cada produção varia para cada observador, pois a leitura é influenciada pela
cosmovisão3, pelo tempo e pelo espaço de cada um. Para
Marco Giannotti4, “fazer arte se torna um processo, onde o
que importa é uma ideia a ser seguida.”. Portanto, diferente
de outros movimentos artísticos, a Arte Contemporânea faz
com que ela seja um constante processo de criação em que
cada observador modifica sua essência e sua ideia.

Já na parte estética, outros movimentos como o dadaísmo5 valorizavam a beleza da obra como o principal
elemento. Com a corrente modernista dadá, a aparência na
arte foi totalmente descartada e não prevaleceu em outros
movimentos modernistas, como o concretismo6. A Arte
Contemporânea, entretanto, retomou essa desvalorização
da estética. Portanto, não importa mais a beleza da obra,
mas a sua interpretação.
Sobre o modo de produção das obras, a Arte Contemporânea incorporou diversos tipos de manifestações artísticas, como performances7, land art8, instalações9,porém não
descartou a pintura e a escultura que foram a definição de
arte até o século XX. Esses novos tipos de exposições buscam superar os limites da percepção artística e fazem com
que as produções possam ser não só visuais, como também
sensoriais. O observador pode não só interpretar e contemplar, mas também sentir a obra com outros sentidos além
da visão. Surgem, então, artes que são totalmente auditivas
e/ou totalmente táteis em que o pensamento do participante da obra é provocado pelas percepções corporais.
Além disso, a Pós-Vanguarda exerceu muita influência
sobre o avanço da tecnologia e da globalização em suas
produções e em sua crítica. Muitas obras foram produzidas
a partir da tecnologia, portanto é possível encontrar obras
em fotos, em vídeos, em caixas de sons entre outros. Temas originados ou intensificados pela globalização como
poluição, política, divulgação de informações falsas junto
com o anonimato, capitalismo e a desigualdade social são,

1. Curadoria é um termo que significa organizar algo ou atribuir algo a alguma coisa. Na arte, essa palavra leva os dois sentidos. .
2. Esse termo é usado na Arte Contemporânea para se referir ao papel do observador na contemplação da obra que pode ser comparado ou até mesmo
substituído pelo papel do autor dela.
3. Definição de cosmovisão: termo que se refere à visão de mundo que precede os pensamentos e as ações de um indivíduo.
4. Atual professor e ministro de aulas sobre pintura, estética, filosofia da arte e poéticas visuais no Departamento de Artes Plásticas da Universidade de
São Paulo.
5. Movimento vanguardista do Modernismo que descartava toda estética visual e focava apenas nas interpretações. Para isso, usavam objetos do cotidiano ou que causavam desconforto ao público.
6. Concretismo é uma corrente modernista, não só artística, mas também literária que valorizava a estética da obra, sendo ela mais importante que seu
significado.
7. Performances são teatros e/ou movimentos feitos pelo artista. São caracterizadas por acontecerem apenas uma vez e, normalmente, são fotografadas
e gravadas para uma exposição futura.
8. Land Art é a fusão entre natureza e arte, assim a natureza é o suporte da obra ou mesmo a própria obra.
9. Instalações são um conjunto objetos em um ambiente aberto ou fechado que podem ter aspectos sensoriais.
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constantemente, criticadas pelos artistas contemporâneos.
Logo, a Arte Contemporânea trouxe novas perspecti-

vas, novas manifestações e novos temas, além de revolucionar a relação do observador com a obra.

2. Contexto Histórico no Brasil –
O surgimento da Arte Contemporânea no Brasil.
2.1. Fim da ditadura no Brasil
e a questão da liberdade de expressão
A Arte Contemporânea, no Brasil, se deu em meados
dos anos 198010, década em que o Brasil passava por uma
transição entre a ditadura e a democracia. Com a promulgação da Constituição de 1988, pelo artigo 5º11, diversos produtores culturais entusiasmaram-se para explorar novas
criações e até mesmo para retomar suportes tradicionais
da arte, como a pintura.
No período da Ditadura Militar, 1964-1985, as instâncias
políticas definiam a legitimidade12 de uma obra, mas com a
abertura política, a partir do final da década de 1970, diversos artistas e muitas manifestações foram introduzidos na
arte brasileira. Esse fato provocou um sentimento de autonomia que foi facilmente acolhido por outras instituições
específicas como galerias e museus. Elas tinham urgência
em divulgar novas criações, uma vez que havia uma euforia do povo brasileiro pela liberdade de expressão. A partir
desse momento, o campo artístico se voltou para o mercado, antes mais censurado, a fim de buscar lucro econômico
e até mesmo capital simbólico para legitimar algo que antes não era visto como arte.
Juntamente com abertura da legitimação, houve o fim
da repressão do Estado sobre a expressão. Isso também
levou ao grande apoio do mercado curatorial e crítico nas
artes. A censura, o principal empecilho para a expressividade nos anos do Regime Militar, comprometeu as artes,
uma vez que a expressão é indispensável para a produção
artística. Por esse motivo, quando acabou a repressão, as
manifestações artísticas, principalmente a pintura expressionista, tomaram voz no contexto artístico brasileiro, fazendo com que a crítica e o mercado da época aproveitassem o sentimento de euforia dos autores e da população
para, novamente, lucrar com as produções.
Então, com o fim da ditadura e o entusiasmo da população por conta da liberdade de expressão, o âmbito artístico

ascendeu com o apoio intenso do mercado, com novas técnicas de produção e com a retomada de elementos reprimidos durante o regime.
2.2. Geração 80
O grupo de jovens pioneiro na introdução da Arte Contemporânea, no Brasil, foi chamado de “Geração 80”, mas
não existiam artistas fixos, tampouco uma ideologia fixa. O
movimento artístico formou-se em um contexto histórico e
social comum entre os artistas em que quase todos receberam o mesmo conteúdo intelectual em um período no qual o
Estado restringia a aprendizagem. O nome desse movimento
se deu principalmente pela exposição “Como vai você, Geração 80?” em que a falta de critérios curatoriais deu um caráter de liberdade e de novidade no âmbito artístico.
Diferente do Modernismo Nacional, a Arte Contemporânea ainda não tinha incorporado a cultura brasileira em
suas obras. Então, a Geração 80 se tornou responsável por
introduzir essa cultura resgatando pinturas expressionistas
abstratas com novos materiais pouco usuais na arte como
cera o que acrescentou técnicas artísticas no campo da
pintura. Segundo Tadeu Chiarelli13, “é bastante perceptível
na produção de alguns deles o valor da retórica. [...] parece recuperar seus valores anedóticos, descrevendo climas,
situações, história...”. Eles retomaram a expressividade do
Modernismo tão reprimida na Ditadura Militar.
Portanto, a Geração 80 não tem o caráter vanguardista
de descartar os elementos do passado. Pelo contrário, “a tradição artística brasileira não foi questionada [...] como algo
superado, mas em certa medida, como um território amplo
repleto de possibilidade de exploração” (Fabiana Coletta14).
Logo, esse movimento foi responsável por consolidar, no
contexto brasileiro, a Arte Contemporânea que introduziu a
cultura brasileira nas pinturas. Além disso, seu entusiasmo
e sua introdução no Brasil influenciaram a introdução do
mercado nas artes pós ditadura.

10. Segundo alguns autores, como Fabiana Della Coletta Monteiro. Mas para outros, a Arte Contemporânea foi introduzida no Brasil nos anos 1970 ou até
mesmo 1960 por conta da inserção de obras de correntes contemporâneas.
11. “– é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença”.
12. Uso o termo legitimidade com o significado de expor e divulgar obras de arte.
13. Professor de História da Arte, Teoria da Arte, Crítica da Arte, Arte e Fotografia e Arte Brasileira Contemporânea no Departamento de Artes Plásticas da
Universidade de São Paulo.
14. Fabiana Della Coletta Monteiro fez mestrado sobre sociologia da cultura, arte no Brasil e estudos de gerações e grupos na Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo.
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3. A marca do Brasil na Arte Contemporânea
Apesar de a Geração 80 ser o primeiro grupo a manifestar um pouco da cultura brasileira na contemporaneidade artística, não foi o mais reconhecido nacional e internacionalmente por esse motivo. Muitos outros artistas
independentes abrasileiraram muito mais as artes da Pós-Vanguarda do que aqueles que iniciaram de fato a Arte
Contemporânea no Brasil.
Anterior a eles, nos anos 1960, o artista Hélio Oiticica
(1937 - 1980) escapou dos padrões modernistas para revolucionar a história da arte brasileira. Com muito contato com
o samba e com as comunidades periféricas, Oiticica trouxe
elementos essenciais e característicos do Brasil para suas
obras. Iniciou com o “Parangolé”, uma performance que
incluía artistas da escola de samba, da qual Hélio participava, com panos coloridos que só faziam sentido com o
movimento (figura 1). As cores, desde então, viraram marca
da brasilidade, representando a alegria e o protesto15 brasileiros. Tal manifestação teve tanta repercussão nacional e
internacional que, quase 50 anos depois, em 2014, a rede
Globo16 de televisão contratou um artista francês para fazer a abertura do programa “Fantástico” com referência ao
“Parangolé” de Oiticica.
Outra obra importante do artista foi a “Tropicália”. Ela
deu origem ao movimento de protesto contra a Ditadura
Militar, levando o mesmo nome. Essa produção consistia
em um espaço com duas penetráveis17 e elementos como
areia, pedras pequenas, araras e plantas tipicamente nacionais. Segundo o próprio artista18:
O ambiente criado era obviamente tropical, como num fundo de chácara e, o mais importante, havia a sensação de que
se estaria de novo pisando na terra. Esta sensação ‘sentira
eu’ anteriormente ao caminhar pelos morros, pela favela, e
mesmo o percurso de entrar, sair, dobrar pelas ‘quebradas’ de
tropicália, lembra muito as caminhadas pelo morro”.

Portanto, Hélio Oiticica deixou um legado para a arte
contemporânea brasileira.

Além de Hélio Oiticica, é possível citar muitos outros
artistas que deixaram a marca do Brasil em suas obras: a
artista Beatriz Mizalhes, conhecida por suas circunferências e cores; Vik Muniz, conhecido por criar obras com material reciclável; Adriana Varejão que utiliza muito a azulejaria em suas obras e outros artistas como Tunga, Cildo
Meireles, Lygia Clark e Ernesto Neto.
Contudo, a arte de um país não é composta apenas pelos artistas e seus estilos. É preciso de um apoio curatorial,
estadual e, principalmente, social, todos dependentes entre si: o social depende da curadoria; a curadoria depende
do Estado. Tanto o Estado quanto a curadoria estão à mercê do apoio da população. A atenção do público às questões artísticas depende bastante da educação cultural vinda das escolas, uma vez que somente o ensino pode levar
às pessoas a história e a importância das manifestações
artísticas. Caso não haja apoio social, a arte curatorial só é
divulgada a um pequeno grupo elitizado da população com
ajuda financeira ou de instituições privadas ou do Estado.
Numa primeira análise desse assunto, é importante
destacar a história e a quantidade de museus por região no
Brasil, afinal são eles os responsáveis por exporem a arte.
Antes de 1937, o Brasil tinha uma política bastante conservadora e elitista referente aos museus e maioria deles
privilegiava o heroísmo da elite, homenageando o Império e suas tradições. Então, foi criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) que visava
incentivar a diversidade e valorizar os aspectos culturais
considerados menos nobres. Mesmo tendo sido criado na
década de 30, só teve impacto em 1970 quando os museus
finalmente implantaram essas políticas. A partir disso, as
empresas privadas e o próprio Estado investiram na construção de diversos museus que hoje compõem a maioria.
Nessa época, foram construídos 81,24% dos museus que
existem atualmente (figura 2). Todavia, 47,1% deles estão
concentrados na Região Sudeste. Isso mostra uma nítida
desigualdade com as outras regiões. Um dos motivos para
isso, segundo Myrian Sepúlveda dos Santos é:
“[...] obedecer prioritariamente o critério do poder financeiro
e culturais. As regiões que têm o maior número de museus
- Sudeste e Sul – detêm respectivamente 59,4% e 15.9% do
PIB do país. Também são os estados destas regiões que têm
menor taxa de analfabetismo e maior índice de urbanização,
segundo os dados do IBGE, 1997”

Figura 1: Um dos sambistas do Parangolé de Hélio Oiticica, com suas
roupas coloridas e com seu movimento. Disponível em: http://www.
revistacliche.com.br/wp-content/uploads/2014/11/oiticica.jpeg.
Acesso em 01 de jun. de 2018

Portanto, essa desigualdade está claramente atrelada
às questões socioeconômicas. Por esse motivo, ainda há
um interesse que colabora para a elitização da cultura e
não a diversidade proposta pela SPHAN.

15. Referência ao protesto realizado por Hélio Oiticica e seus amigos da favela de Mangueira, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1965.
16. Principal emissora de televisão nacional, aberta desde 1981, sendo uma das maiores influências culturais e informativas do Brasil.
17. Corredores cíclicos com texturas, sons e fins diferentes.
18. Esta referência foi encontrada em TROPICÁLIA. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2018.
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Figura 2: Gráfico que apresenta um maior investimento na fundação
de museus a partir dos anos 80. Disponível em: http://www.scielo.br/
pdf/%0D/rbcsoc/v19n55/a04v1955.pdf. Acesso em 02 de jun. de 2018.

Consequentemente, esse fenômeno está ligado à educação, logo, com o Estado. Trataremos desse assunto no
capítulo 4, sobre Arte e Educação.
O descaso de muitos brasileiros com os museus de arte
leva um número consideravelmente pequeno de visitações
comparado a outros museus de outros países. A tabela a
seguir (figura 3) compara o número de visitantes por museus de alguns países com os do Brasil. Com ela pode-se
concluir, mais uma vez, que os brasileiros não têm muito
contato com a arte exposta em instituições culturais.

Figura 3: Tabela que torna explícito a falta de apoio social brasileiro
para os museus. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/%0D/rbcsoc/v19n55/a04v1955.pdf. Acesso em 02 de jun. de 2018.

Mesmo com a desigualdade, a elitização e o desapoio da
população, o Brasil ainda tem acervos de artes que são destaques na área internacional. É o caso do Instituto Inhotim
de Arte Contemporânea, em Minas Gerias e do MASP (Museu de Arte de São Paulo).
3.1. I nhotim, a Arte Contemporânea
e a população de Brumadinho
O Centro de Arte Contemporânea Inhotim (CACI) é um
Instituto de Arte Contemporânea, localizado na cidade de
Brumadinho, em Minas Gerais. Com mais de 140 hectares,
é o maior instituto de arte a céu aberto do Brasil, sendo
também um jardim botânico que acolhe a maior coleção de
espécies de palmeiras do mundo. Inhotim é conhecido por

harmonizar a arquitetura e o paisagismo com as obras expostas tanto nas galerias como ao ar livre. Isso faz com que
as pessoas que visitam o Instituto prestem mais atenção ao
que há em volta delas, o que ajuda também na interpretação das obras. Portanto, visitar Inhotim é um grande estímulo para que o observador pratique seu papel de co-autor
nas obras, uma vez que ocorre uma interferência mútua.
O Instituto está localizado em uma área desvalorizada
econômica e socialmente no Brasil. Para essa situação mudar, em 2007, foi criada a Diretoria de Inclusão e Cidadania
(DIC) pelo próprio Inhotim, a fim de incentivar o desenvolvimento social de Brumadinho. Ele garante acessibilidade,
interação e inclusão da população local, mas para o DIC ter
eficácia, seria necessário apoio da população para ter uma
relação de coletividade com os desenvolvedores, compartilhando suas necessidades e interesses. Assim,
“[...] trata-se de convocar as vontades das pessoas que vivem
no meio social local, criando ambiente de compartilhamento
dos problemas e da busca de soluções, de modo que todos se
sintam corresponsáveis e passem a agir na tentativa de solucioná-los. Para que essa “convocação” frutifique, énecessário
que as pessoas compartilhem um imaginário, emoções e
conhecimentos sobre a realidade das coisas à sua volta, gerando a reflexão e o debate necessários para a mudança. Novamente representa de um trabalho construído sob a égide
da noção de pertencimento.” (Roseni Sena, Rosalba Lopes e
Juliana de Oliveira19)

A relação da população vai muito além de só aceitar ou
não o apoio vindo do DIC. Ela está relacionada a um fator
temporal, uma vez que o pensamento de muitas pessoas
ainda está atrelado ao passado e não à contemporaneidade.
Inhotim traz uma visão de futuro com um pensamento contemporâneo e, com isso, um pensamento moderno, ou até
mesmo anterior a isso: tem que ser drasticamente transformado em contemporâneo.
Para solucionar esse problema, os desenvolvedores
do DIC criaram três projetos (“Música, Arte e Cultura no
Vale”, “Desenvolvimento Comunitário com foco no Turismo” e “Memória e patrimônio histórico cultural e ambiental
de Brumadinho e Vale do Paraopeba”) a fim de fazer uma
transição lenta e gradual entre o pensamento moderno e
o pensamento contemporâneo na população. Os projetos
visavam manter os elementos culturais do povo em outras
áreas fora de Inhotim para não causar uma sensação de estranheza nos moradores da região a respeito da peculiaridade do contemporâneo que logo seria o principal tema da
cidade. Com isso, eles preservam a história de Brumadinho,
mas com uma nova visão de mundo da população.
Além disso, o DIC trouxe um grande desenvolvimento
econômico para a população de Brumadinho. O incentivo
às agências de turismo e à empregabilidade em Inhotim fez
com que grande parte dos habitantes melhorasse sua qualidade de vida com empregos bem remunerados e, no caso
do turismo, houve um aumento de clientela.
Os projetos, ao longo do tempo, foram se desdobrando

19. Roseni Sena é diretora de Inclusão e Cidadania do Instituto Inhotim. Rosalba Lopes é presidente da Comissão de Ética em Pesquisa do Instituto Inhotim. Já
Juliana Gazzinelli de Oliveira é bacharel em turismo-gestão em hotelaria pela Universidade FUMEC e trabalhou em diversos museus de Minas Gerais, inclusive
no Instituto Inhotim.
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em outros conforme a necessidade da população. Um desses projetos é a “Rede da Terceira Idade de Brumadinho”
que dá assistência a mais de 2.000 idosos da região. A partir disso, é possível analisar que o DIC não focou em apenas
introduzir a contemporaneidade na mente da população,
mas também em atender às necessidades culturais, econômicas e sociais da cidade.
Por esse motivo, Inhotim melhorou a qualidade de vida

da população de Brumadinho com o projeto do DIC. Além
disso, deu ao Brasil uma grande atração de turistas interessados em Arte Contemporânea, arquitetura e botânica,
uma vez que o Instituto se destaca mundialmente nesses
três aspectos. É um importante patrimônio contemporâneo
brasileiro, mas uma exceção considerando a elitização da
arte em outras regiões do Brasil, por se importar com a diversidade cultural e com a humildade da população local.

4. Arte no ensino básico
Para falar sobre Arte-Educação, é necessário destacar
a sua importância para o sistema de ensino em desenvolvimento, normalmente realizado nas escolas. A cultura
estética, ou arte, se baseia em dois princípios: a razão e a
experiência que levam o indivíduo à autonomia, à liberdade
e à felicidade. Ela, com questões sensíveis e racionais, colabora para o desenvolvimento pessoal. Esse tipo de conhecimento é chamado de “sensível-cognitivo”. Além disso, a
Arte Moderna e Contemporânea levou o indivíduo a uma
relação de crítica e de problematização com a realidade,
fazendo-o refletir sobra a história e a atualidade de uma
nação. A importância desse conhecimento na infância é
que, desde cedo, o indivíduo aprende a relacionar fatores
individuais com os sociais e/ou históricos, além de estimular o senso crítico e investigativo. Isolde Hubner20 e Ruth
Barreiros21 apresentam bem esse assunto dizendo:
A arte oportuniza, por meio da leitura de imagens, sentir e
compreender o universo social de hoje, e na grande parte das
vezes, despertar o leitor para a humanização. Nesta perspectiva, o que se pretende é que o insensível as injustiças sociais,
as questões ambientais e culturais do seu tempo.”

Percebendo, portanto, a importância desse conhecimento

na educação, os políticos brasileiros aprovaram a lei 5692/71
que tornou obrigatória a disciplina de educação artística, no
Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Infelizmente a educação, principalmente pública, no Brasil é precária. Muitas
matérias relacionadas com artes são desvalorizadas, pouco
ensinadas e de pouca qualidade. Apenas em algumas escolas particulares, o cenário muda. Elas incentivam a arte com
projetos, com visitas a museus para estudar o que é a arte
contemporânea. Algumas escolas públicas implantaram projetos e aulas eficazes para desenvolver o conhecimento sensível-cognitivo. É o caso do Colégio Estadual Padre Anchieta,
localizado no município Assis Chateaubriand no Paraná. Este
criou um projeto anual com as crianças do 8o ano para terem
contato com a Arte Contemporânea. Com sucesso, as crianças aprenderam de fato qual era a intenção da contemporaneidade e muitas delas se entusiasmaram com a ideia.
Isso explica um dos motivos por existirem museus em
maior abundância nas Regiões Sudeste e Sul do Brasil. Tais
regiões se diferenciam das outras pelo nível acadêmico
avançado, abrigam as melhores escolas e faculdades e são
as regiões mais ricas do país.

5. Contato da população com a Arte além dos museus
A arte contemporânea vai além de instalações, de performances. Existem outras vertentes muito conhecidas, mas
pouco valorizadas pela curadoria. Dentre elas, as mais conhecidas são o picho e o grafite, expostos em sua maioria,
em paredes de prédios, muros, pilares e construções e feitas
normalmente com tinta spray. O grafite apresenta um estilo
único de cada artista e a maioria faz crítica a uma questão
social ou representa a realidade. Já o picho, menos valorizado
inclusive pela população, é marcado por escritas estilizadas
formando frases de protesto, insulto ou assinaturas pessoais.
Ao contrário das relações entre as artes legitimadas, a
popular contempla um público extenso e diversificado que
abriga tanto a elite quanto as pessoas de renda mais bai-

xa. Esse fato se dá principalmente pelo fácil acesso a essas
manifestações e pela origem desses estilos. Por estar em
áreas extremamente visíveis e públicas, as pessoas já se
familiarizaram com esse tipo de arte. Sua origem está muito atrelada às periferias ou a grupos radicais de manifestos.
Por esse motivo também, questiona-se se a arte popular é
realmente arte ou vandalismo.
No Brasil, elas são vistas como crime ambiental no artigo 65 da Lei 9.605/9822. Quem pichar, ou grafitar ou conspurcar edificação ou monumento urbano pode receber uma
pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou ser multado. Entretanto, para grafite existem algumas exceções23, na mesma,
lei que incentivam sua manifestação apenas com a permis-

20. Professora da rede Estadual de ensino do NRE de Assis Chateaubriand.
21. Professora orientadora UNIOESTE. Mestre em Linguística Aplicada ao Ensino da língua moderna/UEM.
22. “Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de seis meses a um ano de
detenção, e multa.” Tirado da Constituição brasileira de 1988.
23. “Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida
pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das
posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional.”
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são do proprietário.
Há muitos artistas grafiteiros muito conhecidos mundialmente, com por exemplo: Osgemeos24, conhecidos por
seus personagens originais amarelos (figura 4); e Kobra, conhecido por misturar cores e texturas em retratos de pessoas famosas ou desconhecidas (figura 5).

Figura 5: Obra presente Minneapolis, nos EUA, em que Kobra faz
homenagem a Bob Dylan. Disponível em: http://www.balarotidesign.
com.br/media/5516/kobra6-1.jpg. Acesso em 09 de jun. de 2018.

Figura 4: Obra presente no Instituto de Arte Contemporânea em
Boston. Também participaram de sua primeira exposição solo no
ICABoston nessa época. Disponível em: https://gds.portal5g-media.
com/contentFiles/system/pictures/2014/12/125536/original/gigante-de-boston.jpg. Acesso em 09 de jun. de 2018.

Mesmo com grandes nomes e alguns incentivos da lei
para o grafite, em 2016, na cidade de São Paulo, o Prefeito da época, João Dória, adotou o projeto “Cidade Linda”.
Ele mandou apagar diversos grafites presentes na Avenida
23 de Maio, uma das principais avenidas da cidade de São
Paulo, até então bem significativos para região. Isso gerou
uma polêmica nas redes sociais que evidenciou o apoio de
muitas pessoas para esse tipo de produção artística.
Portanto, a arte popular contemporânea é exceção
quando se trata das relações com o público brasileiro, todavia com repúdio do Estado brasileiro. A expectativa é que,
cada vez mais, essas manifestações ganhem espaço nos
museus de arte, atraindo uma parcela da população.

Conclusão
Logo, é possível concluir que a relação entre a Arte
Contemporânea e a população brasileira é bastante restrita àqueles que tiveram acesso a uma educação
privilegiada. Infelizmente, muitos não conseguem entendêla justamente por não terem tal acesso. Portanto, como
grande porcentagem da população brasileira está dentro
dessa realidade, tem-se uma arte elitizada.
Também se conclui que muitos museus não incentivam

a arte popular, distanciando ainda mais pessoas com pouco
interesse na pós-vanguarda. Além disso, a elitização de museus no início da história curatorial no Brasil tem sequelas
até os dias atuais, mesmo com políticas de integração social.
As exceções a essas relações podem trazer um novo cenário para a Arte Contemporânea brasileira, uma vez que
atingem ambientes mais acessíveis e manifestações mais
conhecidas pela população.

24. Gustavo e Otávio Pandolfo.
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O PANORAMA DAS EMPRESAS
FAMILIARES NO BRASIL

GUILHERME MALUF DE AVÓ
3a série B

Resumo
Este trabalho tem como objetivo analisar o panorama
atual das empresas familiares no Brasil. Para isso, foi necessário elaborar uma introdução a respeito do que é uma
empresa, além de enumerar as diferenças entre as empresas familiares e profissionais. Além disso, foram abordadas algumas das diversas possibilidades de classificações
possíveis para empresas. Também foram abordados aspectos de dificuldades das empresas, a sucessão dos chefes
e as vulnerabilidades delas. Esses fatos foram analisados

a partir do livro “Empresas familiares: construindo equipes vencedoras na família empresária”, do autor Eduardo
Najjar. Em seguida, há um estudo de caso da rede de Supermercado D’avó (empresa familiar). Por fim, foi realizado
um panorama do atual cenário das empresas, familiares ou
não. Como resultado desta monografia conclui-se que as
empresas familiares, quando bem estruturadas, têm uma
maior probabilidade de se desenvolverem, porém, elas encontram grandes dificuldades em sua sucessão.

Palavras-chave: empresa familiar, empresa profissional, sucessão, desafios, D’avó.

Abstract
This accomplished task aims to analyze the current
overview of family business in Brazil. To do this, it was
necessary to elaborate an introduction about what a company is, besides enumerating the differences between family and professional companies. In addition, some of the
possible range of business classifications were discussed.
Also studied were the aspects of business difficulties, the
constant sequence of different bosses and their susceptibilities. These facts were analyzed starting with the book

“Empresas Familiares: construindo equipes vencedoras
na familia empresária” by Eduardo Najjar. Besides that,
there is a case study of the D’Avó Supermercados (family
business). Finally, an overview of the current conditions of
companies, whether they are familiar or not, was taken. To
sum up, as a result of this monograph we can conclude that
family business, when well structured, are more likely to
develop. On the other hand, they find great difficulties in
what concerns their passing from father to son.

Keywords: family business, professional company, succession, challenges, D’Avó.

Introdução
Esta monografia contempla os aspectos mais específicos das empresas familiares no Brasil. Além disso, usada como base uma empresa familiar do ramo alimentício,
Supermercados D’avó possui uma certa relevância. Foram
analisadas algumas características dela e das demais empresas familiares.
Este texto apresentará a definição do que é uma empresa familiar. Posteriormente fará uma comparação entre uma
empresa familiar e uma empresa profissional. Além disso
serão abordadas algumas das diversas classificações possíveis para empresas. Além do mais ela vai apontar e explicar
os desafios, as sucessões, os pontos fortes e as vulnerabilidades das empresas familiares. Por fim terá um estudo de
um caso particular de uma empresa familiar (D’avó).
Para a realização deste trabalho foram utilizados diver-

sos sites de relevâncias para as argumentações e afirmações, além de que foi necessário o uso de alguns artigos e
um livro, “ Empresas familiar construindo equipes vencedoras na família empresária”, do autor Eduardo Najjar. Sendo assim, para agregar essa análise foi feita uma entrevista
com Marcio Mota, um dos trabalhadores de uma empresa
familiar (D’avó).
Essa tese tem grande importância para sociedade, pois
a economia de um país como o Brasil necessita de diversas
empresas, para atender os consumidores. Se existirem mais
empresas, é fato que haverá mais empregos para a população
e, com o tempo, a taxa de desemprego vai sendo reduzida.
Logo este trabalho tem importância na área de administração, já que aborda alguns aspectos das empresas
familiares..

1. O que é uma empresa?
A instituição “empresa” pode ser definida como uma
unidade econômico-social incorporada por elementos humanos, materiais e técnicos, com o objetivo de conseguir
se satisfazer por meio de sua influência no mercado de bens
e serviços. Faz o uso dos fatores produtivos, que são o trabalho, a terra e o capital. Em outras palavras, uma empresa
é a atividade que tem como objetivo a realização de produção ou circulação de bens e serviços.

que acabam não sendo muito bem esclarecidos, levando-as à
venda ou à falência. Sendo assim só 15% das empresas familiares conseguem alcançar a terceira geração. Somente 10%
das empresas familiares conseguem chegar à quarta geração2. Com isso é possível concluir que as empresas familiares têm uma grande dificuldade na transição de geração para
geração. Aspecto crucial para qualquer empresa, porém em
uma empresa familiar pode ser um erro sem volta.

1.1. Diferença de empresa familiar e não familiar
As empresas profissionais e as empresas familiares têm
alguns pontos que as diferem. Conforme a tabela abaixo:

1.2. Classificações de empresas
No cenário atual mundial e brasileiro há diversas maneiras de classificar empresas. Uma delas é pela atividade
econômica e há três: a primária, secundária e terciária. A
empresa do setor primário tem a função de obter os recursos da natureza, por exemplo, os agrícolas. O setor secundário tem uma outra finalidade que é a de transformar a
matéria-prima, atividade realizada pelas indústrias, como a
empresa de mineração Vale e o setor terciário se dedica ao
comércio ou às prestações de serviços, tal como a empresa
de comunicação TV Globo.
Também há outra classificação que leva em consideração a constituição jurídica de uma empresa. Essa identificação tem quatro divisões: autônomo, empresário, sociedade empresária e sociedade simples. A empresa autônoma
é aquela que tem o profissional liberal, que fará seu lucro
por meio de seus serviços especializados, por conta própria, sem que exerça a função de um empresário, como por
exemplo Supermercado D’avó. A empresária é aquela que
exerce profissionalmente a atividade econômica para produção ou circulação de bens ou de serviços, por exemplo

Figura 1- Comparação de empresa familiar e empresa não familiar1

A diferenciação dos tipos de empresa é bem clara. As
empresas familiares têm grande dificuldade de chegar à
terceira geração, pois, muitas vezes, há problemas internos

1. Figura 1: Disponível em: https://integrareeditora.wordpress.com/2011/10/19/comparativo-empresa-familiar-x-empresa-nao-familiar/ Acesso em:
28/03/2018.
2. Disponível em: Disponível em: https://integrareeditora.wordpress.com/2011/10/19/comparativo-empresa-familiar-x-empresa-nao-familiar/. Acesso
em 19/05/2018.
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a General Motors (GM). A empresa sociedade empresária é
aquela em que há dois ou mais indivíduos que juntos exercem a função de um empresário, tal como a padaria Firenze
e a empresa de sociedade simples, quando duas ou mais
pessoas se juntam para prestarem serviços especializados,
sem que exerçam a função do empresário, o escritório de
advocacia Peppe Bonavita.
Outra maneira de classificar as empreses é baseando-se na titularidade do capital. Nesse caso há três classificações: a privada, a pública e a mista. Na privada, o capital se
encontra na mão dos proprietários, tal como a empresa de
telecomunicação Vivo; já, na pública, o capital é dirigido ao
Estado, pois é ele que administra a empresa, como o Centro de Convenções Anhembi. Há também a organização de
autogestão, cujo capital é propriedade dos trabalhadores.
A empresa mista é a junção da instituição privada com a
pública, em que uma parte do capital é encaminhado ao
Estado enquanto a outra parte vai para os proprietários, assim como a empresa de exploração petróleo Petrobras.
Além dessas, há a classificação pelo setor. A corporação
comercial é a empresa que comercializa algum produto, como
a empresa alimentícia Camil Alimentos; a instituição industrial é a que fabrica determinado produto, tal como a Companhia Siderúrgica Nacional. Já a empresa de prestação de

serviços, é a organização que oferecem algum serviço para a
produção, assim como a empresa de engenharia Matec. Por
fim há a rural cujas empresas que exercem atividade na zona
rural, como a produtora e distribuidora de verduras Hasegawa.
A última classificação de empresa é baseada no seu
porte. Há cinco divisões. A primeira, conhecida como
microempresa é a que possui uma Receita Operacional
Bruta Anual (R.O.B.A.) inferior a dois milhões e quatrocentos
mil reais. Já a pequena empresa tem uma R.O.B.A. entre R$
2,4 milhões e R$ 16 milhões. A média empresa possui uma
R.O.B.A. entre R$ 16 milhões e R$ 90 milhões. A médiagrande empresa tem uma R.O.B.A. R$ 90 milhões e R$ 300
milhões e a grande empresa uma R.O.B.A. superior a R$
300 milhões.3
Sendo assim fica evidente que há diversas maneiras
de classificar empresas, que podem ser pela sua atividade
econômica, pela constituição jurídica, pelo seu capital, pelo
setor e até mesmo pelo seu porte. Uma única empresa pode
ter mais de uma classificação, dessa maneira ela proporciona uma maior influência em seu segmento. Todas essas
classificações acabam servindo para qualificar e ranquear
as empresas no mercado nacional e internacional, que possuem um objetivo único, que é concretizar a empresa com
maior importância em seu ramo.

2. Desafios, pontos fortes e vulnerabilidades das empresas familiares
2.1. Desafios
As empresas familiares apresentam diversos fatores
que as diferem das empresas comuns. Um desses fatores
é o fato de terem desafios mais específicos para seu desenvolvimento. No processo de formação da empresa, um
erro pode ser fatal, podendo acarretar uma crise e levar à
falência da instituição.
O primeiro desafio da empresa familiar é conseguir se
manter competitiva no seu ramo empresarial para que não
tenha desvantagem sobre as demais empresas que lutam
para ser a melhor. As empresas profissionais geralmente
têm um investimento maior que as demais e isso as deixa
em uma situação mais confortável. Caso não haja a competividade adequada ela pode perder importância e influência
no mercado de consumo, podendo ter um prejuízo.
Além desse desafio, há necessidade da junção de alguns
aspectos da empresa familiar com a empresa profissional.
Um exemplo disso é que, na empresa familiar, trabalham
pessoas da família e outras que não são da família. Essa
junção concretiza a ligação necessária entre as empresas.
Uma dificuldade dessa etapa é quando um trabalhador que
não é da família assume um cargo de maior importância,
por exemplo, de um gerente. Os familiares precisam confiar
muito na pessoa escolhida já que todos envolvidos ficam
com certo receio, pois ele não pertence à família. Se essas
escolhas forem bem feitas acabam ajudando muito as em-

presas que podem ter muito lucro quando todos os funcionários trabalham em harmonia.
Outro desfio comum nas empresas familiares é a necessidade de manter o controle familiar no negócio. Caso ela
não consiga, pode levar à falência ou à venda, duas consequências trágicas para qualquer família que investiu
dinheiro, tempo e confiança em todos os membros. Além
dessas perdas, pode ocorrer uma outra perda maior que é
a separação da família. Muitas vezes os proprietários não
assumem o erro ou os erros e ficam acusando-se entre si.
Não se deve esquecer de que não se misturaram problemas
familiares com os das empresas.
Por fim o maior desafio de uma empresa familiar é conseguir perpetuar a sucessão da família para outra geração.
Nesse aspecto há o mais temido problema pelas empresas familiares: a transição de geração. Um erro nessa etapa pode acabar sendo fatal. Muitos proprietários de uma
geração podem ter ideias de desenvolvimento diferentes e
isso pode acarretar uma drástica mudança administrativa
e política, sendo assim os novos sucessores podem acabar
perdendo o controle empresarial.
1.1.2 Sucessão familiar
O processo de sucessão de uma empresa familiar é o
momento mais complicado, pois há possibilidade grande
de ocorrer erro. Esse processo se dá pela troca de lideran-

3. Disponível em: https://www.oobj.com.br/bc/article/qual-a-classifica%C3%A7%C3%A3o-dos-benefici%C3%A1rios-de-acordo-com-porte-de-empresa-387.
html. Acesso em 27/05/2018.
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ça de um dono e seu sucessor. Um exemplo hipotético: se
o chefe chegar a uma idade avançada poderão acontecer
duas situações: a primeira é a desagregação da família que
pode prejudicar não só o indivíduo, como também a empresa; a segunda opção é a emersão de uma nova liderança.
Caso a empresa possua mais de um chefe, é possível
que haja uma divergência entre eles para escolher o novo
sucessor. Um fato que dificulta mais a escolha é que não
há uma maneira ou processo pré-estabelecido para fazer
essa modificação de líder. É necessário que haja uma preparação adequada para que não ocorram grandes turbulências na administração dela. Isso deve ser feito de geração
em geração. Em praticamente todos os casos, não há essa
preparação adequada com caminhos ortodoxos.
Assumir o lugar de um líder que ficou um tempo considerável comandando uma empresa é muito complicado,
pois o sucessor dificilmente vai ter o mesmo preparo e as
mesmas técnicas de trabalho. É raro o novo chefe herdar
a legitimidade empresarial de seu antecessor. Com isso é
bem possível que, quando o novo chefe assumir, ele julgue necessário fazer algumas modificações logo de início.
Caso isso aconteça, pode ocorrer certo desconforto entre os
membros da família e dos funcionários.
Quando os fundadores das empresas são os próprios
sócios ou acionistas, o papel de sócio acaba passando despercebido. Em diversas ocasiões, os ex-chefes optam por
serem sócios de sua empresa para manterem um contato
mais próximo a ela. Já um profissional que lá trabalha necessita de um certo preparo para exercer a função de sócio.
Esses fatos comprovam que o processo de sucessão é realizado diversas vezes sem uma base técnica.
Quando se fala de uma fase de sucessão, geralmente
é muito delicada e desafiadora para continuidade da empresa familiar. Por se tratar de um aspecto complicado de
se abordar, é comum que a família e o fundador adiem, ao
máximo, a sucessão.
Muitas vezes, a única opção para uma empresa familiar
é trocar para uma empresa profissional. Caso isso ocorra,
há diversas dicas que podem ser seguidas para essa nova
etapa. São elas: não apressar os resultados de um planejamento para a profissionalização; desenvolver pensamentos racionais, o mais atualizado possível e deixar de lado
interesses pessoais; interligar as áreas da empresa, visando melhorar os dados da empresa para ter um crescimento mais eficaz; buscar pessoas qualificadas para recrutar
novos membros; desenvolver o perfil gerencial dos funcionários-chave; investigar possíveis falhas para melhorar o
processo de desenvolvimento; definir políticas administrativas; abrir ou manter canais de comunicação.
2.2. Pontos fortes
As empresas familiares têm vários pontos fortes que as
diferem das demais instituições empresariais. Um desses é
a união da família a longo prazo, com isso o grupo familiar
passa a ter um grupo de acionistas estável, fiel e leal. Isso é
importante para que uma empresa possa progredir de for-
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ma eficaz.
Outros aspectos em que as cooperações familiares levam vantagem sobre as demais empresas são o planejamento e o relacionamento com mercado a longo prazo. Além
disso elas, de modo geral, optam por uma manutenção de
excelência, com padrão mundial, com intuito de ter resultados longínquos, diferentemente das empresas profissionais
que, na maioria dos casos, pensam numa manutenção de
curto prazo. Por esse motivo elas estão sempre numa constante modificação estrutural ou tecnológica.
De um modo geral, o presidente de uma empresa familiar opta por um caráter muito ético e transparente com
seus funcionários, aspecto muito impactante para o desenvolvimento da empresa, já que, se todos sabem exatamente
o que está acontecendo, todos podem pensar juntos numa
melhor conclusão. É por isso que o presidente incentiva
seus trabalhadores a desenvolverem novos produtos e serviços e, se possível, terem ideias inovadoras para a empresa
que possam ajudá-la de maneira mais eficaz. Essa é uma
ação presente na rede de supermercados D´avó.
Outro ponto forte da empresa familiar é que, quando a
nova geração inicia os trabalhos, o presidente precisa decidir quem será o seu sucessor e para isso, em muitos casos,
tem uma boa variedade de possíveis sucessores (pessoas
da família). Isso acaba sendo bom para a empresa, pois se
a escolha for bem feita há maior chance de que a empresa
continue crescendo.
Numa empresa familiar, todos funcionários sabem que
o coletivo é muito mais importante que o individual e esse
é o raciocínio fundamental para uma empresa. Sempre deve
colocar acima o interesse da empresa sobre o da família e
dos acionistas. Quando os trabalhadores conseguem ter
sucesso em suas escolhas profissionais todos têm orgulho de si próprio, pois os familiares sabem que fizeram a
escolha certa e conseguiram dinheiro e reconhecimento,
enquanto os acionistas ganham dinheiro.
2.3. Vulnerabilidades
As empresas familiares apresentam diversas vulnerabilidades. Uma delas é o baixo reinvestimento do resultado
no negócio. Elas precisam de novos investidores a cada
fim de contrato de seus sócios, já que é raro que os antigos
investidores façam novos contratos, pois nunca se sabe o
que o atual dono da empresa está pensado sobre ela; logo,
passa a ser arriscado fazer um novo contrato com a mesma
empresa familiar.
Outra fragilidade das empresas familiares é o excesso
de lealdade em alguns aspectos, como produtos, serviços
e tecnologias ultrapassadas. Os proprietários preferem,
muitas vezes, não se ariscarem com trocas de produtos,
de novos serviços e de tecnologias, pois podem ser muito
arriscados para a empresa. Quando eles optam por essas
mudanças, eles pensam a longo prazo, já que para eles não
é conveniente estar sempre em modificações. Eles optam
por isso, já que realizar sempre modificações pode trazer
instabilidade à empresa, por isso eles realizam suas ações a
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longo prazo para reduzirem as turbulências (altos e baixos).
Outra fraqueza apresentada nas empresas familiares é
o fato de terem um foco maior no controle da empresa do
que em outros quesitos como o lucro máximo. Esse fator
pode ser crucial para o avanço máximo da empresa, pois
como eles prezam muito o controle empresarial acaba acarretando um desenvolvimento mais lento da empresa. Outro
motivo que reduz a velocidade de desenvolvimento é a dificuldade de manter os talentos presentes na empresa. Isso
é difícil de superar, uma vez que o profissional talentoso,
provavelmente, terá uma proposta muito elevada de salário
para trabalhar em outra que, de um modo em geral, é melhor ranqueada que sua atual. Sendo assim é muito complicado manter seus talentos na empresa até o fim da carreira.
Toda empresa tem estratégias para seu desenvolvimento, porém, em muitos casos familiares, elas acabam sendo muito simples, uma vez que os proprietários familiares
fazem escolhas sem analisar o mercado nacional e com
isso podem deixar a empresa estagnada. Esse erro, infelizmente, é que elas não dispõem de um especialista em
mercado nacional e acabam fazendo as escolhas somente
com as ideias dos familiares que, muitas vezes, não sabem
exatamente como está o mercado.
Outra instabilidade muito presente nesse tempo de emprego são os conflitos familiares. Cada membro tem uma
ideia e não quer abrir mão dela. Para que qualquer empresa
consiga se desenvolver, é necessário que todos que participam da política administrativa estejam dispostos a abrir
mão de suas ideias individuais em favor da empresa. Além
de gerar um conflito empresarial, esses conflitos podem

acarretar consequência mais trágica que é a separação da
família e o fim da empresa, que seria a pior coisa para qualquer membro.
Outro problema dos conflitos é o reconhecimento do erro
e a superação do acontecimento. Os envolvidos, muitas vezes, não esquecem o que ocorreu durante o conflito e ficam
remoendo essas mazelas até terem suas ideias executadas.
Mais um problema presente nessas empresas é o longo
período de liderança. O dono fica no comando mais de uma
década com ideia de liderança fixa entre os funcionários
e sem que ninguém o alerte que elas estão ultrapassadas
e que há necessidade de modificação para que a empresa
volte a prosperar e a ter lucro.
Além de todas essas vulnerabilidades também há
a soberba familiar. O líder familiar tem um orgulho
inquestionável da empresa e não aceita novas ideias, pois
julga ter a ideia perfeita para todas as decisões, entretanto não tem todas as respostas para todas as situações. Ele
precisa deixar o orgulho de lado e colocar a empresa em
primeiro plano.
Com base em todos esses desafios, fica evidente que elas
precisam de um preparo muito forte e muita dedicação de
todos participantes. Caso contrário a probabilidade de que
a empresa pode progredir reduz drasticamente, pois sem o
coletivo ela não se desenvolve da melhor maneira possível.
Logo, as empresas familiares devem deixar de lado seus problemas particulares e os dirigentes, quando estiverem na
empresa ou discutindo algo sobre ela, só devem pensar nela
e em nada mais. Caso contrário isso pode ser um tiro no próprio pé, ou seja, pode chegar à falência empresarial.

3. Um estudo de caso particular
No Brasil possui existem muitas empresas profissionais
ou familiares. Uma delas é a empresa de hipermercado D’avó.
A história dessa empresa se inicia, em 1945, no fim da
Segunda Guerra Mundial. A Europa estava mais arrasada
do que no fim da Primeira Guerra. A destruição atingira indústria, transportes, comunicações, pontes, canais, diques
e terras férteis. Devido ao estado de alerta, as famílias viviam preocupadas com a possível chamada, pelo Governo,
dos seus filhos mais novos para servirem o Exército. Esse
fato levou os jovens e crianças, antes da idade de servir ao
Exército, saírem do Continente à procura de novas oportunidades. Assim não foi diferente com as crianças portuguesas e com os membros da família D’Avó.
Na época, para vir para o Brasil não bastava querer. Era
necessário ter uma “carta de chamado” por uma pessoa
conhecida a qual garantisse um emprego para o imigrante.
Dionísio, na época com 14 anos, veio para o Brasil chamado por seu tio. Chegando ao Brasil, trabalhou como faxineiro, balconista, até conseguir trabalhar em uma padaria
de seu tio, onde aprendeu o ofício de padeiro. Na época, o
trabalho era remunerado com moradia, comida e com um
salário que ficava em poder do próprio empregador.

Dionísio chamou seu irmão Martinho e depois chamou
outo irmão, Abílio e um primo, Arnaldo. Os quatro trabalharam duro, juntaram dinheiro e compraram uma padaria
“falida” em São Paulo, no final da Rua Pamplona. Naquela
época chamaram o irmão mais velho do Dionísio, o Augusto. Nasce a primeira sociedade entre os 4 irmãos e 1 primo. Na padaria da Pamplona, na época, atendiam muitas
governantas da região e assim foram fazendo a imagem de
bom atendimento e produto de qualidade. Além do atendimento local, desenvolveram freguesia em bairros distantes,
como Ipiranga, Planalto Paulista e entregavam pão e leite
em uma carroça.
Os negócios prosperaram. Compraram outras padarias,
venderam as freguesias, enfim chegaram a ter 3 padarias.
Começaram a chamar os irmãos do Arnaldo, primo dos outros 4 sócios e assim vieram o Antonio, Alberto que começaram a trabalhar nas padarias já existentes. Depois vieram o Durbalino e o Manuel, irmão mais novo dos 4 sócios.
Estes últimos imigrantes, após um tempo, resolverem ter
suas próprias padarias, chamaram mais 2 irmãos, Fernandino e Constantino, e nasceu a segunda sociedade com 5
irmãos e 1 primo, irmão mais novo dos sócios da primei-
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ra sociedade. Também empreenderam no ramo de Padaria. Surgiu uma oportunidade de abrir uma padaria, na
COHAB, primeiro conjunto habitacional da cidade de São
Paulo, na Zona Leste, onde começaram a usar o nome da
Família “Avó”, como nome da sociedade e inauguraram a
Padaria D Avó 1. Foi um grande sucesso e, depois de um
tempo, abriram a D Avó 2, também na COHAB.
Naquele momento havia duas sociedades: a primeira
com padarias, no centro, e a segunda, com padarias na periferia, Zona Norte e Zona Leste de São Paulo, na COHAB
I. O conjunto habitacional foi habitado rapidamente, porém
não tinha infraestrutura para atender a população em serviços básicos, quando abriu uma licitação para a abertura de
um Supermercado na Região. A segunda sociedade estava
ávida de participar da licitação, mas não tinham condições
financeiras para tal. A primeira já estava em uma fase de
estabilização e não tinham a ambição de empreender mais,
quando o irmão mais novo deles, Manuel, convenceu a primeira sociedade a participar da licitação.
Participaram, porém, perderam a licitação. O ganhador da época apresentou um projeto que foi reprovado pela
Prefeitura de São Paulo. Quando reabriu a licitação, os 11
ganharam a licitação para abrir um supermercado na Zona
Leste de São Paulo.
E agora, como fazer um Supermercado, com que dinheiro? O Manuel, irmão mais novo dos mais velhos e sócio
dos primos, tomou a frente. Juntou as sociedades em uma
e nasceu o D’ Avó Supermercados. Venderam as padarias
distantes e se capitalizaram para construir e montar o supermercado. Para operar, contaram com a ajuda e orienta-

ção de um supermercado da Zona Norte, o Bergamini, vizinhos da padaria que foi vendida.
O Supermercado foi um sucesso. Venderam as outras padarias e dedicaram-se apenas a esse novo segmento. Assim
foram abrindo filiais na zona Leste de São Paulo, depois partiram para o Alto Tietê, região de Suzano e Mogi das Cruzes.
Começaram a operar no segmento de Drogaria, como loja de
apoio dos Supermercados. Continuaram a expansão, abriram
lojas na Grande São Paulo, em São Bernardo, Taboão da Serra,
Itaquaquecetuba. Na linha da diversificação, abriram postos
de combustíveis acoplados aos Supermercados. Recentemente investiram em um Shopping, Pátio Itaquá. Além dos sócios,
a segunda geração ajudou no crescimento do Grupo que sempre se caracterizou pelo empreendedorismo e inovação. Foi o
primeiro supermercado a usar automação comercial na frente
de loja nos moldes que conhecemos hoje, em 199, na loja de
Guaianazes. Também foi um dos primeiros varejo a ter seu
cartão próprio para financiar os clientes, o Cartão Confiança,
primeiro Cartão Private Label a usar chip, em 1997.
Em 35 anos, a empresa familiar se profissionalizou e
hoje está entre os 30 maiores supermercados do Brasil, entre os 10 maiores supermercados de São Paulo. São 10 supermercados, 10 Drogarias, 5 Postos, 1 Atacado, 1 Shopping
e o Cartão Confiança.
Essa é a história de uma das diversas empresas atuais
do Brasil, que busca a melhora diariamente, com objetivo
de se superar e alcançar ou até superar as demais empresas
de seu segmento. Esse foi um dos casos em que as empresas familiares conseguiram ter sucesso em seu desenvolvimento e, hoje, podem competir com mercado nacional.

Conclusão
Pode-se concluir, a partir deste estudo, que as empresas
familiares são antigas e são de muita relevância. Se o mercado
atual do Brasil não tivesse a ajuda das diversas empresas familiares é certo que o país estaria deixando de ganhar dinheiro e
estaria perdendo visibilidade internacional. Há muitas empresas em destaque, uma delas é o Supermercados D’Avó com 35
anos de muito trabalho e se encontra em vigésimo sétimo no
ranking de Supermercados do Brasil e o sétimo de São Paulo.

As empresas familiares apresentam fatores que as ajudam e outros que as prejudicam das demais, porém se bem
estruturadas, é possível que elas consigam se desenvolver
melhor do que as profissionais. O ponto de atenção das empresas familiares é a sucessão do líder, aspecto muito complicado, já que um erro pode ser fatal. Se a sucessão não for
bem planejada e aceita, sobram duas opções: a falência ou
a venda para outro grupo.

Anexo – entrevista com Marcio Mota de Avó
Este anexo contém uma breve e exclusiva entrevista
com Marcio Mota de Avó, administrador e advogado da
empresa D’avó Supermercados. Ele fez seus cursos na Universidade Mackenzie e, durante seus estudos, já ingressou
na empresa.
1) Qual sua função na empresa?
R: Diretor Simplicidade e Facilidades, responsável pelas
operações da empresa, além de abranger outras atividades:
a. Recursos Humanos, que chamamos de POP, Pessoas,
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Organização e Processos, onde alinhamos as estratégias da empresa;
b. P revenção de Perdas, onde alinhamos os processos
para evitar quebras na empresa;
c. Segurança;
d. Departamento Jurídico;
e. Cartão Private Label, cartão de crédito da loja, conhecido como Cartão Confiança;
2) Quais foram as dificuldades e facilidades em sua
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rede familiar?
R: Durante minha carreira profissional enfrentei várias
dificuldades. Trabalhei em todas as áreas de um Supermercado como operador de caixa, fiscal de caixa, estoquista,
conferente, balconista, açougueiro, padeiro, no coorporativo nas áreas de tesouraria, Contas a Pagar e a Receber,
Marketing, Contabilidade, área fiscal, compras, crédito,
tecnologia. Todo esse aprendizado facilitou meu entendimento sobre o setor. Trabalhar na empresa, na qual seu pai
é sócio, tem vantagens e desvantagens, mas afirmo que as
desvantagens são muito maiores, pois tudo que se faz não
é nada além da sua obrigação, além de ser cobrado com
maior rigidez pelo parentesco que tem. Durante minha carreira profissional, como filho de um dos sócios, sempre tive
flexibilidade nos horários, o que permitiu eu me formar em
Administração e Direito.
3) Qual o motivo de uma empresa necessitar de um
administrador?
R: Uma empresa é feita por pessoas e processos com o
objetivo de gerar valor a todos que a compõem e a sociedade em que está inserida e, para isso, precisa de profissionais para organizar, gerir, equilibrar os recursos.
4) Quais os tipos de administradores?
R: Os tipos de administradores são:
a. Líder Autoritário – está preocupado apenas com a realização das tarefas, baseando-se em regras e no poder,
não escuta os liderados e toma decisão sozinho;
b.Líder Democrático - focado nas pessoas, principalmente em seus liderados, pois todos são estimulados a colaborar, a inovar, a dar sugestões, ou seja, a participar
efetivamente das decisões da equipe. Exerce uma liderança servidora ou uma liderança pelo exemplo.
c.Líder Liberal - consiste em dar total liberdade para os
membros de sua equipe de forma que eles possam realizar suas atividades sem uma supervisão constante.
A forma ideal é o momento. O ambiente vai determinar
e um bom administrador saberá a hora de ser autoritário,
democrático ou liberal. Não existe receita pronta, vários detalhes devem ser observados.
5) Quais são as peculiaridades de uma empresa familiar?
R: Uma empresa familiar tem suas peculiaridades que
variam de empresa para empresa, dependendo das características familiares, no caso concreto, onde trabalho, trata-se
de uma empresa de 11 sócios, 11 irmãos, primos entre si, de
origem portuguesa, com vínculos familiares muito fortes,
calcados na necessidade e no trabalho. Em um cenário de
pós-guerra, na Europa, quando o Continente precisava se
reconstruir, os imigrantes saíram da sua terra natal, ainda
menores, “fugindo” do serviço militar, obrigatório na época,
e atrás de melhores condições de vida. Assim, vieram para

o Brasil apenas os homens da família que se juntaram e formaram a empresa. Até hoje, apenas os homens trabalham
na empresa.
6) Quais são os pontos fortes e fracos de uma empresa familiar?
R: Uma empresa familiar, por características, é uma empresa ágil na tomada de decisões, o que propicia uma competitividade no mercado. Por outro lado, em alguns casos
a decisão, além de ser o melhor para o futuro da Empresa,
tem que conciliar os desejos de cada membro da família.
7) Quais são os desafios exclusivos das empresas
familiares?
R: O maior desafio de uma empresa familiar é manter
a harmonia e os interesses convergentes dos familiares.
Além desse desafio, tem que encontrar membros familiares com condições de administrar a empresa e manter a
“alma” dela, o espírito com que a fez nascer e crescer. Outro
grande desafio é a sucessão familiar que deve ser gradativa, com parcimônia e bem planejada para que a empresa
não sofra com a mudança de administração.
8) Como se dá a sucessão familiar na empresa em
que trabalha?
R: A sucessão familiar se dá de várias maneiras. Não
existe uma receita pronta. Está muito ligada às características da empresa, da família, dos sucedidos e dos sucessores, porém é de fundamental importância que os sucedidos
queiram fazer a sucessão e o sucessores também queiram
manter a empresa. É necessário um treinamento para ambos os lados. Ambos devem aprender uns com os outros. Os
objetivos da empresa e dos profissionais familiares devem
estar bem alinhados, caso contrário recomenda-se a profissionalização da empresa.
9) Qual a diferença de perfil de um administrador
de uma empresa familiar das outras?
R: Na minha opinião um administrador de mercado e
um administrador familiar devem ter um perfil muito parecido, o que diverge é como a carreira profissional foi construída. As relações interpessoais são diferentes, um com
pares profissionais de mercado, enquanto outro com familiares que devem ser profissionais naquilo que fazem.
10) Você pretende trabalhar nessa empresa familiar até o fim de carreira? Por quê?
R: Eu pretendo trabalhar na empresa da minha família
até a empresa querer e precisar do meu trabalho. Nada é
eterno, a qualquer momento, por interesse próprio ou por
vontade da empresa, posso sair dela. A empresa tem 35
anos e a primeira geração ainda trabalha e faz o papel de
conselheiros. Sou da segunda geração e estou há 28 anos
trabalhando nela. Posso afirmar que cresci junto com ela..
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Resumo
Os carboidratos são a principal e mais abundante fonte de
energia, em forma de nutriente, disponível para o corpo humano; logo, é essencial para a construção de uma dieta regulada
e saudável - salvo quando se utilizam dietas específicas para
atingir determinados objetivos, como o caso da dieta cetogênica. Além disso, entre suas várias características, os glicídios
são os responsáveis pela formação de glicogênio e produção
de insulina no corpo humano. Sendo assim, o presente trabalho foi realizado com o intuito de discorrer sobre a importância e a relação dos carboidratos na dieta humana bem como
apresentar as consequências de um consumo exagerado ou
diminuto desses nutrientes. Além disso, foram analisadas as
respostas metabólicas e fisiológicas do organismo humano

acerca do processo de digestão e metabolização desses macronutrientes. Tendo em vista as dietas humanas e os atuais
padrões de beleza cultuados pela sociedade contemporânea,
é conveniente analisar a relação dos carboidratos para a saúde
e para a estética. Portanto, serão tratadas as especificidades
desses nutrientes e suas implicações no metabolismo humano. A partir disso, esta monografia utilizou um compilado de
arquivos de revistas científicas e trabalhos de conclusão de
curso, bem como pesquisas de autores como Maria Frutuoso
e Jennie Brand-Miller pertencentes à área de nutrição e nutrição esportiva. Por fim, foi observado que os carboidratos,
provavelmente, estão relacionados ao ganho de peso e ao aumento das taxas de obesidade na população.

Palavras-chave: carboidratos, insulina, glicogênio, glicose, metabolismo, macronutrientes, índice glicêmico, sangue.

Abstract
The carbohydrates are the main and most plentiful energetic source, in matter of nutrients, available for the human body, therefore being an essential macronutrient for a
regulated and healthy diet - unless when it is used a specific diet to achieve a determined objective, such as with the
“keto-diet”. Besides, between its many characteristics, the
glycine is responsible for the glycogen formation and insulin production in the human body. This way, the present
work has been accomplished with the intent of explaining
and discoursing about the importance and relation of the
carbohydrates in the human body and diet, so that the consequences of an exaggerated or scanty consume of these

nutrients have been observed. Furthermore, the metabolic
and physiologic answers of the human organism around
the digestive process and carbohydrates metabolism have
also been analyzed. Considering the human diets and the
current beauty pattern cultivated by the contemporary society, it was decided that it would be convenient to analyze
the glycine relations with the health and esthetic conceptions. So, the specificities of these nutrients and their implications in human metabolism have been dealt with. Lastly,
having this as a north, this monograph made use of scientific journals and articles from the nutrition and sportive
nutrition areas to try to reach its objective.

Keywords: carbohydrates, insulin, glycogen, glucose, metabolism, macronutrients, glycemic index, blood.

Introdução
A alimentação humana foi composta originalmente
pelo consumo de carnes de caça e pelo consumo de frutas e
vegetais. No decorrer da história, o homem estudou e aprofundou seu conhecimento sobre a alimentação. Durante
um estudo acerca da razão pela qual o vinho tem um sabor
adocicado, a existência dos carboidratos foi descoberta e, a
partir disso, desenvolveu-se um vasto conhecimento sobre
esses nutrientes. Descobriu-se assim sua função e sua importância na dieta do ser humano.
Este trabalho tem o intuito de analisar a bioquímica dos
carboidratos a fim de que sejam demonstradas as possíveis
utilizações deles quando se visa a uma dieta para o ganho
ou perda de massa, seja de natureza gorda, seja de natureza
magra. O projeto pretende esclarecer alguns conceitos fundamentais a respeito do processo de metabolização, bem
como analisar possíveis doenças e consequências de uma
má administração dessa ordem de alimentos.

Portanto, no capítulo 1, será tratada a natureza e a classificação de carboidratos, bem como a metabolização, a função e as consequências metabólicas deles no ser humano.
Serão abordados aspectos como a glicemia e a função das
enzimas sobre o carboidrato. Já no capítulo 2, serão abordados aspectos fisiológicos e metabólicos acerca do consumo
de carboidratos, tratando dos hormônios insulina e glucagon. Já, no capítulo 3, serão tratados conceitos relacionados
à natureza e a decorrências dos glicídios na dieta humana,
para ser avaliado o ganho ou a perda de massa em função
do consumo desses alimentos. Em sequência, será discutido acerca de possíveis problemas e doenças causadas pela
má administração de carboidratos em dietas humanas. Em
relação ao capítulo 5, serão tratados os tipos de dietas relacionadas à privação do consumo de carboidratos e, por fim,
no capítulo 6 se discutirá, brevemente, a relação entre os carboidratos e a prática de atividades física de alta intensidade.

1. O que são carboidratos?
Carboidratos são macronutrientes, isto é, são moléculas que constituem os seres vivos e são fundamentais para
integridade da célula, frequentemente requisitadas, em
grande quantidade, pelos seres vivos para se realizarem os
processos metabólicos, fisiológicos e genéticos. Essas moléculas são responsáveis por armazenar a energia nos seres
vivos, seja em modo de amido nos vegetais ou glicogênio (o
estoque de energia rápida do organismo encontrado em todas as células animais) nos seres humanos. Além dos carboidratos, que também podem ser denominados glicídios
ou hidratos de carbono, existem outros três macronutrientes: as proteínas, os lipídios e os ácidos nucleicos.
Esse grupo de macromoléculas é determinado pela relação de um átomo de carbono para uma molécula de água
(CH20), por isso chamado de “hidrato de carbono”. Dessa
maneira, determina-se a complexidade do carboidrato. Os
mais simples são denominados monossacarídeos (de 3 a 7
átomos de carbono) e têm, no mínimo, uma molécula de
glicose (C6H1206). Os mais complexos são reconhecidos
como dissacarídeos (2 moléculas de monossacarídeo, como
a sacarose), oligossacarídeos (3 a 10 moléculas de monossacarídeos) e, finalmente, polissacarídeos (10 ou mais unidades de monossacarídeos), que formam a quitina1 e a celulose2, por exemplo.

1.1 Metabolização dos carboidratos e glicemia
Quando o carboidrato é ingerido, o processo de metabolização dele é iniciado logo na boca, devido à breve ação
da enzima amilase3. Como o contato com a amilase salivar
é muito curto, faz-se necessária a ação de outras enzimas
para a conclusão da absorção do alimento, para que o nutriente possa atingir as células na forma de sua unidade
funcional, ou seja, o monossacarídeo4. Esse procedimento
metabólico ocorre por meio do contato entre o glicídio5 e a
amilase pancreática6, bem como com as enzimas maltase7
e dextrinase8 no intestino.
Por meio da absorção dos hidratos de carbono, a quantidade de glicose (açúcar) no sangue é alterada. Esse fenômeno é denominado de glicemia. Dessa forma, os índices
de glicose no sangue são aumentados no momento pós-digestão (hiperglicemia) e, após um, são revertidos ao ideal
por meio do hormônio insulina. Logo, criou-se um gráfico
que demonstra a curva glicêmica utilizada para medir os
níveis de glicemia em função de um determinado tempo
pré ou pós refeição. No gráfico a seguir (imagem 1) podem-se avaliar as condições de glicemia de um indivíduo em
função das horas após ingestão de glicose.

1. Quitina: Polissacarídeo que constitui o exoesqueleto de artrópodes e a parede celular dos fungos.
2. Celulose: Polissacarídeo que constitui a parede celular dos vegetais.
3. Amilase: Enzima encontrada na saliva dos seres humanos e no pâncreas (amilase pancreática) responsável por degradar as moléculas de carboidrato,
assim facilitando a ingestão e futuramente e digestão deste alimento.
4. Monossacarídeos: São carboidratos constituídos de 3 a 7 átomos de carbono e solúveis em água, pois se tratam de monômeros (uma molécula só).
5. Glicídio: Sinônimo de carboidrato; hidrato de carbono.
6. Amilase pancreática: Enzima amilase encontrada no órgão pâncreas. É responsável por fragmentar polissacarídeos em moléculas menores, como
maltoses e dextroses, dessa forma facilitando a absorção desses nutrientes durante o processo de digestão.
7. Maltase: Enzima responsável por degradar e transformar maltoses (como o açúcar dos cereais) em glicose.
8. Dextrinase: Enzima responsável por degradar dextroses, como o amido do milho.
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Imagem 1: Curva glicêmica. http://www.ebah.com.br/content/
ABAAAgigQAI/correlacoes-clinicas-metabolismo-dos-carboidratos
(Acessado em 25/02/18)

Observando-se o gráfico, a curva glicêmica, medida
em miligramas de glicose por 100 mililitros sanguíneos
(mg/100ml), está orientada para cima, indicando um
aumento na glicemia no momento I e II. Isso ocorre porque
o indivíduo consumiu algum carboidrato no período, de
maneira que a quantidade de monossacarídeos no sangue
desse indivíduo estava muito maior após uma hora da ingestão o que deu origem a um pico de glicemia no momento II. Além disso, pode-se observar que, a partir de 2 horas,
após a digestão, o indivíduo não consumiu mais alimentos
ricos em glicose ou consumiu outros macronutrientes no
período, portanto a glicemia permaneceu igual no decorrer
do tempo.

2. Hormônios relacionados à metabolização dos glicídios
Existem dois hormônios principais cujos nomes são glucagon e insulina, relacionados à metabolização dos glicídios e à condição glicêmica do indivíduo, pois atuam diretamente na glicemia. A função desses hormônios é regular
a glicemia para que esteja entre os valores de 70 a 100 mg/
dl em jejum (segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes) e,
quando ingerido algum alimento, controlar a quantidade de
glicose no sangue.
O primeiro deles, de um lado, é o glucagon, responsável
pelo involuntário aumento de glicose no sangue quando o
indivíduo está em jejum, isto é, quando não há consumo
de alimentos compostos por glicose dentro de um grande
período de tempo, prática comum quando é realizado um
exame de sangue no laboratório. Por outro lado, a insulina
tem uma função oposta em relação ao glucagon, ou seja,
ela diminui a glicemia após um breve período de ingestão
de carboidratos.
Esses hormônios são de extrema importância para o
funcionamento do corpo humano, bem como para a regularização frequente da quantidade de glicose no sangue e
impede, assim, o desenvolvimento de doenças e problemas
relacionados à glicemia. Dessa maneira, a insulina e o glucagon, embora apresentem funções opostas, são utilizados
como meios de se estudarem as condições fisiológicas dos
indivíduos e, não somente, analisar a curva glicêmica.
Ao analisar o seguinte gráfico (Figura 2), pode-se compreender a ação dos hormônios citados acima.

Figura 2: http://questoesbiologicas.blogspot.com.br/2014/12/biologia-ufabc_4.htmlO. Acessado em 27/03/18.

Percebe-se, então, que o indivíduo, certamente, consumiu uma quantidade significativa de carboidratos no tempo “A”, pois sua glicemia aumentou exponencialmente e,
um pouco antes do momento B, começou a diminuir devido
à ação da insulina, que retornou à quantidade de glicose no
sangue até o ideal. Entretanto, um pouco após o ponto C,
a glicemia diminuiu drasticamente de maneira que o hormônio glucagon, somado a uma refeição rica em glicídios,
começasse a aumentar essa quantidade de açúcar no sangue no momento D.
Pode-se destacar do gráfico mais dois elementos: o pico
de insulina (hiperglicemia9) e a hipoglicemia10, localizados,
respectivamente, no momento “X” em que a glicose atingiu
120 mg/dL e, no momento “Y”, a glicemia está abaixo de 80
mg/dL. Esses fenômenos são importantes, pois refletem a
ação do hormônio insulina e indicam um comportamento
nutricional a respeito do consumo de carboidratos; portanto, um especialista poderia se basear neles para elaborar
dietas ou alertar sobre possíveis consumos inadequados.

9. Hiperglicemia: Momento em que há excesso de glicose no sangue.
10. Hipoglicemia: Momento em que há pouca glicose no sangue.
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3. Carga e índice glicêmico
Em 1981, no departamento de Nutrição da Universidade
de Toronto, no Canadá, o pesquisador David Jenkins desenvolveu um conceito que determinava a adequação dos
alimentos a serem consumidos por indivíduos diabéticos
cujo nome é “Índice Glicêmico”. Como os carboidratos são
absorvidos da mesma forma por todos seres humanos clinicamente normais, o conceito de Índice Glicêmico (IG) pode
ser aplicado tanto aos indivíduos clinicamente normais,
quanto aos anormais. Esse índice é classificado por meio
do potencial aumento da glicemia causado por um carboidrato qualquer, de maneira que seja observado ao longo do
tempo de digestão, de absorção e da chegada da glicose na
corrente sanguínea do indivíduo. Conforme os resultados
dessas variáveis, há uma maior ou menor concentração de
açúcar no sangue, denominada pico glicêmico.
O autor do Índice Glicêmico (IG) determinou que há alimentos de alto, médio ou baixo valor de IG. Ele concluiu
que os alimentos de alto índice glicêmico provocam uma
resposta glicêmica elevada no intervalo de 15 a 20 minutos
após a ingestão, enquanto os alimentos de médio e baixo
IG provocam respostas glicêmicas no intervalo de, respectivamente, 30 a 40 minutos e 40 a 50 minutos após a ingestão desse determinado alimento. Entretanto, também
foi observado pelo estudo de Jenkins que há uma série de
variáveis para se concluírem os valores de IG dos alimentos, tais como o tipo de carboidrato (glicose1, frutose2, sacarose3, lactose4 ou amido), a quantidade de fibras e demais
macronutrientes encontrados no alimento, além do modo
de preparação dele.
Em 1999, um estudo de Brand-Miller e Foster Powell indicou que o grau de cocção de um alimento influencia no
seu índice Glicêmico, principalmente se for um amido, uma
vez que o “amido encontrado em alimentos crus fica armazenado em grânulos duros e compactos, os quais dificultam a absorção e digestão”. Portanto, no momento em que
se cozinha um alimento a resposta fisiológica é alterada de
forma que cada modo de preparo de um alimento influencia
diretamente na dieta humana.
Foi necessário quantificar, em números, o valor do índice glicêmico dos alimentos em alto, médio ou baixo. Assim,
alimentos podem ser representados por meio de valores de
1 a 100, de maneira que IGs baixos estejam na janela de 1
a 55, ao passo que valores de 56 a 69 são IGs médios e, por
fim, valores acima de 70 são alimentos de alto IG. Os valores

do índice glicêmico de cada alimento são medidas utilizadas por nutricionistas para regular a produção de insulina e
para controlar a variação de glicemia no indivíduo, normalmente com o intuito de se evitar o ganho de massa gorda.
(Dados retirados de: http://www.rbone.com.br/index.php/
rbone/article/viewFile/53/51.Acesso: 07/jun/2018)
Para se verificarem os efeitos glicêmicos de uma dieta,
utiliza-se a Carga Glicêmica (CG), a qual avalia a qualidade
e a quantidade de glicídios em uma determinada porção de
comida dessa dieta. Logo, a carga glicêmica oferece uma
noção mais próxima e real do resultado e resposta glicêmica apresentada por aquela quantidade de carboidratos.
Assim como Foster - Powell e Brand Miller contribuíram
em 2002: “Os valores de Carga Glicêmica para alimentos
avaliados individualmente podem ser classificados como
Carga Glicêmica baixa (<10), Carga Glicêmica média (11-19)
e Carga Glicêmica alta (>20). Já os valores de Carga Glicêmica diária são classificados como Carga Glicêmica baixa
(<80) e Carga Glicêmica alta (>120)”. (Dados retirados de:
http://www.rbone.com.br/index.php/rbone/article/viewFile/53/51.Acesso: 07/jun/2018)
3.1 Aplicabilidade do IG no cotidiano
O índice glicêmico é utilizado como um meio de prevenção primário a doenças crônicas não transmissíveis e
como um auxílio a quadros clínicos já estabelecidos como
a obesidade Aquele facilita o desenvolvimento de várias
doenças em um indivíduo como a diabetes tipo 2, doenças
cardiovasculares, hipertensão arterial, dislipidemias5, gota,
cálculos biliares, apneia6 do sono e artrite. Ao contrário do
que a maioria da população pensa, a incidência de obesidade não está ligada, principalmente, ao consumo exacerbado de gordura (lipídeos), porém ao consumo inadequado de
carboidratos (Westman e colaboradores, 2007).
Segundo um estudo realizado por Jenkins7 e colaboradores, o nutriente chamado carboidrato apresenta respostas glicêmicas diferentes no corpo conforme a sua qualidade; portanto, o consumo de alimentos de baixo e médio IG
são recomendados a pessoas que apresentam obesidade,
diabetes e hipertensão. Além disso, a administração de alimentos de baixo índice glicêmico pode melhorar o metabolismo dos lipídeos (gorduras), pois há alterações positivas
nas concentrações de HDL18 e LDL19 após o consumo deles.
O estudo de Jenkins comprovou outros benefícios ligados

11. Glicose: Monossacarídeo de extrema importância para os seres vivos, pois é a principal fonte de energia deles.
12. Frutose: Monossacarídeo de grande poder adoçante encontrado em frutas, mel e néctar.
13. Sacarose: Comumente conhecido como “açúcar de mesa”, é o carboidrato formado por uma molécula de glicose utilizado pela indústria farmacêutica e em
produtos como o adoçante.
14. Lactose: É um dissacarídeo encontrado no leite e seus derivados.
15. Dislipidemias: Alta concentração de lipídeos (gorduras) e lipoproteínas no sangue; excesso de colesterol.
16. Apneia: Suspensão momentânea da respiração.
17. David J.A. Jenkins: Professor e pesquisador de origem britânica da universidade de Toronto no departamento de ciências da nutrição do Canadá. É o
responsável pela criação do conceito de “Índice Glicêmico” em 1981.
18. HDL: É a lipoproteína (junção de uma proteína a um lipídio) de alta densidade, cujo nome popular é “colesterol bom”. É responsável por transportar o
colesterol para o fígado, onde será degradado.
19. LDL: É a lipoproteína de baixa densidade, cujo nome popular é “colesterol ruim”, devido a sua relação a doenças cardiovasculares. Sua função no organismo é transportar o colesterol do fígado e do intestino a locais de produção de esteroides (lipídeos).
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à saúde de indivíduos e à ingestão de dietas caracterizadas
por refeições de baixo índice glicêmico, uma vez que essa
é associada a baixas concentrações de ácidos graxos20 não
esterificados (NEFAS), assim levando a uma melhor captação
de glicose pelos músculos, redução da síntese de VLDL21,
apolipoproteína22 B e colesterol LDL e aumento do HDL.
Em 1999, Ludwig23 e colaboradores realizaram um experimento com 20 adolescentes do gênero masculino que
estavam com 120% a mais do peso de outros garotos da
mesma idade. Esses rapazes foram orientados a consumirem, em determinados horários, alimentos de baixo, médio
e alto índice glicêmico. Para se verificarem as respectivas
alterações no metabolismo deles, houve coleta de sangue
a cada 30 minutos, durante 5 horas subsequentes às refeições. Ao fim do processo, a ingestão de alimentos de baixo
IG resultou em uma área maior abaixo da curva glicêmica
dos indivíduos, demonstrando haver menor concentração
de insulina e, por consequência, maiores concentrações de
glucagon plasmático24.
Após as refeições de predominância de alimentos de
menores IG, percebeu-se que os indivíduos demoravam
mais para sentir fome, devido à maior presença de fibras
contidas na composição desses alimentos. Portanto, a
maior quantidade de fibras alimentares está relacionada
à “diminuição da velocidade do esvaziamento gástrico e,
consequentemente, conferem maior saciedade” (Junior,
2007). Não somente, segundo Rodrigues e Frutuoso25, 2007,
esses alimentos são absorvidos de forma mais gradual e
lenta, o que provoca uma maior saciedade e controle da ingestão diária, bem como a diminuição dos picos de insulina
que, por sua vez, estão relacionados à secreção da leptina.26
Novamente, Ludwing e colaboradores observaram que,
quando consumidos alimentos de alto IG, ocorre hiperinsulinemia e hipoglucagonemia, ou seja, respectivamente, a
alta produção de insulina e baixa produção de glucagon no
indivíduo. Dessa forma, fatores como o metabolismo muscular e hepático, assim como a produção de glicose hepática sejam desacelerados. Então, a lipólise27 é suprimida.
Aos praticantes de atividades físicas, uma dieta adequada é essencial para a obtenção de resultados positivos,
portanto o conhecimento e a aplicação das propriedades do
Índice Glicêmico são extremamente importantes para tal,
de modo que:

“o índice glicêmico também constitui ferramenta aplicável para o praticante de atividade física, pelo fato do tipo de
carboidratos e o período da ingestão influenciar na reposição
correta dos estoques de carboidrato, uma vez que, quedas
acentuadas na concentração do glicogênio muscular levam à
fadiga e consequentemente queda no desempenho” (SIQUEIRA 28, Rodrigues e Frutuoso, 2007).

Durante a recuperação física, esses alimentos, em especial as fibras solúveis, são indicados devido à sua capacidade de manter a concentração de glicogênio muscular e
restabelecer as células no sistema imune. De um lado, para
refeições pré-exercícios, é ideal o consumo de alimentos
ricos em glicídios complexos e de baixo IG, como a aveia,
já que esses são caracterizados por mais fácil digestão e
permitirão mais energia ao indivíduo ao longo do exercício
físico. Por outro lado, o consumo de alimentos de alto índice
glicêmico (pão, arroz branco, batata inglesa) é inadequado
nessa situação, pois eles inibem a oxidação lipídica29.
No período durante o treino e pós treino, a ingestão de
alimentos de médio IG é recomendável, pois o indivíduo necessitará de energia rápida para repor os estoques de glicogênio e otimizar a liberação de insulina.
3.2 Propriedades do índice glicêmico no alimento
O índice glicêmico está diretamente relacionado à quantidade e ao teor de fibras em um determinado alimento, já
que, quanto mais fibras solúveis tiver, maior será o tempo de
contato entre o hidrato de carbono e a superfície de absorção
no intestino. As fibras insolúveis são responsáveis pela diminuição desse tempo de contato, o que resulta em um menor
IG do alimento, devido à diminuição de sua absorção.
Também se pode visualizar a alteração do índice glicêmico por meio do cozimento dos alimentos, em especial se
for um amido, tal como revelado no início do projeto. Isso
ocorre porque os amiláceos30, em sua maioria, necessitam
ser cozidos. Durante esse processo ocorre uma quebra dos
grânulos de amido, os quais, consequentemente, liberam
moléculas de amilopectina31 e resultam na gelatinização do
próprio amido. Portanto, quanto mais gelatinizado é o amido, maior o seu índice glicêmico. Alimentos que apresentam alto conteúdo de fibras ou resistência à gelatinização
demonstram taxas lentas na digestão e na absorção, assim
alterando o IG.

20. Ácidos graxos: São gorduras
21. VLDL: É a lipoproteína de mais baixa densidade.
22. Apolipoproteína: É uma proteína que se liga a lipídeos.
23. David Ludwig: Doutor e pesquisador formado pela Universidade de Standford. Publicou artigos científicos no campo da endocrinologia e nutrição.
24. Glucagon plasmático: Ação e quantidade de secreção do hormônio glucagon no plasma sanguíneo.
25. Rodrigues e Frutuoso: Luis Fernando Pereira Rodrigues é cientista social e graduado em nutrição pela Universidade Anhembi Morumbi; Maria Fernanda
Petroli Frutuoso é nutricionista e doutora em nutrição pela Universidade de São Paulo.
26. Leptina: Hormônio relacionado a ingestão de comida, consequentemente, ao apetite.
27. Lipólise: Queima de gordura no corpo, ou seja, degradação de lipídeos e ácidos graxos no corpo
28. Siqueira: Fernanda Siqueira é nutricionista e pós-graduada em Ciências voltada à atividade física pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
29. Oxidação lipídica: É a reação natural do oxigênio com os lipídeos, de modo que seja um meio de deteriorá-los.
30. Amiláceos: Termo científico referente ao tanto que determinados alimentos são considerados amidos.
31. Amilopectina: Principal substância que compõe os amidos.
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4. Doenças relacionadas ao consumo de carboidratos
Tendo em vista que o aumento do índice de obesidade
está relacionado ao aumento do consumo de glicídios, tal
como demonstrado anteriormente, Ludwig e colaboradores, em 1999, além de Willet32 e colaboradores, em 2002,
propuseram que alimentos de alto índice glicêmico podem
desenvolver diabetes em um indivíduo, uma vez que aqueles, geralmente, apresentam um permanente aumento dos
hormônios contra-regulatórios da insulina;portanto, há
uma elevação dos ácidos graxos na circulação sanguínea,
devido à lipase33.
Além do exposto, devido ao aumento da demanda insulínica, as células beta34 se exaustam e, por decorrência,

ocorre uma menor insulinização celular e uma maior resistência à insulina que aumenta em função do índice glicêmico da dieta, aliada também à genética, ao estresse e ao
sedentarismo o que pode levar a um quadro de diabetes
tipo 235. Assim, a resistência à insulina pode provocar ganho expressivo de peso ou dificuldade de perda de peso.
Diante do exposto, o controle da glicemia é fundamental para os indivíduos que apresentam as características
acima citadas e, além disso, os alimentos de baixo IG são
recomendados com o intuito de diminuir as oscilações
bruscas na curva glicêmica, para assim evitar os picos de
insulina e de glicemia.

5. Dietas relacionadas ao controle do consumo de carboidratos
Atualmente, devido aos padrões sociais e estéticos de
beleza impostos pela sociedade e pelo marketing, a busca pelo corpo ideal vem aumentando de modo que diversas técnicas e meios de se atingir o corpo ideal vêm surgindo e, entre essas novidades, está a prática de dietas
“low-carb” (baixo carboidrato, em tradução livre). Nessas
dietas, o indivíduo reduz drasticamente o consumo
diário de carboidratos em prol da perda de peso e, mais
especificamente, para a perda de massa gorda.
O objetivo do programa de emagrecimento deve ser principalmente a manutenção de um balanço energético negativo, que
pode ser alcançado por meio de dieta hipocalórica, aumento
do gasto energético, e pela combinação da dieta e atividade
física, que seria a opção mais eficiente (GUEDES, 2002).

No corpo humano há dois tipos de massa corporal: a
massa magra, ou seja, a porção do corpo isenta de gordura, como os músculos, ossos e vísceras36 e a massa gorda
constituída pela porção de gordura subcutânea e visceral37.
Portanto, geralmente o indivíduo deseja eliminar e diminuir
a quantidade de massa gorda em seu corpo, buscando uma
composição física mais atlética e saudável. Sendo assim,
a utilização de dietas com baixo consumo de glicídios, de
alimentos industrializados e com composição nutricional
irregular, aliadas a uma atividade física, podem auxiliar o
indivíduo a atingir seu objetivo.
Com a diminuição do consumo de carboidratos, o corpo
começa a enfrentar uma maior dificuldade de disposição
energética, pois esses nutrientes são os protagonistas na
construção do glicogênio e no estímulo de produção (secreção) de insulina, hormônio anabólico38. A partir desse
estágio, o corpo humano passa a dispor de duas fontes de

macronutrientes para utilizar como fonte de energia: as proteínas e os lipídeos, contudo não é aconselhável e nem recomendável a utilização de proteínas como fonte principal
de obtenção de energia, uma vez que esses macronutrientes não têm grande valor calórico e desempenham função
essencial na construção de massa magra e recuperação
muscular. Portanto, a utilização de lipídios se torna mais
conveniente para a construção de glicogênio, já que o valor
calórico daqueles é maior e o metabolismo pode utilizar as
próprias gorduras viscerais para esse fim.

Figura 3: Relação grama por caloria de cada um dos macronutrientes. http://comomalhar.com/dieta/quantas-calorias-x-1-grama-de-proteina-de-carboidrato-e-de-gordura. Acessado em: 03/06/2018.

32. Willet: Walter C. Willet , renomado médico e professor norte- americano graduado em nutrição pelas universidades de Harvard e Michigan.
33. Lipase: Enzima que catalisa a hidrólise de ésteres de glicerol de ácidos graxos, ou seja, contribui para a metabolização e digestão de lipídeos.
34. Células beta: São as células endócrinas encontradas nas ilhotas de Langerhans (grupo especial de células que produzem glucagon e insulina) do pâncreas. São responsáveis por sintetizar e secretar o hormônio “insulina”.:
35. Diabetes tipo 2: Diabetes mellitus do tipo 2 é um distúrbio metabólico caracterizado pelo elevado nível de glicose no sangue, resistência à insulina e
relativa à falta dela.:
36. Vísceras: Órgãos internos do corpo de um indivíduo, como o estômago e o intestino. ti
37. Gordura Visceral: A camada de gordura encontrada dentro dos órgãos internos do corpo humano. ti
38. Hormônios anabólicos: Os hormônios anabólicos são os responsáveis pela síntese de proteínas ou inibição do catabolismo (perda; degradação do nutriente) proteico. ti
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Quando o metabolismo humano utiliza as gorduras como
fonte de energia primária, os lipídios ingeridos e as reservas
de gordura naturais e em excesso no corpo humano passam
a ser consumidas para manter as funções metabólicas e fisiológicas normais. Esse fenômeno é chamado de “cetose39”,
durante o qual há liberação e produção de corpos cetônicos40. A partir disso, as dietas “low-carb” e, no extremo, a
dieta cetogênica (keto-diet), exercem a função lipolítica para
cumprir o objetivo de perda de massa gorda.
5.1 Dieta cetogênica
A dieta cetogênica (DC), também conhecida como
acidogênica, ganhou reconhecimento e fama no início do
século passado, nos EUA, quando foi utilizada, em associação ao jejum, para auxiliar e reverter quadros de epilepsia41. Essa dieta consiste em um consumo de alto teor de
gorduras e baixa quantidade de carboidratos e proteínas,
de modo que a DC original proponha “em torno de 90% da
sua energia na forma de gordura e 10% de carboidratos e
proteínas” (SAMPAIO42, 2016).
De um lado, os lipídios têm como característica serem macronutrientes cetogênicos, ou seja, formadores de cetose. Por
outro lado, os carboidratos são considerados macronutrientes
anti-cetogênicos, pois impedem a formação dos corpos cetônicos e, consequentemente, a própria cetose. As proteínas
continuam sendo utilizadas devido a sua função estrutural
no corpo humano, isto é, são responsáveis pela formação e
desenvolvimento de tecidos, como a musculatura.
Triglicerídeos de cadeia média (TCM) são, dentre as gorduras, as mais eficientes em produzir cetose. Apesar de ser uma
dieta especial, a mesma deve atender aos princípios gerais da
nutrição oferecendo energia, proteínas, minerais e vitaminas,
visando à manutenção da saúde. Esses últimos nutrientes devem ser oferecidos na forma de suplementos, pois a dieta não
consegue suprir as necessidades diárias (NONINO-BORGES
et al., 2004).

A dieta acidogênica apresenta melhores resultados em

relação à perda de massa corporal, sem risco à saúde, em relação às demais dietas controladoras e limitantes de carboidratos (CALABRESE; LIBERALI,43 2012). Além disso, a DC
parece ter resultados positivos acerca da perda de peso, da
composição de um perfil lipídico de caráter não aterogênico,
da diminuição de pressão arterial e a resistência à insulina
- por meio de uma melhora nas condições do sangue, da glicose e da insulina em jejum. (PÉREZ- GUISADO44, 2008).
Para se iniciar um protocolo de dieta cetogênica, deve-se realizar um jejum de 24 a 48 horas - período necessário
para atingir a cetonúria adequada para que o organismo
mantenha suas funções metabólicas e fisiológicas por intermédio da gliconeogênese45 advinda de fontes alternativas de energia. Sendo assim, após o primeiro estágio do
jejum (10 - 12 horas), o corpo humano começa a depender
do processo de gliconeogênese hepática e, a partir disso,
o ciclo de Cori46 é iniciado, de forma que a oxidação dos
ácidos graxos, pelo fígado, sejam transferidos aos demais
tecidos. Em especial, a degradação dos lipídios no fígado
fornece maior quantidade de ATP47 para que se realize o
processo de gliconeogênese.
Os resultados de perda de peso corporal com a DC estão
relacionados ao uso das reservas do glicogênio muscular e
da restrição de glicídios na dieta, de forma que a redução
das reservas de glicogênio acompanhe uma perda maciça
de água. Não somente devido à queda nos níveis de síntese
e produção de insulina no sangue, durante o jejum, ocorre,
ao mesmo tempo, a lipólise intensa no tecido adiposo48 e a
elevação do nível sanguíneo de ácidos graxos os quais são
utilizados pelos tecidos do corpo humano. Desse modo,
torna-se possível a preservação da massa muscular e a redução da quantidade de glicose sintetizada no fígado, de
forma que o organismo consiga manter maiores níveis de
corpos cetônicos e, consequentemente, menor necessidade
de glicose e de aminoácidos gliconeogênicos.

6. Utilização dos carboidratos em relação
a atividades físicas de alta intensidade
O metabolismo dos carboidratos tem a função essencial
no suprimento e na disponibilidade de reserva energética
para a realização de um trabalho, como a atividade física e o
exercício físico. Posto isso, sabe-se que, durante exercícios
de alta intensidade, a maior parte da demanda energética é

atendida pela energia gerada por conta da degradação dos
carboidratos que são armazenados em forma de glicogênio
muscular e hepático. A ausência, ou a pouca disponibilidade deles, gera fadiga e também pode ser causada por um
episódio de hipoglicemia ou desidratação. Sendo assim, os

39. Cetose: Estado normal do metabolismo na ausência da glicose, de maneira que as gorduras metabolizadas no fígado sejam utilizadas como fonte de energia.
40. Corpos cetônicos: São substâncias solúveis em água advindas da degradação de ácidos graxos pelo fígado. Servem como fonte de energia para o cérebro, coração
e tecido muscular quando há falta de glicose no corpo.
41. Epilepsia: Doença caracterizada por desarranjo do sistema nervoso presumivelmente causado por uma descarga súbita, excessiva e desordenada de neurônios
cerebrais. (GOMES, Laís Polyane Assis)
42. Sampaio: Leticia Pereira de Brito Sampaio é graduada em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, possui mestrado em medicina (Neurologia) pela Universidade de São Paulo e doutorado em neurologia pela Universidade de São Paulo.
43. Calabrese: Jean Carlos Calabrese é mestre em exercício físico pela Universidade Norte do Paraná. Rafaela Liberali é doutora em ciências médicas pela Universidade de Santa Catarina.
44. Joaquín Pérez Guisado: Pesquisador do Departamento de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de Córdoba.
45. Gliconeogênese: Caminho e processo no qual há formação de glicose.
46. Ciclo de Cori: Conversão de glicose em ácido lático (lactato), produzido em tecidos musculares em momentos de falta de oxigênio. Após isso, o lactato é transformado em glicose no fígado.
47. ATP: Adenosina trifosfato é uma molécula responsável pela liberação de energia nas células dos seres vivos.
48. Tecido adiposo: Tecido conjuntivo no qual existe maior concentração de células adiposas, ou seja, um tipo de célula que acumula lipídios em seu citoplasma.
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carboidratos desempenham papel crucial na preparação e
na realização de esforço físico:
Como os estoques de carboidratos são limitados no organismo, a manipulação da dieta com alimentação rica em carboidratos é fundamental para a reposição muscular e hepática, bem como para a resposta imune. Entretanto, vários
fatores como o estado nutricional e de treinamento; o tipo,
a quantidade, o horário e a freqüência de ingestão de carboidratos afetam a restauração de glicogênio (Coelho 49 e colaboradores, 2004).

Segundo a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, 2008, os atletas devem consumir mais hidratos de
carbono, de 60% a 70% do valor calórico total, do que o recomendado para pessoas normais ou menos ativas, devido
à capacidade do exercício físico aumentar de 2 até 3 vezes
o gasto energético do indivíduo. A partir disso, indica-se o
consumo de 5 a 10 g/kg/dia de carboidratos em função do
tipo e duração do exercício escolhido e das propriedades
individuais da pessoa tal como o gênero, a idade, o peso, a
hereditariedade, a composição corporal e condicionamento físico. Também, de acordo com essa mesma instituição:
“As necessidades de ingestão calórica recomendada são
entre 37 a 41 kcal/kg de peso por dia, e dependendo dos
objetivos, variando entre 30 a 50 kcal/kg/ de peso por dia.”.
Os glicídios são de extrema importância para a contração muscular, seja durante um período prolongado e
de intensidade moderada, seja durante exercícios de alta
intensidade e curta duração. Isso ocorre, pois eles desempenham o papel de substratos energéticos para a musculatura. Portanto, a utilização de dietas baseadas no consumo
de alimentos ricos em carboidratos de maneira prévia ou
simultânea à realização do trabalho resultam em, respectivamente, um aumento das reservas de glicogênio muscular
e hepático e auxílio na manutenção da glicemia e degradação – por meio da oxidação - desses nutrientes. Quando ingeridos carboidratos após a atividade, sua função é repor os
estoques de energia e manter os padrões de anabolismo50.
Enquanto há realização de um determinado exercício
físico, o glicogênio reservado nos músculos é utilizado exclusivamente pelos músculos e o glicogênio reservado no
fígado é utilizado para manter a glicemia e suprimir as necessidades energéticas do cérebro, sistema nervoso e tecidos do indivíduo. Portanto, quanto maior for o estoque de
glicogênio, maior será a resistência e, consequentemente,
dietas com altos níveis de ingestão glicídica propiciam uma
maior manutenção ou, até mesmo, aumento do glicogênio
muscular disponível. Sendo assim, em treinamentos de
força, como musculação ou levantamento de peso, essas
dietas podem acarretar um processo de maior hipertrofia51.
6.1 Consumo de carboidratos antes do exercício
Segundo ao Colégio Americano de Medicina do Esporte, em 2000, a refeição ideal em um momento pré treino deveria ser composta por:
Antes do treino, uma refeição ou lanche deveria providenciar

quantidades suficientes de líquidos para manter a hidratação.
Ser relativamente baixo em gorduras e fibras para facilitar o
esvaziamento gástrico e minimizar o estresse gastrointestinal. Ser relativamente alto em carboidratos para maximizar
a manutenção da glicose sanguínea. Moderado em proteínas
e composto por alimentos que o atleta esteja familiarizado,
para reduzir os riscos de intolerância (Colégio Americano de
Medicina do Esporte, 2000).

Tomando como foco o consumo de carboidratos em um
momento como esse, deve-se levar em conta o tempo em
que o indivíduo consumirá os carboidratos antes do treino
para não comprometer seu desempenho. Assim, a ingestão
desses nutrientes, em um intervalo de 30 a 60 minutos antes
do exercício físico, pode acarretar uma hiperinsulinemia,
reduzir as concentrações de glicose no sangue e de ácidos
graxos livres e gerar um maior consumo do glicogênio muscular (glicogenólise) nos primeiros momentos da atividade.
Isso pode comprometer o desempenho dessa pessoa.
Alguns estudos, entretanto, evidenciam que o consumo desses nutrientes imediatamente antes, ou durante a
realização do esforço físico intenso, é benéfico para a performance, visto que o glicogênio muscular deixa de ser o
fator limitante, ao passo que o carboidrato ingerido aumenta o desempenho do indivíduo em 1 hora, quando comparado ao consumo de placebos ou água.
6.2 Consumo de carboidratos durante o treino
Durante o período de treinamento, ainda mais quando
em alta intensidade e por um longo tempo – quando as reservas de carboidratos tendem a diminuir – a suplementação de carboidratos ingerida deve ser rapidamente absorvida pelo metabolismo em prol da estabilização de uma
boa quantidade de glicose na corrente sanguínea. Dessa
maneira, evita-se a redução do glicogênio muscular, principalmente, observada nos momentos iniciais do exercício
e mantém uma alta disponibilidade de glicose sanguínea.
A suplementação de carboidratos, durante o treino,
deve respeitar uma série de variáveis, como:
Durante o exercício, o objetivo primordial para os nutrientes
consumidos é repor os líquidos perdidos e providenciar carboidratos (aproximadamente 30 a 60g por hora) para a manutenção das concentrações de glicose. Esse tipo de nutrição
é especialmente importante para atividades superiores a uma
hora, ou quando o atleta não consome líquidos e nutrientes adequados antes do treino, ou em ambientes hostis (calor, frio, ou
altitude ). (Colégio Americano de Medicina do Esporte, 2000).

Não somente por existirem vários tipos de carboidratos,
o ideal é utilizar uma mistura de glicose, frutose e sacarose
como suplementação, visto que a utilização exclusiva de frutose, por exemplo, pode gerar distúrbios gastrointestinais.
6.3 Consumo de carboidratos pós treino
O atleta deve se recuperar do exercício efetuado e, além
disso, seu tempo de descanso entre uma sessão de treinamento e outra pode levar de 6 a 24 horas, dependendo
da modalidade escolhida. Essa recuperação está atrelada
à restauração do glicogênio hepático e muscular, da água

49. Coelho: Dra. Christianne de Faria Coelho é nutricionista (UNIFIL) e professora de Educação Física (UEL) e possui título de mestre e doutora em Nutrição Humana
Aplicada pela USP. Tem pós-doutorado em Ciências do Exercício pela Universidade de Carolina do Sul, EUA.
50. Anabolismo: Fenômeno no qual ocorre a assimilação dos nutrientes, em estado pós- digestivo, pelas células.
51. Hipertrofia: Ganho de massa muscular.
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(como também de demais líquidos) e eletrólitos perdidos
no suor. Logo, a ingestão de carboidratos, em um momento posterior ao do treino ou competição, tem como objetivo
providenciar a energia e os carboidratos necessários para
que haja essas reposições e, portanto, que seja atingida
uma recuperação mais rápida.
Para a escolha dos alimentos corretos, em um período
de recuperação, deve-se considerar o índice glicêmico de-

les, dado que, quanto maior for o valor do IG, maior e mais
rapidamente será a reposição de glicogênio muscular. Isso
ocorre da mesma forma em relação aos alimentos à base
de glicose e de frutose, já que os primeiros geram maior
restauração do glicogênio muscular. Assim:
Alimentos ricos em carboidratos como batatas, massas, aveia
e bebidas esportivas com índice glicêmico moderado e alto
são boas fontes de carboidratos para a síntese de glicogênio
muscular e devem ser a primeira escolha de carboidratos nas
refeições de recuperação (Coyle 2005).

Conclusão
Conclui-se, então, que os carboidratos são os principais
alimentos disponíveis na natureza e que desempenham função essencial no conjunto metabólico-energético do corpo
humano. Desse modo, o consumo errôneo de hidratos de
carbono pode provocar doenças como diabetes e disfunção
hormonal da insulina e do glucagon no corpo humano. Portanto, de um lado, para se evitarem oscilações de peso muito
bruscas ou problemas de saúde relacionados à ingestão desses nutrientes, o indivíduo deveria calcular e observar atentamente o índice glicêmico e carga glicêmica de cada alimento.
Por outro lado, deve-se consultar sempre um nutricionista ou
profissional da área para que a dieta seja equilibrada e esteja
de acordo com as características de cada pessoa.

A partir disso, em termos gerais, pode-se compreender
que, para pessoas comuns, a dieta não deve conter quantidades exageradas de carboidratos, visto que, como exposto, são os responsáveis pelo ganho ou perda de massa gorda ou magra no indivíduo. No entanto, atletas ou pessoas
praticantes de esportes de alta intensidade, devem consumir maiores quantidades de glicídios, pois assim a recuperação muscular e do glicogênio se torna mais rápida. De
outro lado, pessoas que desejam perder peso ou diminuir
seu percentual de massa gorda devem consumir menores
quantidades desses elementos a fim de que a produção de
insulina seja menor e haja a utilização dos lipídios como
fonte de energia primária.
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A MEDITAÇÃO

JUCA TRENTIN BORGHI
3a série A

Este trabalho é dedicado àqueles que me ajudam na busca pela felicidade e pela plenitude de vida. Nada disso
seria possível sem a ajuda constante deles. Obrigado.

Resumo
É mais simples do que parece. Meditação não é
nada mais e nada menos que um importante exercício
de relaxamento. Este projeto tem a intenção de mudar,
inteiramente, a maneira como se vê a meditação. Da vida
do Buddha e suas experiências à daqueles que têm ataques
de pânico ao vivo na televisão, a meditação muda a vida das
pessoas. Às vezes, refletir pode ajudar a limpar a mente,

mas vai muito mais longe que isso. Este projeto se propõe a
aprofundar estudos que comprovam que essa prática pode
sanar muitos problemas pessoais dentre eles a bipolaridade.
Para que alcancemos um melhor entendimento sobre o que
meditação realmente é, o projeto se sustenta nos trabalhos
de mentes brilhantes como Kevin Hart, Daniel B. Harris, Dr.
Herbert Benson e Mahatma Gandhi.

Palavras-chave: Meditação, Siddhartha Gautama, Buddha, Relaxamento, Kevin Hart, Daniel B. Harris, Mohandas
Gandhi, Dr. Herbert Benson, Equívoco conceitual.

Abstract
It is simpler than it seems really. Meditation is nothing
more and nothing less than a relaxation exercise. A very
important one. This project has the intention of changing
the way we see meditation as a whole. From Buddha’s
life and experiences to panic attacks on live television,
meditation changes people’s lives. Sometimes sitting
back and stopping to think can help you clear your mind.

But it goes even further than that. This project goes deep
on studies that prove that meditation can cure some
conditions, such as bipolarism. In order to achieve a better
understanding of what meditation actually is, this project
supports itself on works of the likes of Kevin Hart, Daniel B.
Harris and Mahatma Gandhi.

Keywords: Meditation, Siddhartha Gautama, Buddha, Relaxation, Kevin Hart, Daniel B. Harris, Mohandas Gandhi, Dr.
Herbert Benson, Misconception.

Introdução
A meditação é uma atividade que acompanhou o
desenvolvimento do ser humano durante inúmeras gerações.
Ela serve como forma de alcançar o autoconhecimento
e a felicidade, tão desejados pelo homem desde tempos
primordiais. Mas seus verdadeiros objetivos foram, com
o passar dos anos, modificados. A disseminação de
informações erradas fez com que o conceito da meditação
passasse de um exercício de relaxamento e paz, para
questões religiosas e étnicas. Esta monografia tem o intuito
de corrigir esse erro.
Este trabalho não tem intenção de discutir sobre
crenças nem dar destaque a qualquer tipo de religião. Ele

pretende esclarecer o que séculos de informações erradas
fizeram com a visão do que é meditar.
Meditação é, em sua forma mais simples, um exercício
de relaxamento que pode levar o praticante a um estado
de profunda paz e sensação de liberdade. É uma forma de
libertar-se de seus males.
Esse é um assunto que abrange diversas áreas. A
discussão sobre a meditação está presente na História
do Buddha e de seus seguidores; na Biologia, mudanças
de comportamento cerebral; nas pesquisas, envolve o
impacto negativo do estresse acumulado e na Filosofia, a
busca pelo autoconhecimento.

1. A história da meditação e de Buddha
Não se sabe a data exata quando as pessoas
começaram a meditar. Desde rudimentos de sociedades, o
homem procura por respostas, pelo autoconhecimento de
inúmeras formas. Há três mil anos começaram a se formar
as primeiras filosofias e religiões. Há dois mil e quinhentos
anos foi redescoberta, após séculos de esquecimento,
a meditação Vipassana transformada e divulgada por
Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buddha1.
Existem inúmeras formas de meditar entrelaçadas com
religiões ou técnicas diferentes. Um fato é certo: meditação,
independentemente da religião ou técnica, se resume
em concentração e foco com objetivos constantemente
parecidos, como relaxar a mente e se libertar dos males.
Contrário à crença popular, o Buddhismo, embora
muitos acreditem ser uma religião, é apenas um nome infeliz
para um grupo de pessoas que seguem os ensinamentos
do Buddha. Tanto Buddha quanto o Buddhismo não
iniciaram a prática de meditar, mas se basearam e se
fundamentaram nela. Além disso, o Buddha mais recente
(Siddhartha Gautama) é o vigésimo oitavo Buddha que
existiu. Também não é o primeiro e provavelmente não será
o último. Acredita-se que o próximo Buddha será Maitreya
e que só será encarnado quando grande parte da população
tiver esquecido as leis dos ensinamentos de Buddha.
Embora existam incontáveis formas de meditar, esta
monografia discutirá sobre os ensinamentos do Buddha, ou
seja, a meditação Vipassana. Esse meio de meditação foi
passado oralmente por gerações, na Índia, entretanto perdeuse com o tempo, foi resgatado por Buddha que a ela acrescentou
a fundamental importância de vivenciar-se fisicamente os
ensinamentos. Apenas no século passado tais ensinamentos
foram formalmente documentados. Será contada, portanto, a
história de Buddha segundo a tradição oral indiana.
Siddhartha Gautama, conhecido como Buda (grafia
ocidental), ou Buddha (grafia oriental)2, era um jovem
príncipe de um reino extremamente rico. Seu pai queria
1. Título dado àqueles que chegaram à libertação completa, o Iluminado.
2. Grafia que usarei para o resto do trabalho.
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protegê-lo tanto que o impedia de sair do castelo. Ele tinha
tudo que sempre queria na hora que quisesse. Mesmo
tendo tudo o que desejava, bens materiais não conseguiam
preencher um vazio emocional e existencial. Quando fez 21
anos, resolveu fugir do seu castelo para conhecer o mundo,
em busca de significado.
Até então, Siddhartha nunca havia saído de seu castelo.
Ficou espantado ao ver a pobreza no mundo e se perguntou o
porquê de ele ter tudo que tinha. Não entendia como poderia
existir tanta diferença no mundo. Então, encontrou-se com
num monge, que nada tinha após fazer um voto de pobreza,
uma pessoa quase completamente livre das tormentas
mentais. Isso fez com que Siddhartha descobrisse o caminho
que seguiria. Começou todos os regimes de meditação que
existiam. Parou de comer, de falar e meditou por inúmeras
noites seguidas, sem descansar. Quase morreu, nesse
processo, tentando se libertar, todavia, finalmente, entendeu
que nunca chegaria à libertação completa se ficasse
tão preso às teorias, sem vivenciar física e mentalmente
aquilo que buscava. Teve que passar por um processo de
purificação com o auxílio da auto-observação. Livrou-se dos
pensamentos, das atitudes e das ações negativas contra si e
contra outros. Essa realização, somada aos anos de trabalho
e de dedicação árduos, foi o que tornou Siddhartha Gautama
um Buddha, o “Iluminado”.
Livre de qualquer tormenta e completamente
desapegado dos bens materiais, Buddha entendeu que
devia passar sua experiência e realizações para o resto do
mundo. Ele diz saber o caminho para a libertação, porém
cabe a cada um chegar nela. Ele diz não carregar ninguém
até a solução, apenas mostra a direção. Por anos deu aulas e
palestras para ajudar pessoas que buscassem ajuda. Criou
Dhammas, as leis do caminho para o esclarecimento.
O Iluminado sempre deixou claro que não era nada
além de humano. Nunca se chamou de Deus, nem de uma
entidade superior e, portanto, nunca quis ser representado
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como algum tipo de divindade. Siddhartha levou suas
características humanas ao maior nível, entretanto não
ascendeu à divindade. Seus ensinamentos foram criados
para serem divulgados para todos aqueles que desejassem
aprender, ou seja, não era uma doutrina sectária como
algumas religiões, mas um caminho de aprendizado.
O livro de William Hart, lançado em 1987, discute sobre
a meditação Vipassana. “Meditação Vipassana: a arte de
viver segundo S. N. Goenka” é repleto de anedotas sobre
Buddha. Em uma delas, um jovem que visitava um centro
de meditação de Buddha, na cidade de Savatthi, após anos
ouvindo as aulas do Iluminado, sem nada pôr em prática
que ouvia, fala a Siddhartha:
Senhor, agora faz anos que venho ao seu centro de meditação
e notei que há um grande número de reclusos à sua volta,
monges e monjas e um número maior ainda de leigos, tanto homens quanto mulheres. Há anos que alguns deles têm
vindo vê-lo. Alguns deles, posso ver, certamente alcançaram
o objetivo final; é bem evidente estarem completamente libertos. Vejo também que outros alguma mudança na vida. Es-

tão melhores do que eram antes, embora não possa dizer que
estejam completamente livres. Mas, senhor, também vejo um
grande número de pessoas, incluindo a mim mesmo, que continuam como eram e, às vezes, até piores. Eles não mudaram
de todo ou não mudaram para melhor. Porque isto acontece
assim, senhor? As pessoas vêm ao senhor, um homem tão
elevado, plenamente iluminado, um ser tão poderoso e compassivo; por que não usa seu poder e compaixão para libertar
todos? (trecho retirado da página 32).

Diante dessa pergunta, Buddha sorri e explica ao jovem
que não tem o poder de libertar ninguém, apenas de mostrar
a todos como se libertar por conta própria. A capacidade de
ser livre está dentro de todos nós, basta querer buscar para
encontrá-la.
Depois de Buddha, inúmeras pessoas, até hoje, seguem
os Dhammas a fim de encontrar a paz interna. Diversos
centros de meditação foram criados e, em 1969, a técnica
original de Buddha, a Vipassana, começou a ganhar
popularidade, com a criação do primeiro centro dedicado
apenas a esta técnica.

2. Meditação Vipassana
Vipassana significa observar as coisas como realmente
são e não como parecem ser. Passana, em indiano, significa
ver com os olhos abertos no sentido literal da palavra.
Essa é a forma de meditação ensinada pelo Buddha.
Muitos sábios de diferentes orientações ensinam a
importância do autoconhecimento, mas apenas Buddha
ensina que o autoconhecimento deve ser intelectual,
emocional e, sobretudo, empírico, experimentando e
conhecendo a realidade em seu próprio corpo, aceitando e
vivenciando a impermanência das coisas.
A meditação Vipassana é uma técnica para erradicar
o sofrimento; é um sistema de purificação mental que nos
permite enfrentar tensões e problemas da vida de um modo
calmo e equilibrado. É ainda uma arte de viver que permite
uma contribuição positiva para a sociedade. É o alcance de
metas espirituais elevadas. É a libertação total e o pleno
despertar. Efetivamente a Vipassana elimina as três causas
de toda infelicidade: avidez, aversão e ignorância.
Sua prática não se limita aos buddhistas e em nada se
parece com uma conversão religiosa. Pessoas de diferentes
crenças religiosas se beneficiam com a meditação
Vipassana sem qualquer conflito com a fé que professam.
Essa prática de meditação foi mantida pela tradição
oral indiana e hoje existem muitos centros pelo mundo.
Dentre esses, seis encontram-se no Brasil e são sustentados
exclusivamentes por doações feitas por alunos antigos, ou seja,
por aqueles que já passaram pela experiência. Além disso, a
alimentação e a hospedagem são completamente gratuitos.
A duração do curso é de 10 dias, durante os quais os
alunos ficam sem nenhuma comunicação com o exterior
como celulares, tvs, rádios, música. Não é permitida a troca
de palavras entre os participantes durante toda a estada,
ou seja, sem conversar enquanto durar o curso. Os homens
são separados das mulheres. A comida, completamente

vegetariana, é oferecida pelo centro, obedecendo a horários
específicos os quais são divididos desta forma:
• Os alunos são acordados às 4 horas da manhã e têm
meia hora para se aprontarem.
• Das quatro e meia às seis e meia, meditam nos seus
quartos ou na sala.
• Das seis e meia às oito, é servido a café da manhã.
• Das oito às nove, medita- se na sala.
• Das nove até às onze, medita-se no mesmo local, mas
com instruções do professor.
• Das onze ao meio dia é servido o almoço.
• Do meio dia à uma da tarde, é aberta uma sessão de
perguntas para os professores ou descanso.
• De uma da tarde às cinco da tarde, medita-se na sala.
• Das dezessete às dezoito, é aberto um tempo para
lanche (fruta) e descanso.
• Das dezoito às dezenove, medita-se na sala.
• Das dezenove às vinte e quinze, é dada uma palestra.
• Das vinte e quinze às vinte e uma horas, medita-se
na sala.
• Das vinte e uma horas às vinte e uma e trinta, é aberto
um tempo para perguntas.
• Às vinte e uma e trinta, apagam-se as luzes.
O que mais impressiona nesse método é a eficácia. Um
número significativo de pessoas que fizeram o curso se
dizem mais completas e muitas fazem-no de novo. Embora
efetivo, esse curso é apenas uma iniciação. Segundo o
método, o mínimo que se pode fazer para começar sua
jornada são 10 dias dedicados inteiramente à meditação,
sem nenhuma influência externa.
Portanto, Vipassana não é um rito baseado na fé cega,
assim como não é um entretenimento intelectual ou
filosófico; não se trata de uma cura por meio do repouso
nem de uma oportunidade de confraternização entre os
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participantes dos cursos e não é uma fuga dos problemas
da vida diária.
Há um código de disciplina a seguir, constituído por
cinco regras importantes para os alunos durante o período
do curso

• A bster-se de matar qualquer ser vivo
• A bster-se de roubar
• A bster-se de toda atividade sexual
• A bster-se de mentir
• A bster-se de todo e qualquer tipo de intoxicante

3. Influências da meditação na História
Em 1945, acabou um evento que hoje temos vergonha
de ter acontecido: a Segunda Guerra Mundial. Com seu fim,
a Europa via-se destruída, tanto o lado derrotado quanto
o vitorioso o que abriu espaço para revoltas nas colônias
dos países envolvidos na guerra. Esse período, após a
Segunda Guerra, foi chamado de descolonização. Foi nessa
época que países como a Angola, Moçambique, África do
Sul, Argélia, República Democrática do Congo, Indochina3,
Indonésia e Índia tornaram-se países independentes.
A independência pôde ser alcançada por duas vias: a via
pacífica e a via violenta. Dos países mencionados, apenas um
seguiu a via pacífica, a Índia, com a importante, mas não
exclusiva, ajuda de uma pessoa chamada Mohandas Gandhi.
Mohandas Karamchand Gandhi era um advogado que
estudou Direito em Londres na Inner Temple4. Mais tarde
foi trabalhar na África do Sul, onde implementou, pela
primeira vez, sua prática de desobediência por meio da nãoviolência. Em 1915, voltou para Índia a fim de conscientizar

os camponeses sobre a exploração do trabalho deles e
assim começou sua longa luta pela independência do seu
país. Nesse período, Gandhi, após a Inglaterra estabelecer
um embargo para todo o sal que era usado na Índia, propôs
uma marcha, chamada de Marcha do Sal cujo objetivo era
provocar revolta contra o país colonizador (Inglaterra) e
conscientizar o mundo sobre as injustiças a que os indianos
eram submetidos.
Mahatma Gandhi, em sua autobiografia, “A história dos
meus experimentos com a Verdade” dá crédito à meditação
por deixá-lo são em meio aos protestos e jejuns5. Sem a
meditação, afirma que não entenderia o rumo a tomar e
que provavelmente teria desistido devido à pressão e ao
estresse a que era submetido. Gandhi afirmava que, para
ele, meditação, além de algo religioso, era o que o fazia
concentrar-se e isso lhe dava vontade de continuar.
Em 1947, finalmente, a Inglaterra declarou o rompimento
com a Índia, garantindo sua tão esperada independência.

4. Importância da meditação no mundo atual
Daniel Benjamin Harris, mais conhecido como Dan,
é um repórter da ABC News6 que teve seu momento de
fama logo no começo de sua carreira. Em 2004, ainda no
começo de sua carreira, trabalhando como repórter de
notícias7, Harris sofreu um ataque de pânico enquanto
estava sendo visto por 5 milhões de pessoas. No dia
seguinte, descobriu que seu ataque foi causado pela
vontade de se aprofundar em seu trabalho. Sua história
é surpreendentemente similar à de outros americanos.
Em 2001, por causa do atentado terrorista das torres gêmeas,
Dan Harris foi para o Iraque e mais tarde para o Afeganistão
a fim de cobrir notícias sobre esses países. Quando voltou
do cenário de pobreza extrema e da guerra constante, Harris
entendeu não só a verdadeira importância de sua profissão,
como também as injustiças vividas no mundo. Ele foi
diagnosticado com depressão e começou a se “automedicar”
com drogas como ecstasy e cocaína, para melhorar seu foco
no trabalho e distrair sua mente da tristeza.
No final de 2004, ele se “limpou” completamente das

drogas e foi introduzido em livros de autoajuda, um estilo
que ele nunca acreditou funcionar, por indicação de sua
emissora para fazer um trabalho. Dan Harris leu um dos
milhares de livros de Eckhart Tolle8 e concordou com a ideia
de que, grande parte dos nossos problemas está fortemente
atrelada à nossa voz interior, ou seja, à voz que nos leva a
sentir vergonha se não nos vestirmos de uma certa forma,
ou que nos leva a questionar nossas habilidades para certas
tarefas, ou até nossa própria inteligência. Ao encontrarse com Eckhart Tolle, em 2009, para uma matéria, Harris
se desapontou ao descobrir que Tolle, assim como outros
“gurus”, não passavam de um falastrão9.
O repórter foi mais tarde introduzido em um livro do Dr.
Mark Epstein10, comprado como presente de sua esposa.
Isso o inspirou a fazer algo que não queria pensar em fazer:
meditar. Hoje, ele é mais conhecido pelo livro que escreveu:
10% mais feliz que alcançou o primeiro lugar na lista de
livros do ano, no New York Times, em 2014. Nele conta sua
história e seus experimentos com a meditação. Como um

3. Antigo nome dado região na Ásia onde hoje estão localizados Laos, Camboja, Vietnã do Sul e do Norte, Myanmar, Tailândia e Malásia.
4. Universidade respeitada de direito em Londres
5. Gandhi, como forma de protesto, passava longos períodos sem comer, para não gerar lucro às empresas inglesas.
6. American Broadcasting Company, uma famosa emissora de notícias.
7. O repórter de notícias lê uma série de manchetes para deixar o público a par das notícias que, mais tarde, serão aprofundadas.
8. Um professor espiritual, um guru conhecido pela condenação do nosso ego e da nossa incapacidade de viver o momento presente.
9. Pessoas que falam mais do que entende.
10. Psiquiatra nova iorquino que estuda a relação entre a Psiquiatria e o Buddhismo
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cético, Harris escreve para aqueles que não acreditam na
diferença que meditar pode fazer na vida de um indivíduo,
ou que não tentaram entender mais sobre o assunto. Em
seu livro, o autor admite que, antes de se aprofundar
na meditação, acreditava que era apenas para “monges
carecas com tatuagens nas mãos”, como disse em sua
primeira entrevista como um autor.
O título de seu livro foi decidido quando, durante a
produção dele, uma colega de trabalho perguntou-lhe sobre
o impacto da meditação na sua vida com um olhar crítico. Ele
descreve que a feição de sua colega muda para uma mistura
de aceitação com interesse ao dizer que meditar deixava-o
10% mais feliz. A resposta coube no título, pois Harris havia

dito que queria que o nome do seu livro fosse uma espécie de
contraste entre a ideia da cura milagrosa pelo pensamento
positivo, apresentada por gurus como Eckhart Tolle e sua
ideia de felicidade com o uso da meditação.
O escritor afirma que seu livro tem apenas um objetivo:
desmentir o preconceito que envolve a ideia do que é
meditação, usando sua vida como exemplo. Sua máxima
é simples: separar uma parte do seu dia para meditar,
ou seja, concentrar em se relaxar. Já é comprovado por
estudiosos como Dr. Mark Epstein que tal hábito é de
extrema importância para manter o organismo saudável
e livre de estresse. Isso aumenta significativamente a
expectativa de vida.

5. A meditação na medicina
O estudo da importância da meditação é algo muito
recente em comparação com o tempo ela existe. Em 1965,
na Universidade de Harvard,Estados Unidos, Dr. Herbert
Benson foi responsável pela condução de vários testes sobre
a influência da meditação no corpo do ser humano.. Com o
passar do tempo, a meditação foi tomada como sinônimo de
prática religiosa, embora Buddha tenha deixado claro que
essa não era sua intenção. No entanto, os resultados desse
teste mudaram a maneira como era vista a meditação. Dr.
Benson descobriu que no estado de meditação usamos, em
média, 17% oxigênio a menos do que quando estamos em
repouso, por causa do menor fluxo de informação que passa
pelo nosso cérebro, além da ausência de atividade física. A
menor necessidade de oxigênio faz com que o cérebro foque
em relaxar, em vez de processar os estímulos exteriores,
como luzes, sons, imagens, pessoas, interações e sensações.
Um outro nome extremamente importante em relação ao
estudo dos efeitos da meditação no cérebro é o do pesquisador
e professor de neurociência na Universidade de Wisconsin,
nos Estados Unidos, e fundador do Centro de Mentes
Saudáveis11, Richard Davidson. Ele se formou em Psicologia
e, mais tarde, foi estudar personalidade, psicopatologia e
psicofisiologia na Universidade de Harvard. Sua pesquisa
envolve menos aspectos como postura e respiração e entra
em um assunto mais complexo: a felicidade.
O estudioso acredita que, assim como qualquer outra
habilidade, como andar de bicicleta ou tocar um instrumento
musical, a felicidade deve ser constantemente praticada, pois
sabemos que o cérebro responde muito bem ao treinamento
mental constante. Sendo assim, a meditação pode ajudar a
lidar até com a depressão, se praticada com consistência.
Um estudo, conduzido pela Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp), em parceria com o Hospital São Matheus,
analisou um grupo de 140 idosos que passaram a meditar
duas vezes por semana durante dois meses. Seus resultados
foram incríveis. Dos 70 idosos que seguiram as instruções
perfeitamente até o final do segundo mês:

• 71,19% relataram melhorias na postura.
• 64,41% afirmaram estar respirando melhor.
• 62,71% sentiram aumento na disposição.
• 57,62% experimentaram redução de dores físicas.
• 45,76% tiveram melhorias em doenças crônicas.
• 37,29% relataram mudanças no hábito intestinal.
De acordo com um outro estudo feito na Universidade de
Harvard, a meditação pode ajudar muito em diversos tormentos
psicológicos como dores de cabeça, ou até a bipolaridade.
Esses tormentos baseiam-se, principalmente, no transtorno
de estresse pós-traumático ou PTSD12 (sigla em inglês), e
a meditação apresenta resultados surpreendentemente
positivos em relação à liberação desse estresse.
Jimmy Palhano, um paciente, começou a apresentar
sintomas de bipolaridade após ter se mudado de São Paulo
para Porto Alegre. Com a intenção inicial de morar nessa
cidade, Palhano teve que voltar depois de apenas um mês,
porque começou a se sentir muito triste e deslocado. Ele
é apenas um de muitos que sofrem com esse transtorno
e não sabem o que fazer. Felizmente, em 24 de novembro
de 2015, Palhano iniciou seu canal no Youtube: “Diário de
bipolar” para procurar possíveis curas. Após 6 meses da
criação do seu canal, o apresentador afirma ter amenizado
fortemente sua condição depois de começar sua rotina
diária de meditação. Nada que tome muito tempo de seu
dia: apenas 20 minutos, todos os dias, logo após acordar.
Hoje existem aplicativos que ajudam pessoas a
transformarem a meditação em um exercício cotidiano.
Um exemplo desses aplicativos, o Headspace, fundado por
um ex-monge buddhista, Andy Puddicombe e já ganhou
vários prêmios de melhor aplicativo de saúde mental. Ele
recebe inúmeros comentários de pessoas que agradecem a
experiência única de realmente relaxar. Luciana Rosewood,
no dia 6 de junho do ano 2018, escreveu um comentário
dizendo que o Headspace está ajudando-a em suas crises
de ansiedade e de depressão.

11. Líder global de condução de pesquisas no comportamento da mente humana quando submetida a certas circunstâncias.
12. Post Traumatic Stress Disorder
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Conclusão
Vivemos em um mundo em que, cada vez mais,
recebemos informações apenas parcialmente verdadeiras,
ou até completamente erradas. Além disso, o passar dos
anos não foi gentil com o conceito de meditação que hoje é
visto como uma espécie de doutrina, ou religião.
Como consequência do exposto, pode-se ver que existe
avanço na correção desse conceito equívoco. Pesquisadores
como o Dr. Herbert Benson e Richard Davidson trabalham
para que essa espécie de preconceito seja erradicada.

Há sinais claros do avanço no conceito da meditação
como ferramenta para a saúde. Já existem pessoas como
Jimmy Palhano que encontram, na meditação, uma forma
de tratamento para a bipolaridade, ou como Luciana
Rosewood, para sua ansiedade e depressão.
Pessoas como Kevin Hart e Daniel B. Harris tiveram sua
vida mudada a ponto de escreverem livros para contar suas
experiências. Além disso, aplicativos como Headspace
trazem a meditação para um plano mais real e simples.
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Resumo
O projeto Genoma Humano surgiu nos anos 1990, quando
um grupo de cientistas do laboratório Thomas Hunt Morgan
decidiu mapear o genoma (conjunto de genes) da espécie humana. Esse projeto levou a muitas outras descobertas como
a engenharia genética e suas ferramentas: ZFN e TALENs,
lançadas em 2011 e CRISPR, lançado em 2013, cuja importância é equivalente à chegada do homem à Lua. Essas tecnologias possibilitaram a alteração do código genético das espécies, constituindo um caminho sem volta. Ao mesmo tempo
em que tornou possível a erradicação de doenças genéticas,
tornou palpável a volta da Eugenia- dessa vez, com mais força

do que nunca, pois a humanidade terá, muito em breve, a capacidade de alterar seu próprio genoma. Desse modo, esta
monografia explanará os benefícios e os malefícios da edição
gênicae exporá questões éticas com as quais geneticistas se
deparam todos os dias.outra meta do projeto é alertar o leitor
sobre a drástica mudança de estilo de vida num futuro próximo- cerca de duas décadas. Para tal, este projeto será baseado
em entrevistas com uma geneticista e um sociólogo e fontes
como All About the Human Genome Project (“Tudo Sobre o
Projeto Genoma Humano”), bem como na palestra de Jennifer
Doudna sobre CRISPR, criado por ela.

Palavras-chave: ética- CRISPR cas9-Projeto Genoma Humano- Engenharia genética

Abstract
The Human Genome Project has come to reality in the
1990s, when a group of scientists in the laboratory Thomas
Hunt Morgan decided to map and file the human genome
(all the genes in human species). This project led to many
other discoveries, such as the genetic engineering and its
tools: ZFN and TALENs, launched in 2011, and CRISPR in
2013-which is as important and revolutionary as the man
walking on the moon. These technologies allow us to alter
the genetic code of any species. But this is a path with no
turning back: in one hand, it makes possible to cure all the
genetic diseases, and in another, it may be the comeback of
Eugenics- in a much worse way- because humanity might

be able to alter itself in a short period of time. Therefore,
this project intends to bring to light the benefits and possible harms to the human species that genome editing can
offer. It intends to expose some of the ethical questions
that scientists must deal with and make people aware of
the drastic lifestyle changes to be experienced in a near
future. Thus, it is of major importance that society knows
what they are about to live in the next couple of decades.
For that, this document will be based on interviews with a
geneticist and a sociologist, and in sources like All About
the Human Genome project, in Jennifer Doudna’s (the creator of CRISPR cas9) speech in Ted talks.

Keywords: Ethics- CRISPR-cas9- Human Genome Project- genetic engineering

Introdução
Bioética é a análise das questões morais relacionadas
às implicações das pesquisas científicas, nas áreas de biologia e medicina; abrange, portanto, qualquer discussão
que envolva alteração física de um ser vivo. Esta monografia tem o objetivo de esclarecer temas como a edição
gênica e as várias tecnologias utilizadas para realizá-la. É
de interesse do projeto conscientizar o leitor dos riscos e
dos benefícios proporcionados por essas novas tecnologias,
alertá-lo da drástica mudança que elas trarão no estilo de
vida em um futuro próximo.
Um segundo, mas não menos importante objetivo desta monografia, é a compreensão de temas correlacionados
como a questão da ética e da moralidade, nas diversas esferas da vida e a necessidade de instigar o leitor a pensar
sobre justiça.
Para tal, este trabalho abordará assuntos como o aborto
e suas consequências, tanto físicas como psicológicas para
a gestante, além de discutir a ética do procedimento e os
motivos de sua ilegalidade em tantos países versus a legalidade em outros, seus prós e contras. Tratará, além disso,
das implicações das terapias gênicas no desenvolvimento
do feto até atingir a idade de um ano.
Com base no exposto, a monografia tem a intenção de

orientar o leitor sobre os limites da ética e da moralidade
nas terapias gênicas a fim de que compreenda o conceito
de ética e, assim, de justiça a fim de contribuir para uma
sociedade mais consciente.
O trabalho foi organizado com base em pesquisas teóricas, em entrevistas e em documentários. A autora baseou-se em leituras como o juramento de Hipócrates, no
livro “GenÉtica: escolhas que nossos avós não faziam”, de
Mayana Zatz, a autora discute o benefício e as consequências de procedimentos no campo da genética, com enfoque
na parte ética. Além dessas referências, na monografia utilizou-se como base o capítulo de genética do livro Bio, de
Sônia Lopes e Sergio Rosso, bem como artigos de revistas
médicas e materiais do dr. Drauzio Varella.
A monografia será dividida em quatro partes inter-relacionadas, mas compreensíveis se dissociadas de modo a
tornar mais clara a compreensão do leitor. A primeira parte
conterá a explicação básica e biológica do funcionamento
das terapias gênicas. A segunda tratará das tecnologias de
edição gênica. A terceira parte tratará das normas éticas
envolvidas para as diversas situações. A quarta, por sua
vez, apresentará a conclusão da autora sobre os procedimentos e leis para a aplicação das terapias gênicas.

1. Conceitos Básicos1
O termo genética é definido no livro Bio, de Sérgio Rosso e
Sônia Lopes, como “a área da Biologia que estuda a transmissão do material genético ao longo das gerações, a natureza do
material hereditário e seu modo de ação”, ou seja, é a área da
ciência que estuda o material genético das espécies- o DNA2
e o RNA3- seu modo de funcionamento, sua constituição e padrão de herança transmitido para os descendentes.
Esta monografia se concentrará na descrição do material
genético humano, denominado ácido desoxirribonucleico,
ou DNA, suas diversas funções, doenças causadas por seu
mau funcionamento e sua manipulação em laboratórios. Sua
composição foi descoberta em 1869 pelo cientista suíço Friedrich Miescher4 que, em um experimento realizado com pus,
descobriu uma estrutura formada por nitrogênio e fósforo que
compunha o núcleo das células de defesa do corpo, os glóbulos brancos, contidos no líquido. O cientista batizou tal estrutura fosfonitrogenada de nucleína. Mais tarde, outros pesquisadores desvendaram a natureza ácida da nucleína a qual
passou a ser chamada, consequentemente, de ácido nucleico.
Mais tarde, no século XX, identificaram-se dois tipos de
ácido nucleico: o RNA (ácido ribonucleico) e o DNA (ácido

desoxirribonucleico). A diferença estrutural entre os dois é
a hidroxila5 na cadeia de ribonucleotídeos6., mostradas na
imagem7 a seguir:

Dupla fita

Fita única
Essa é a cadeia de
ribonucleotídeos.

Desoxirribose como açúcar

Ribose como açúcar

Figura 1: alterada. Composta por cinco carbonos unidos por ligação simples, oito hidrogênios e, no DNA, dois oxigênios; já no
RNA, há três oxigênios. <https://www.whatisdna.net/wp-content/
uploads/2016/09/RNAvsDNA.jpg> acessado em 31/03/2018.

Como a molécula de DNA não apresenta a hidroxila
(OH), ela tende à instabilidade, sendo, assim, mais propensa a formar cadeias duplas do que o RNA.Sua estrutura é
mais estável.
As bases nitrogenadas8 que se associam às estruturas

1. Ver parte II, engenharia genética e tecnologias (TALENS, ZFN e CRISPR-cas9)¬
2. Ácido desoxirribonucleico
3. Ácido ribonucleico
4. Johann F. Miescher (1844-1895) foi o cientista suíço que descobriu a estrutura do DNA.
5. Hidroxila corresponde à ligação química entre a forma iônica do hidrogênio, H+, e a forma iônica do oxigênio, O2–. sua fórmula química corresponde a OH-.
6. Cadeia que compõe a estrutura do DNA e do RNA. Descrita na figura 1.
7. disponível em: <https://www.whatisdna.net/wp-content/uploads/2016/09/RNAvsDNA.jpg> acessado em 31/03/2018.
8. Adenina (A), citosina(C), Guanina (G), uracila (U) e timina (T) são bases nitrogenadas que compõem a estrutura da fita do material genético, sendo U
exclusiva do RNA e correspondente a T no DNA.
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também divergem por causa dessa característica química:
enquanto o RNA possui a adenina (A), a guanina (G), a citosina (C) e a uracila (U), o DNA é composto por: adenina,
guanina, citosina e timina (T); tais bases nitrogenadas, para
formar as duplas fitas, associam-se sempre aos pares, unindo
citosina e guanina por tripla ponte de hidrogênio e adenina e
timina por dupla ponte, conforme a imagem9 abaixo:

R’
adenina

timina

R’

Nota-se que na tabela está registrada a uracila, própria
do RNA, mas que no DNA é substituída pela timina. Para
localizar um determinado aminoácido na tabela, é necessário cruzar as letras (A, C, U ou G) da primeira base com as
da segunda base e, por fim, da terceira base. Por exemplo:
para encontrar a alanina, o leitor deve localizar a primeira
base G, localizada à esquerda, cruzar com o C, localizado
acima e cruzar novamente com o U da terceira base, conforme identificado na tabela.
Todos os aminoácidos têm como característica comum
um grupo amina (NH2) e uma carboxila (COOH), que estão
ligados a um mesmo carbono; esse último liga-se a um átomo de hidrogênio e a um radical, que é quem diferencia os
aminoácidos, conforme a figura14:

R’
R’
guanina

citosina

Figura 2. alterada. Imagem dos nucleotídeos do DNA pareados e
unidos por pontes de hidrogênio.

A geometria e a atração elétrica das moléculas acima
são os fatores determinantes para que C sempre se una
com G e A com T. Cada trinca de bases nitrogenadas forma
o que chamamos de códon10. Ele determinará a formação
de um aminoácido. Esse, por sua vez, quando unido em cadeias grandes, constitui as proteínas que formam todos os
seres vivos. Existem, ao todo, 20 tipos de aminoácidos que
podem ser formados por mais de uma trinca de bases nitrogenadas. No entanto, uma trinca determina apenas um
aminoácido. Dessa forma, há 64 códons, sendo que três deles determinam a finalização (UGA, UAA ou UAG)11 e apenas um determina a iniciação (AUG)12. Expostos na tabela
abaixo estão os 20 tipos e as bases que os compõem:

Figura 3. tabela de aminoácidos

Figura 4. estrutura do aminoácido. As ligações entre aminoácidos
são denominadas ligações peptídicas.

As ligações entre aminoácidos acontecem com a associação entre o grupo amina de uma molécula e a carboxila da outra. As ligações peptídicas15, quando em grande
número, formam cadeias as quais chamamos de ligações
polipeptídicas, ou proteínas. As proteínas constituem a
“receita” para o material genético humano, ou seja, são as
proteínas e a forma como estão ligadas entre si que determinam e diferenciam os indivíduos o que torna possível,
por exemplo, a identificação de alguém por meio de seu
DNA, como ocorre em testes de paternidade ou reconhecimento de suspeitos em cenas de crimes.
A estrutura primária da proteína é determinada geneticamente e depende da ordem em que os aminoácidos se
dispõem na cadeia. Sua função também está associada à
sua forma. Para ilustrar o fato, é interessante perceber que o
indivíduo portador da anemia falciforme16 apresenta a troca
de um glutamato por uma valina na estrutura das hemácias17: a alteração de um aminoácido impacta na estrutura
de toda a proteína, tornando a hemácia do indivíduo mais
fácil de ser rompida e menos associável ao oxigênio no san-

9. Extraída de < http://arquivo.ufv.br/dbg/genetica/cap10.htm>. acessada por último em 27/03/2018.
10. Códon é cada trinca de bases nitrogenadas. Existem, ao todo, 64 códons, que codificam os 20 tipos de aminoácidos existentes.
11. Códons de parada. Definem o momento em que o processo de transcrição e tradução deve ser finalizado.
12. Códon de iniciação: define, no DNA e no RNA, a sequência de proteínas a ser traduzida.
13. disponível em: <https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=vwambdLp&id=5A2FD25FFF74FDB58DAC3FA14ECAC4ECBF8B11B9&thid=OIP.vwambdLpohH93duqS9bJuQHaFB&mediaurl=https%3a%2f%2fdjalmasantos.files.wordpress.com%2f2010%2f11%2fa.jpg&exph=1907&expw=2812&q=c%c3%b3dons+e+codigos+correspondentes&simid=607995748881794916&selectedIndex=6&ajaxhist=0 >. Acessada por último em 31/03/2018.
14. disponível em: <https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=sbiwjDpv&id=27C5B76DB0DFAABB951DD63BED09EFE711ABD614&thid=OIP.
sbiwjDpv_ChTop9KdhhHBwHaFR&q=estrutura+dos+amino%c3%a1cidos&simid=608031409842358203&selectedInd>. Acessada por último em 31/03/2018.
15. Ligações entre aminoácidos.
16. Anemia falciforme, ou siclemia, é uma doença determinada geneticamente, em que há a troca de uma proteína (um glutamato é substituído por uma valina
na sequência de proteínas que formam a hemácia) . Ela resulta na alteração da forma da hemoglobina, que é mais frágil e tem a forma de foice (daí o nome falciforme: em forma de foice) transportando menos oxigênio. Pode ser letal.
17. Glóbulo vermelho, ou eritrócito: é o elemento que dá a cor vermelha ao sangue (eritro= hemo=vermelho). Transporta os gases no sangue; não tem núcleo e,
por isso, tem vida curta.
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gue. Essa mutação pode ser letal. Assim, as alterações na
sequência da estrutura das proteínas determinam as mutações gênicas. Como elas acontecem de forma aleatória, há
a probabilidade de serem inofensivas ou maléficas.
As mutações gênicas são mudanças aleatórias que
ocorrem na sequência das bases nitrogenadas que constituem a “receita” para a formação daquela determinada
proteína. Com tal alteração, a cadeia polipeptídica original
é substituída por outra, originando um produto completamente diferente do desejado. Se for maléfica, a mutação gênica determina uma doença genética.
O DNA está localizado no núcleo da célula dos eucariontes18. Sendo ele a parte que contém todas as informações
que determinam as características dos indivíduos e pode ser
comparado ao “livro de receitas” que os compõe. Cada parte
do corpo é formada por uma receita diferente. Por exemplo: a
“receita” que forma as células do fígado não é a mesma que
constitui as células musculares, apesar de o DNA genômico
(o livro todo) ser exatamente o mesmo nessas duas regiões.
O fator que torna possível essa diferenciação de tecidos é o
DNA complementar (a página em que o livro está aberto, ou
seja, a parte do DNA que se manifesta naquele local).
Para haver a manifestação dos diversos DNA complementares, é necessário que haja uma seleção das partes relevantes e a remoção das partes irrelevantes para a constituição
do determinado tecido. Numa analogia, para fazer a ceia é
necessário selecionar apenas algumas receitas do livro e ignorar aquelas que não interessam. Para que isso aconteça, é
fundamental que alguém leia as páginas do livro e selecione
as partes de maior importância. Numa célula, quem faz isso é
o ribossomo19, dentro do processo denominado Dogma Central da Biologia (que envolve a passagem do DNA para o RNA,
que forma a proteína). Para que ele tenha início, é necessário
que a célula, por meio de sua membrana, capte estímulos do
ambiente e passe essa informação para o núcleo, onde está
localizado o DNA, que interpreta esse estímulo e determina
qual “receita” será fabricada. No entanto, é necessário que ela
seja simplificada, ou seja, traduzida do DNA (composto por fita
dupla) para o RNA (composto por fita única). As partes do
DNA que podem ser transcritas recebem o nome de genes.
O gene que passará pelo processo de transcrição é lido
pelo ribossomo sempre em um sentido: do carbono 5’ do
RNA para o carbono 3’ da fita. O início da leitura é dado
pelo códon de iniciação, AUG, e finalizado por um dos códons de finalização: UGA, UAA ou UAG. A região em que
essa etapa se inicia é chamada de região promotora e a do
final, sequência de término da transcrição.
Para que o DNA seja transformado em RNA, é necessário que uma enzima denominada RNA polimerase abra a
dupla fita do DNA na região promotora 20 do gene, tomando

um trecho de uma das fitas como molde e transcrevendo
a informação contida no DNA (que possui as bases A,C,T
e G) para a “linguagem” do RNA (formado por A, C, U e
G), por meio do anticódon, ou seja, da base nitrogenada
que complementa a do molde. Está, a partir daí, formado o
RNA mensageiro (ou RNAm).
Depois que o gene é transcrito, ocorre a seleção das regiões que se expressam mais, os éxons21 (expressed regions)
e o descarte das regiões de menor expressividade, os íntrons22
(intragenic regions), numa etapa denominada maturação do
RNA. Isso pode variar de RNAm para RNAm, pois alguns
éxons podem ser removidos durante esse processo de seleção. Então, é possível concluir que esse é o fator que confere
tanta variabilidade genética entre uma mesma espécie (no
caso, os seres humanos). Apesar de termos apenas 25 mil
genes, há infinitas combinações possíveis entre eles.
Em seguida, é iniciado o processo de tradução: o RNAm
transporta a informação passada pelo núcleo ao citoplasma23
da célula, a parte plasmática celular que envolve o núcleo e
que contém os ribossomos, leitores dessa informação.
No RNA mensageiro estão os códons determinantes da
formação de aminoácidos na proteína. Ela deve, obrigatoriamente, possuir uma trinca AUG que “avisa” o ribossomo
onde está o começo da “receita”, isto é, demarca o início da
leitura do RNA mensageiro pelo ribossomo. Além disso, deve
conter, após a sequência de aminoácidos, um códon de finalização (UAG, UGA ou UAA). O ribossomo é composto por
duas subunidades: uma menor, que se liga à parte inferior
da fita, e outra maior, que se liga às bases e sintetiza as proteínas. As mutações gênicas podem ocorrer por um erro no
processo de duplicação do DNA que manda a informação errada para o RNA mensageiro e este, por sua vez, determina a
síntese de proteínas alteradas (a doença genética).
Divisões celulares e mutações gênicas
Quando uma célula está em G1, isto é, Gap 1 (intervalo 1
em português) ela pode seguir seu ciclo de duas maneiras:
dando continuidade ao Dogma Central da Biologia, indo de
DNA para RNA para proteína, ou pode dividir-se. Muitas
vezes, essa divisão não ocorre perfeitamente, dando origem
a doenças como o câncer. A célula pode dividir-se por meio
do processo de mitose24 ou de meiose25.

Figura 5 esquema da primeira fase da meiose. o círculo verde é a
célula, o círculo amarelo menor contém os centrômeros, que alinham
a célula na placa metafásica (a linha equatorial da célula) durante a
prófase 1. os vermelhos e os azuis são os cromossomos.

18. Núcleo verdadeiro. São os seres constituídos por células nucleadas.
19. É uma estrutura composta por duas partes, que se unem no momento de transcrever a proteína.
20. Região promotora de um gene é aquela que determina caraterísticas que esse gene vai expressar.
21. Do inglês, expressed regions: regiões dos genes que se expressam na determinação de características
22. Do inglês Intragenic regions: regiões silenciadas durante a transcrição
23. Citoplasma é a região entre o núcleo e a membrana plasmática que abriga suas várias organelas e o nucléolo.
24. Divisão celular que ocorre nas células somáticas, ou seja, aquelas que não vêm de gametas (espermatozoides ou óvulos).
25. Divisão celular que ocorre nas células gaméticas.
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Durante a meiose26 podem ocorrer falhas, principalmente durante a anáfase 1, na qual os cromossomos, que estão
duplicados, dividem-se (para a formação dos gametas, que
possuem metade do número de cromossomos de uma célula somática). Quando, por exemplo, um cromossomo 21
(temos, ao todo, 23 pares deles) não se separa na anáfase,
quando ocorrer o encontro entre os gametas da mãe e do
pai, haverá um deles em excedente, logo o ser humano que
se desenvolver a partir dessa célula será portador de síndrome de Down.
Os tipos de mutações gênicas são variados. Para melhor
visualização, eles serão citados27:

Figura 6: esquema das possíveis mutações cromossômicas que podem dar origem a alterações genética

2. Projeto Genoma Humano
Até a década de 1990, eram conhecidos apenas 4550
genes humanos e apenas 1500 deles tinham sido localizados exatamente nos cromossomos.
O projeto Genoma Humano foi iniciado, em 1990, por
um grupo de cientistas norte-americanos (incluindo Francis Collins28 e James Watson29) que reuniu esforços do
mundo todo, durante 13 anos, com o objetivo de mapear o
genoma (conjunto de genes) da espécie humana, conhecer
suas características e arquivar tais informações em bancos
de dados para pesquisas posteriores. Coordenado pelo Departamento de Energia do Instituto Nacional de Saúde dos
Estados Unidos, estava previsto para durar 15 anos, mas
teve seu prazo encurtado em função dos avanços tecnológicos da época. Assim, foram apresentados os primeiros
resultados do projeto no mês de fevereiro de 2001.
Os cientistas envolvidos determinaram o sequenciamento de todos os pares de bases (nucleotídeos) que constituem o genoma humano (são, ao todo, 3,2 bilhões), criaram
técnicas para analisar os dados apresentados, descobriram
aplicações da nova tecnologia para diversos setores tecnológicos (como a identificação de suspeitos de um crime pelo
exame de DNA fingerprint ou o teste de paternidade, por
exemplo). Quantificaram o número de genes que formam o
ser humano e constataram aquele é um quarto do imaginado anteriormente, pois não se conhecia a variabilidade
do RNAm maduro, ou a infinidade de possibilidades criadas pelo sequenciamento de éxons na fita. Há no genoma
humano, aproximadamente 25 mil genes. Descobriram,
ainda, que os genes são constituídos, em média, por 3 mil
bases nitrogenadas. O maior gene possui 2,4 milhões de
pares de nucleotídeos30.
O índice de semelhança de um ser humano para outro é
de 99,9%, ou seja, o DNA da espécie humana (Homo sapiens)
apresenta semelhança estrutural de 99,9%. Dentre todos os
genes humanos, apenas 2% é responsável pela “receita” para

sintetizar as proteínas. Cerca de 50% dos genes não têm sua
função identificada e mais da metade do genoma é composta
por sequências repetidas cuja função ainda está em fase de
estudo, mas servem de apoio para compreender a estrutura e
a dinâmica dos cromossomos os quais, de uma geração para
outra, podem ser modificados ou arranjados de forma a criar
um gene totalmente distinto do anterior.
Foram descobertos os éxons e os íntrons. Os éxons são
regiões em que há a sequência para a formação de proteínas (deriva do inglês, é uma contração de expressed regions); já os íntrons não codificam tais instruções (deriva
do inglês, é uma contração de intragenic regions).
Os pesquisadores mostraram que doenças como a cegueira, o câncer de mama, o melanoma, a surdez e doenças
musculares estão relacionadas de forma intrínseca com algumas sequências gênicas; outras, como o diabetes, a artrite, outros tipos de câncer e disfunções cardiovasculares
estão associados à mutação de uma única base.
Ao longo deste trabalho, surgiram inúmeras questões
éticas, legais e sociais pareadas com as descobertas, como
a privacidade e a confidencialidade da informação genética,
que engloba o direito de posse da informação, bem como seu
controle e a ética envolvida na divulgação de tais dados; a
honestidade na utilização dessa informação por empresas e
sites comerciais, isto é, quem poderá ter acesso à informação
genética e como ela poderá ser empregada em cada caso;
os impactos psicológicos para o indivíduo que mapeou seus
genes; os riscos de discriminação e/ou estigmatização social
pela descoberta dessa informação, as questões relacionadas
ao uso da informação genética com relação à reprodução, ou
seja, a interpretação adequada da informação por parte dos
geneticistas. Atrelada a isso está a educação de profissionais
da área e a do público para que se tome a decisão mais correta possível. Além disso, são considerados os aspectos legais
para o aconselhamento genético, levando em conta os riscos

26. Imagem disponível em: <https://www.infoescola.com/citologia/meiose/> acessada em 10/06/2018.
27. Imagem disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=muta%C3%A7%C3%B5es+cromoss%C3%B4micas+estruturais&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi1h7-ypsnbAhUDiJAKHUSzD8cQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=k-cJYedO8o-ORM:> acessada em 10/06/2018.
28. Francis Sellers Collins (1950-) é um médico, geneticista, líder do Projetol Genoma Humano no INH (National Institutes of Health).
29. James Dewey Watson (1928-) é um geneticista e biofísico ganhador do prêmio Nobel de 1962, com Francis Crick e Maurice Wilkins.
30. Sinônimo de bases nitrogenadas.
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e os benefícios a médio e longo prazo. Outra questão é quem
será beneficiado com a tecnologia genômica, quando e como
essa tecnologia deve ser aplicada para que o paciente seja
beneficiado com tal informação. Uma pergunta recorrente é
se crianças devem ser testadas para descobrir a probabilidade de desenvolverem doenças como o Alzheimer na fase
adulta. Discutem-se também as implicações com relação à
responsabilidade humana e a volta dos ideais e das práticas
nazifascistas quanto à eugenia31, bem como a compreensão

mais aprofundada dos estados de saúde e de doença e, com
isso, os limites entre tratamento médico e melhoramento do
genoma humano.
Todas as questões expostas são motivo de discussão entre geneticistas do mundo inteiro, que descobrem as tecnologias, entre empresas, que as comercializam. Devem-se pesar os impactos que tais tecnologias terão sobre a sociedade,
que será consumidora de tal informação e que as receberá
e interpretará de acordo com o contexto histórico mundial.

3. Edição Genética
Edição genética é o processo pelo qual os cientistas mudam o DNA de um organismo (ele pode ser animal, vegetal
ou uma bactéria). Como já visto nos capítulos anteriores, a
alteração do DNA muda completamente a característica do
indivíduo. Mais uma vez faz-se uma analogia com um livro
de receitas: quando se põe sal em vez de açúcar, por exemplo,
o resultado final é completamente alterado, se comparado ao
original, apesar de, visivelmente, o sal e o açúcar serem similares. Assim, a edição gênica permite que sejam alterados
desde a cor dos olhos até a manifestação de algumas doenças.
Há algumas tecnologias utilizadas nesse procedimento.
A mais conhecida é a do CRISPR- cas9 (sigla para Clustered
Regularly Short Palindromic Repeats e cas-9 é a proteína à qual
o CRISPR está associado). Também são usados o sistema TALEN e o ZFN. Essas tecnologias ainda são muito recentes e
não se tem dimensão das suas consequências a longo prazo, o
que lhes confere status de tecnologia em fase se teste.
Assim, como consequência da engenharia genética e do
Projeto Genoma Humano (Human Genome Project)32, essas
técnicas de edição gênica foram viabilizadas. Elas consistem
na edição do material genético dos organismos para retirar,
adicionar ou alterar o genoma33 de determinada espécie.
Para melhor compreensão dessas tecnologias e suas
aplicações práticas, é necessário entender o conceito de
edição gênica: ela engloba o conjunto de tecnologias que
possibilitam a alteração do DNA de um organismo em laboratório. Ela se dá com a remoção ou a adição de bases, em
locais precisos do material genético, para forçar a célula a
refazer o material genético, alterando a sequência de genes
determinantes da característica que se deseja deletar.
Até hoje foram desenvolvidas três técnicas para a edição gênica: ZFN, TALEN e CRISPR, descritas a seguir:
A primeira delas, ZFN34, é uma classe de proteínas (enzimas) produzidas em laboratório, a partir de moléculas natu-

rais (utilizadas pelas bactérias em seu sistema de defesa), que
realizam a clivagem (o corte) do gene em locais específicos
do genoma. Elas são “programadas” para reconhecer trincas
específicas de bases nitrogenadas35, que compõem o DNA.
3.1 ZFN
Zinc-Finger (ou dedo de zinco, em português) é a enzima que reconhece essas sequências específicas do DNA e
une-se a elas. A terminologia “dedo de zinco” é dada pelo
fato de a forma da proteína ser determinada pelo íon zinco
(na forma Zn+), ou seja, as pontes de hidrogênio36 que determinam os locais e a forma com que a proteína é dobrada
nela mesma são influenciadas pelo íon zinco. Para cortar
mais de um códon37 por vez e especificar a região do DNA
em que se deseja a clivagem, são formadas, em laboratório, associações entre os dedos de zinco, já que cada dedo
só reconhece um códon. Como o DNA é formado por duas
fitas, é necessário que haja delimitação em ambas hélices,
da seguinte forma38:

Figura 7: sistema de funcionamento do ZFN.

31. Teoria de superioridade de raças criada por Francis Galton (1822-1911).
32. Ver parte 1: Projeto Genoma Humano
33. Genoma: conjunto de genes de uma espécie. Ver gene no capítulo I.
34. sigla para Zinc-Finger Nuclease ou, em português, Nuclease de dedo de zinco.
35. Ver capítulo I, a estrutura do DNA: as bases do DNA são A, T, C, G.
36. Ver capítulo I: estrutura das proteínas.
37. Códon: trinca de bases nitrogenadas; por exemplo: AAT, CCG, TTC, etc. Ver tabela de bases nitrogenadas no capítulo I.
38. Imagem disponível em< https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=d2R6u%2bVP&id=21B4C42597A9C83BCB4945262B9487A91271C497&thid=OIP.d2R6u-VPII3Z-hhtW19M8gHaFF&mediaurl=http%3a%2f%2fwww.genetics.org%2fcontent%2fgenetics%2f188%2f4%2f773%2fF2.large.
jpg%3fdownload%3dtrue&exph=878&expw=1280&q=zfn+genetics+&simid=608044174599718520&selectedIndex=1&ajaxhist=0>
acessada por último em 30/05/18.
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Os retângulos coloridos (rosa, verde e azul) simbolizam,
cada um, um dedo de zinco. O sistema de clivagem é representado pelos retângulos amarelos posicionados diagonalmente em relação à dupla fita de DNA (retângulo roxo, mais
comprido). Esses retângulos amarelos são, cada um, uma
metade da enzima denominada Fokl (que é natural do sistema de defesa das bactérias). Elas realizarão o corte da fita
do DNA no local desejado. A célula, para unir as regiões clivadas, pode agir de duas formas: a primeira (indicada pela
seta mais longa na figura) é o reparo natural das bases- os
ribossomos as refazem, de forma aleatória, mudando, assim, a sequência de genes causadores do problema a ser
tratado. Outra possibilidade é a anexação de outra sequência gênica já produzida em laboratório.
Nota-se que as sequências de dedos de zinco estão posicionadas cada uma de um lado do DNA, proporcionando,
assim, uma região limite para o corte do material (circulada
em vermelho na figura).
3.2 TALEN
O TALEN (transcription activator-like effector nucleases)
é similar ao ZFN. É composto por TALEs, proteínas secretadas por uma espécie de bactéria que contamina vegetais
como o arroz e o pimentão, denominada Xantomona. Essas
proteínas, ao contrário dos zinc fingers, são capazes de ligar-se a um nucleotídeo específico, não mais a um códon,
conferindo maior especificidade e precisão do corte da fita
de DNA, como mostra a imagem39:

Figura 8: Sistema TALENs de edição gênica. É mais preciso se comparado ao ZFN, mas de menor eficácia se comparado ao CRISP

3.3 CRISPR
3.3.1. Histórico
No ano de 2012, a pesquisadora da Universidade da
Califórnia (Berkley) Jennifer Doudna40 e a atual diretora
do instituto alemão de biologia Max Planck, Emmanuelle

Charpentier41, desenvolveram uma tecnologia de edição
gênica que se utilizava o CRISPR42, uma proteína encontrada no sistema imune da bactéria. Concomitantemente,
um pesquisador do Massachussets Institute of Technology
(MIT), Feng Zhang, publicou, em 2015, um artigo que relatava a possibilidade de associação do sistema CRISPR à
enzima cas9, de forma a localizar e cortar o material genético com muito mais precisão do que qualquer outro sistema
já desenvolvido. Assim, mesmo que as pesquisadoras de
Berkeley tivessem feito a descoberta da tecnologia CRISPR,
sua patente foi para Feng Zhang, que foi capaz de aplicá-la
em células eucarióticas pela primeira vez.
O primeiro estudo sobre o uso do CRISPR em humanos
ocorreu, em 2016, quando foram analisados protocolos para
o uso dessa tecnologia em pacientes portadores de alguns
tipos de câncer, como o melanoma. No entanto, por ser um
procedimento ainda muito complexo e em fase de teste,
não sabemos dos riscos que esse tratamento pode causar.
Ainda em 2018, sua aplicação em humanos não foi feita na
maioria dos países, apesar de já haver experimentações em
humanos na China.
Em 2017, foi organizado pela British Royal Society juntamente com a Academia chinesa de Ciência o International
Summit on Human gene editing quando se discutiu, durante três dias, o sistema CRISPR- desde seu histórico, passando por suas aplicações clínicas, as perspectivas para o
futuro, até o acesso do público a essa tecnologia.
Em fevereiro do mesmo ano, os órgãos britânico e chinês publicaram as discussões no seguinte documento:
human genome editing: Science, Ethics, and Governance.
Esse estabeleceu normas rígidas para o uso da tecnologia.
3.3.2 CRISPR-cas 9: o que é?
O CRISPR (abreviação para clustered regularly interspaced short palindromic repeats) é uma adaptação do
sistema imune da bactéria a qual, quando é infectada
pelo vírus e sobrevive, reconhece o antígeno por meio do
CRISPR, um loco gênico 43 que serve de guia para a enzima cas9. O CRISPR une-se ao RNA guia e a enzima cas9,
orientada por ele, realiza a clivagem desse DNA. O segmento cortado é, então, associado à memória de defesa da
bactéria, localizada no CRISPR.
Em laboratório, o sistema de funcionamento do sistema
é o mesmo: cientistas codificam uma sequência de bases
que servem como “guia” do CRISPR. Elas serão ligadas ao
local exato do DNA que se deseja modificar, bem como à
enzima cas9. Assim que a clivagem é realizada, os pesquisadores utilizam-se do próprio sistema de reconstituição do
material genético para repará-lo. Esse reparo pode, então,
ocorrer de duas maneiras distintas: outro pedaço de DNA,

39. Imagem disponível em <https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=YOKj%2bC8z&id=9FA2F1112F8A1ED8B239644BBCA8C2195C90EED5&thid=OIP.YOKj-C8zQuv8gTV3zW8gdwHaFp&mediaurl=http%3a%2f%2fwww.bulldog-bio.com%2fimages%2fTALENs.png&exph=610&expw=800&q=TALENs&simid=608023709123677436&selectedIndex=8&ajaxhist=0> acessada por último em 10/06/2018.
40. Bioquímica e bióloga molecular americana.
41. Bióloga molecular francesa. Desde 2015 é diretora do instituto alemão de biologia Max Planck.
42. Clustered regularly interspaced short palindromic repeats, ou, em português, repetições palindrômicas curtas agrupadas e regularmente interespaçadas.
43. Loco gênico: local em que está situado um gene.
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produzido em laboratório e entregue à célula junto com o
sistema CRISPR-cas944 é remendado às duas partes, ou ele
pode ser refeito pela própria célula.

Esse procedimento é realizado somente em células ex-vivo, ou seja, fora do corpo, tanto em animais quanto em
seres humanos. Isso ocorre justamente pela possibilidade
de manipulação.
Em um futuro próximo, muitas doenças poderão ser tratadas com essa técnica, incluindo o diabetes, a AIDS (HIV),
a hemofilia, a fibrose cística e algumas doenças cardíacas.

Figura 9: ilustração do sistema CRISPR e os diferentes meios de
reparo do DNA

4. Ética e bioética
A palavra ética é proveniente do grego éthos45 . Foi traduzida para o latim como “mos” 46. A definição de ética para a
sociedade contemporânea é, portanto, “a ciência da moral”,
ou a filosofia da moral. Logo, ela é constituída pelos princípios
morais que regem os direitos e deveres de cada indivíduo na
sociedade. Sendo esse conceito aplicado às sociedades, seus
pilares podem variar, de acordo com o grupo cultural e com
o tempo. De acordo com o sociólogo Paulo Borges47, a ética
tem a ver com a ação do indivíduo associada ao bem-estar
da sociedade. Assim, o ser ético é aquele que é justo, que
exercita seu caráter e que é consciente sobre seus atos na
sociedade sobre suas consequências.
Estendendo-se o conceito, criou-se, na década de 1970, nos
EUA, o termo bioética que, em seu sentido literal, seria “a ética
da vida”. É um ramo da ética que se aplica à área da saúde promovendo, nessa área, as reflexões feitas pela ética. Essa frente
foi impulsionada pelos avanços tecnológicos ocorridos na década anterior, principalmente na área médica48. Segundo o dr.
Aluísio Seródio49, bioética é “um espaço multidisciplinar para
a discussão de problemas éticos relacionados à saúde humana
e às ciências da vida”50. Ainda em sua fala, Seródio divide a
bioética em dois grandes campos: a bioética das situações

emergentes (relacionada aos problemas gerados pela própria
evolução das tecnologias na área da saúde- como técnicas de
reprodução assistida e manipulação gênicas, testes genéticos,
transplantes de órgãos, entre outros), trazidas pela biotecnologia. O outro segmento é a bioética das situações persistentes, ou seja, as questões recorrentes na área da saúde (como o
aborto, a eutanásia, o acesso aos cuidados da saúde).
O médico relata, ainda, que tais discussões devem tomar por base dois princípios: o primeiro, como ele define,
é a tolerância, ou seja, o respeito pelas diversas visões de
mundo; portanto, a bioética não deve ser dogmática, ou tomar ideias preconcebidas como base. O segundo é a complexidade dos assuntos que exigem debates constantes e a
formação de opinião baseada nesses debates.
Os princípios da bioética são: o respeito à autonomia de
cada indivíduo, ou seja, a capacidade de cada ser humano de
decidir sobre o que é melhor para si; a não maleficência em
que os médicos não poderão causar nenhum dano a seus
consulentes; a beneficência, ou seja, a prática do bem; por
fim, há o princípio de justiça e equidade que faz referência à
igualdade de tratamento para todos os consulentes, independentemente de seu status social ou de seu poder aquisitivo.

5. Eugenia e CRISPR cas9
Eugenia é o termo utilizado para a seleção de características genéticas desejáveis as quais vão desde a eliminação de doenças até a características físicas, para a melhoria
da espécie humana e objetivando gerações futuras. Embora

esse conceito seja frequentemente associado ao nazismo, ele
foi criado em 1883, na Inglaterra, por Francis J. Galton51 em
seu livro Hereditary Genius52. Tal estudo foi embasado em
documentos científicos como o livro do pesquisador Charles

44. Imagem disponível em <https://www.google.com.br/search?q=crispr+cas9&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJv-nx67_bAhVROZAKHfOMCKMQ_AUIDCgD&biw=1366&bih=662#imgrc=h4Myw7697X7ngM:> acessada em 07/06/2018.
45. Em grego: Significa caráter
46. Mos, em latim, significa costume.
47. Paulo Borges, professor de sociologia do colégio Stockler, educador ambiental. Trabalhou durante 3 anos no programa da prefeitura de São Paulo: “ambientes verdes e saudáveis”
48. Uma curiosidade sobre esse período: foram, nos anos 60, instalados dois equipamentos de hemodiálise na cidade de Seattle, EUA (a tecnologia era nova
e os transplantes de órgãos ainda não eram eficientes). Haviam milhares de americanos que necessitavam dessas máquinas urgentemente. À secretária de
saúde da cidade foi delegada a tarefa de decidir quem iria fazer o tratamento e, portanto, sobreviver e quem não teria acesso aos equipamentos. Essa foi uma
das questões que deram origem à bioética.
49. Médico, especialista em bioética e professor do centro de bioética da EPM-UNIFESP.
50. Entrevista disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=Xk1HX9_dLQU> acessada por último em 10/06/2018.
51. Francis J. Galton (1822-1911): antropólogo, meteorologista, matemático e estatístico inglês, primo de Charles Darwin (biólogo autor do livro A Origem das
Espécies). Nasceu em Birmingham, era o nono filho de um banqueiro inglês. Dedicou-se ao estudo da Inteligência humana.
52. Em português, O Gênio Hereditário.
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Darwin, “A Origem das Espécies” e na teoria da seleção natural, cujo princípio defende que os seres bem adaptados ao
ambiente têm maiores chances de sobrevivência em relação
às outras espécies. Isso aumenta suas chances de reprodução e, assim, pode perpetuar sua linhagem.
Sua aplicação na sociedade deu-se por meio da transferência do conceito darwinista à “raça” humana, alegando
a superioridade do homem nórdico europeu em relação aos
outros. A eugenia foi aceita, primeiramente, nos Estados
Unidos. O país vivia a sua primeira crise de migração da
zona rural para a zona urbana, além de um declínio populacional das classes mais abastadas, juntamente com o crescimento da população pobre e a chegada de imigrantes.
O primeiro centro de investigação genética do país foi
inaugurado na cidade de Cold Spring Harbor (Virgínia), em
1890, e já praticava atos de reprodução seletiva: esterilizava criminosos, prostitutas, alcoólatras e até indivíduos de
classe baixa, sob a acusação de “pauperismo53”. Todas essas condições eram, segundo a teoria eugênica, transmitidas hereditariamente. Em 1910, foi criado um laboratório,
nos arredores de Nova York, onde se coletavam dados sobre
os cidadãos, denominado Oficina de Eugenia. Os cientistas
que lá trabalhavam arquivavam dados sobre as características físicas e psíquicas dos indivíduos (cor dos olhos e dos
cabelos, altura, o “amor pelo mar” – a que denominavam
“ciganismo”, por exemplo). Além disso eram promovidas,
em feiras agrícolas, competições familiares em que estas
se submetiam a testes psicológicos, de inteligência e a exames médicos. Os vencedores eram laureados com medalhas, nas quais estava gravado o salmo 16:6, “tenho uma
bela herança”. Nas escolas, era disseminada a ideia de que
apenas os “privilegiados” deveriam se reproduzir, garantindo sua linhagem “superior”.
No ano de 1920 foi, em alguns Estados americanos,
legalizada a esterilização de indivíduos considerados “débeis”, física ou mentalmente. Essa situação agressiva, de
extremo racismo e intolerância, condenável aos olhos contemporâneos, perdurou, nos EUA, até o ano de 1979.
5.1. O nazismo e as práticas eugênicas
Os nazistas não inventaram o modelo de seleção, identificação e distinção de arianos e não arianos, mas se utilizaram de técnicas como a esterilização em massa, sacrifícios
em câmaras de gás e muitos outros horrores conhecidos
hoje. Copiaram-nas dos EUA. Antes da guerra, os considerados “inválidos”, ou seja, todos aqueles que não eram
arianos, sofreram sanções, demissões em massa, exclusão
social. Entre 1933 e 1939, 400 mil alemães foram esterilizados à força.
Por salários altos, verbas grandes para pesquisa e prestígio por parte do partido nazista, cerca de 45% dos médicos hitleristas desrespeitaram o juramento de Hipócrates54,
realizando procedimentos de esterilização e eutanásia55

.Algumas das passagens ignoradas ou distorcidas por eles:
“(...) aplicarei os regimes para o bem do doente segundo o
meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal
a alguém (...)”
“(...) A ninguém darei por comprazer, nem remédio mortal
nem um conselho que induza a perda (...)”
“(...) em toda casa, aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo o dano voluntário(...)”
Os médicos nazistas realizavam esterilizações à força
em pessoas que tinham “defeitos” como o lábio leporino
até deficiência mental (como microcefalia e hidrocefalia),
inclusive em pessoas perfeitamente sãs, mas não arianas
como foi o caso de milhões de judeus, milhares de ciganos
e estrangeiros. Quem entrasse com processos na justiça
seria julgado pelos próprios médicos, ou seja, era um caminho sem volta com o único destino: da morte.
Nas escolas, professores incentivavam as crianças a
desenharem árvores genealógicas, com o intuito de se
descobrirem pessoas que deveriam ser esterilizadas.
Esse massacre, apesar de absurdo, foi real e, principalmente, baseado nos princípios eugênicos; portanto, é de
extrema importância que ideais como esses jamais voltem
a ser difundidos.
5.2. C
 onsiderações a fazer: CRISPR
e a volta da discriminação
A tecnologia do CRISPR trouxe, indiscutivelmente, possibilidade de avanços na área da saúde e abriu portas irreversíveis para a humanidade: ela barateou em 99% os custos
terapias gênicas, reduziu a duração do tratamento a poucas
semanas e tornou a manipulação gênica acessível a todos os
laboratórios do mundo. Assim propiciou a cura de inúmeras
doenças relacionadas ao material genético como câncer, diabetes, síndrome de down, de Turner, a distrofia de Duchenne,
a hemofilia, a fibrose cística e algumas doenças cardíacas.No
entanto é necessário esclarecer que, com essa vasta gama de
recursos, vêm também questões como a utilização dessa tecnologia para alterar características de segunda necessidade,
como a cor dos olhos, a estatura, a tendência a ganhar peso,
a criação de bebês em laboratório- os chamados designer babies- ou, até mesmo, o atraso de fatores biológicos como o envelhecimento, em um futuro próximo. Hoje, já é possível realizar exames genéticos como o pré-natal, o cariótipo, o teste do
pezinho, por exemplo. Na Europa, 92% dos fetos identificados
com síndrome de down ou outras mutações (cromossômicas
ou gênicas) são abortados.
Com a possibilidade de erradicar fatores como esses,
aplicando a engenharia genética, surgem questões como
a ética da seleção embriões com base em suas condições
médicas e a criação de seres humanos “melhorados”, como
super-soldados, já imaginados por Hitler, no nazismo. Apesar desse questionamento, a tendência é que os embriões,
no futuro, sejam submetidos aos procedimentos de edição

53. Pauperismo era o nome dado à pobreza, considerada uma doença.
54. Juramento a que todos os médicos do mundo fazem para exercer a profissão.
55. A eutanásia era realizada primeiramente em crianças que nasciam ”defeituosas”. Era comum o uso de barbitúricos e morfina.

76

Projeto Genoma Humano e seus limites éticos

genética e seleção de características.
O cenário descrito é a aplicação da eugenia no mundo contemporâneo: a melhoria da raça humana a partir do
uso da engenharia genética. Ela já foi descrita em inúmeras
obras, como o filme Gattaca56 que, segundo a NASA, é a
obra que apresenta maior verossimilhança com as possibilidades da aplicação da engenharia genética na humanidade. O filme, escrito e dirigido por Andrew Niccol, conta
com atores como Jude Law, Uma Thurman e Ethan Hawke.
O enredo trata da história do astronauta Vincent Freeman
(Ethan Hawke), naturalmente concebido e, por isso, considerado inválido numa sociedade em que a maioria das pessoas nasceu por meio de fertilização em laboratório. O homem, para realizar seu sonho de ir ao espaço, passou-se por
Jerome Morrow (Jude Law), dono de genes perfeitos, mas
que, por um acidente, ficou paralítico. Tudo parece estar
sob controle, até que acontece um assassinato e um cílio de
Freeman é encontrado na cena do crime. Para escapar, ele é
ajudado por sua namorada, Irene (Uma Thurman).
Além do enredo cativante, o filme retrata uma sociedade marcada pelo geneísmo, como chamam a discriminação
realizada por válidos, ou seja, os humanos feitos em laboratório, para com os inválidos, os concebidos naturalmente.
Esse fato, porém, não se apresenta no filme de forma diferente do que realmente existiu nos Estados Unidos e na
Alemanha. A única diferença é que, enquanto nesses países havia restrições e inferiorização de raças, a segregação
no longa-metragem ocorria entre os válidos e os inválidos.
Esses últimos eram impedidos de ocupar cargos de maior
responsabilidade e, quando conseguiam trabalho, era

como lixeiros ou faxineiros. Sofriam perseguições e eram
maltratados pela polícia.
Por mais que não haja total certeza do rumo que as pesquisas genéticas tomarão no futuro, é provável que elas guiem
a humanidade para um cenário como o de Gattaca. Como já
foi citado, cerca de 92% dos fetos com síndrome de Down são
abortados na Europa. Inegavelmente, essa é uma forma de eugenia, já que os progenitores selecionam as características do
próprio feto. Uma pergunta que, muitas vezes, é ignorada ou
suprimida pela ideia de proporcionar aos filhos sempre o melhor possível, deve ser feita antes de qualquer procedimentosem que haja a persuasão por parte de médicos ou até mesmo
empresas da área da saúde: é egoísmo por parte dos pais querer que os filhos sejam perfeitamente saudáveis e não “deem
trabalho” a posteriore? E qual é o direito que os pais têm de
tirar uma vida que já está sendo formada?
Numa analogia: imagine o leitor que foi convidado para
uma festa de aniversário e que, por falta de tempo, liga para
a loja e pede à vendedora que embrulhe uma bijuteria, por
exemplo, a mais bonita que ela encontre e que, daí a algum
tempo, o leitor vai buscá-la, já embrulhada. Na festa, o (a)
aniversariante abre o presente e agradece, visivelmente
feliz com o que recebe, todavia o presente não lhe agrada. Toma-o à força e diz que vai trocá-lo. Agora, trocando
o presente pela vida já formada, pela criança: a festa pela
gravidez e o convidado pelos pais essa situação parece ainda mais absurda. Não obstante, já é a realidade de muitos
casais que, por pressão social ou até mesmo dos médicos,
decidem abortar. O que leva a outra questão: os filhos com
necessidades especiais seriam realmente menos felizes?

Conclusão
Os seres humanos são movidos, além do instinto de sobrevivência, pela curiosidade e pela ganância de buscar informações, de relacioná-las e chegar a uma conclusão que satisfaça
à ânsia de saber a que vieram. Por isso a pesquisa científica é
primordial à sociedade contemporânea, assim como foi a Filosofia à cultura greco-romana e os mitos dos povos antigos.
A descoberta de novas tecnologias nos proporciona
melhor qualidade de vida e nos ajuda a entender o nosso
papel no ambiente em que vivemos, em termos sociais e
ambientais. Dessa forma, a descoberta do genoma humano
não foi diferente de nenhuma outra já feita, apenas suas dimensões são maiores por possibilitarem a manipulação da
identidade de cada espécie. Os sistemas de edição gênica,
apesar de temporariamente terem seus avanços paralisados, no mundo ocidental, são um caminho sem volta para a
humanidade. O que se faz necessário é a progressão cautelosa. Por mais complicadas que pareçam as questões despertadas pela engenharia genética, é necessário que, da
forma mais humana possível, sejam realizados extensivos

debates e campanhas de conscientização de cidadãos com
o intuito de alcançar, verdadeiramente, as boas condições
de vida a que aspiramos.
Em suma, este trabalho teve como objetivo maior a
conscientização do leitor a respeito do tema de edição gênica e das questões a ela relacionadas, contextualizando,
historicamente, as descobertas que levaram ao CRISPR,
bem como a descrição detalhada de seu funcionamento no
genoma humano. Dessa forma, a relevância do tema tratado na monografia é dada pelo grau de complexidade do
assunto, equivalente à mudança exponencial no estilo de
vida das pessoas, proporcionada por esse avanço científico.
Considerando o exposto, a tecnologia de edição gênica deve ser aplicada a cidadãos cujas condições de vida
estejam deterioradas por causa de doenças que, até hoje,
não fomos capazes de curar. Todavia, em hipótese alguma,
devemos utilizá-la com o intuito de modificar características de segunda necessidade, como a cor dos olhos, ou a
estatura, ou a aptidão para determinada atividade. Com a

56. Gattaca é um drama de 1997, escrito e dirigido por Andrew Niccol, cuja temática é uma sociedade em que os humanos são geneticamente modificados
para serem perfeitos. Aqueles que não foram feitos em laboratório são considerados inválidos.
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tecnologia CRISPR, a humanidade não terá mais limites
biológicos. Outrossim, devemos redobrar a cautela para
que não criemos uma sociedade cujos valores serão distorcidos, uma cultura em que os seres humanos não serão
julgados pelo seu caráter, mas pelo seu DNA, como já acon-

teceu em diversos momentos da história. A eugenia nazista
é o exemplo mais clássico.
Concluindo, deve-se considerar a linha tênue existente entre a melhoria das condições de vida do próximo e do tiro no
próprio pé: a criação de uma sociedade intolerante e purista.

Entrevista
Entrevista com a geneticista Clarissa Rocha, pesquisadora do Instituto de Biologia da Universidade se São
Paulo:
1. O que é engenharia genética? Quais os possíveis tratamentos para humanos até hoje e previsões
de aplicação de tecnologias dentro da edição genética em humanos?
Em termos gerais, engenharia genética é a modificação
do DNA genômico de uma determinada célula. Vários são
os possíveis tratamentos baseados em engenharia genética, mas doenças genéticas mendelianas – ou seja, causadas por mutações em um único gene – são as mais promissoras, por isso, são as que estão em fase clínica mais
avançada.
2. O que é ética e como ela é utilizada pelos pesquisadores em laboratório? Há possibilidade de interpretação ou flexibilização dessas normas?
A ética na pesquisa envolve diversos aspectos da prática científica. Por exemplo, os cientistas devem conduzir
seus experimentos com imparcialidade e isenção. Não devem omitir ou interpretar mal, deliberadamente, resultados
para benefício próprio ou de empresas. Assim, existe um
código de conduta seguido por cientistas em qualquer país
ou área de atuação em que sempre se procura entender e
resolver problemas de interesse da sociedade.
3. A ética de trabalho mudou ao longo dos anos?
Se sim, como e por quê?
Acredito que não tenha mudado.
4. Como a ética, objetivamente, se aplica aos projetos de pesquisa? Vocês podem pesquisar o que
bem entenderem ou há limites para isso (por exemplo, edição gênica em embriões humanos)?
Existem diversas convenções e regras determinadas
por agências reguladores que delimitam as condições e
limitações de um experimento científico. Isso é particularmente verdadeiro em pesquisas envolvendo animais e
seres humanos. Nesses casos, comissões de ética da instituição e também nacionais limitam o uso de animais ao
mínimo possível e que não haja sofrimento durante o experimento nem no procedimento de eutanásia. Experimentos
com humanos são ainda mais restritos, devem que ser muito bem justificados e que tenham profundo embasamento
científico que demostre a sua relevância.

5. Você já se deparou com uma situação de trabalho em que você sentiu que estava ultrapassando um
limite que não deveria?
Não, nunca.
6. As 3ªs séries assistiram ao filme Gattaca (1997)
que retrata uma sociedade cujas pessoas são produzidas em laboratório. Seus embriões são selecionados para que tenham as melhores características; as
pessoas concebidas biologicamente seriam inferiores
(“inválidas”, no filme). A NASA avaliou a ficção como
sendo a mais plausível de ocorrer no futuro. Você,
como profissional da área, acha que esse cenário será
possível? Daqui a quanto tempo?
Do ponto de vista estritamente científico, já é possível
selecionar embriões e num futuro próximo, com o uso da
tecnologia do CRISPR, será possível fazer diversas modificações no genoma de embriões humanos. Mas é claro que
devemos sempre ter em mente as implicações sociais que
esse tipo de prática pode gerar.
7. Como funcionam os sistemas de edição gênica:
ZFN, TALENs, Crispr cas-9?
Zinc Finger Nuclease, TALENs, CRISPR/Cas-9 são ferramentas moleculares que clivam o DNA de uma forma
precisa. Elas se diferenciam basicamente pelo sistema envolvido que pode ser via uma enzima específica para cada
sequência de DNA – como é o caso das ZFN e TALENs
– ou pode ser via uma sequência de RNA específica para
cada sequência de DNA.
8. Quais as vantagens e os riscos de cada um? Há
a previsão de uso dessas técnicas em humanos?
CRISPR/Cas-9 é hoje a ferramenta utilizada em quase
totalidade dos experimentos, assim ZFN e TALEN estão
praticamente em desuso. Isso por que CRISPR/Cas-9,
quando comparado com outras ferramentas de edição, é
extremamente mais rápido, eficiente e barato. Os riscos
advêm, principalmente, do fato de que CRISPR/Cas-9 não
é 100% específico, podendo, em raras ocasiões, clivar regiões do genoma que não a sequência de interesse. Apesar dos alertas da comunidade científica internacional, a
China, desde 2016, vem conduzindo experimentos com
CRISPR/Cas-9 em humanos.
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9. Qual é o papel das células-tronco no processo
de edição gênica?
Células-tronco podem se diferenciar em vários tipos
celulares e, além disso, têm um tempo médio de vida mui-

to superior às células diferenciadas. Assim é de especial
interesse modificar o genoma dessas células promovendo
a correção de uma mutação, por exemplo, para a cura de
diversas doenças.
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A HISTÓRIA DOS MOTORES: DO
TRABALHO BRAÇAL AOS MOTORES
ELÉTRICOS
LUCAS BORTOLAZZO DE CAMPOS
3a série B

Resumo
Esta monografia tem como tema principal a evolução
dos motores, a partir do século XVIII sua rentabilidade,
funcionamento, tecnologias e origem dos motores a vapor,
motores de combustão interna e motores elétricos. O autor
pretende aprofundar seus conhecimentos e se profissionalizar no assunto, portanto a monografia é de extrema importância para essa nova etapa na carreira dele. O autor
espera explicar de forma clara e simples como funcionam
os motores para aqueles que se interessam pelo tema, porém não têm nenhum conhecimento sobre o assunto. O trabalho foi baseado em diversas pesquisas e entrevistas com
especialistas no assunto. Foram consultados livros, teses e

documentários sobre o tema, todos citados nas referências.
Um exemplo de referência utilizada para a elaboração deste
trabalho é a entrevista com o professor orientador Bassam
Ferdinian, professor do Colégio Stockler, formado pela POLI
– USP. Após uma série de pesquisas, foi possível concluir
que, muito provavelmente, em poucos anos, os motores
elétricos substituirão os motores de combustão interna e a
vapor (mais utilizados hoje). Mesmo mais pesado e feito de
metais pesados (difíceis de reutilizar), os motores elétricos
apresentam uma rentabilidade, aproximadamente, três vezes mais que os atuais. Ainda é um produto caro, mas seu
futuro não está longe.

Palavras-chave: motor a vapor; motor de combustão interna; motor elétrico; rentabilidade.

Abstract
This monograph has as its main theme the evolution
of the engine; from the XVIII century up to profitability,
operation technologies, and the origin of the steam engine, internal combustion engine and electric motor. The
author intends to deepen his knowledge of the subject, so
the monograph is extremely important for this new stage
in his career. In addition, the writer hopes that this will
serve to explain in a clear and simple way how the engines work for those who are interested in the subject,
but have no knowledge about it. The work was based on
several sources; interviews with experts in the subject,

books, theses and documentaries on the subject, all of
them mentioned in the references. An example of reference used in this project is an interview with the advisor
Bassam Ferdinian, graduated POLI –USP. After a series of
searches, it was possible to conclude that in a few years
most electric motors will replace the internal combustion
engine (most used today) and steam engine. Even heavier
and made of heavy metals (difficult to reuse), electric motors have a profitability of approximately three times more
than the current ones. It’s still an expensive product, but
the future is not far off.

Keywords: steam engine; internal combustion engine; electric motor; profitability.

Introdução
Faz bastante tempo que o ser humano procura descobrir novas maneiras para produzir energia de forma mais
eficaz e lucrativa, ou seja, em maior quantidade e de uma
forma mais barata.
No século XVII, o homem passou a procurar soluções
para gerar movimento de uma maneira automática e contínua sem que se fosse necessária a tração animal ou até
mesmo a força humana, com isso surgiu o motor.
Desde a invenção do motor a vapor, no século XVIII,
foram realizados diversos investimentos na área dos transportes cuja consequência foi um mundo menor, mais globalizado e unificado. Os transportes se tornaram mais velozes, mais econômicos e mais eficientes, o que reduziu o
tempo de viagens terrestres e marítimas.

De acordo com o dicionário Aurélio, “motor é o que
faz mover, que causa movimento, que impulsiona, sendo qualquer dispositivo que opera em ciclos e emprega
algum tipo de energia (como eletricidade, calor) para dar
movimento a máquinas, ou seja, transformar em energia
mecânica.” Com isso, podemos afirmar que a humanidade utiliza fontes motoras, desde seus primórdios, para a
obtenção de trabalho seja pela força humana, pela força
animal, pelo vento, pela água, entre outras modalidades,
porém, ao longo do tempo, os motores ganharam novas
tecnologias e funções no mercado de trabalho. Atualmente, existem motores a vapor, motores de combustão interna, motores de combustão externa, motores de ar comprimido e motores elétricos.

1. A história do motor a vapor
Na teoria, o princípio do primeiro motor a vapor foi feito por Heron de Alexandria, matemático e mecânico grego
no século I cujo trabalho ficou conhecido como eolípilia ou
“bola de vento”. Conhecida como primeira máquina a vapor, baseava-se em uma esfera de cobre com dois fios torcidos e água. Quando colocada em uma superfície, como
um tripé e a água aquecida, o vapor saía pelos fios e fazia
a esfera rodar.

Figura 1 - Na teoria, a primeira máquina a vapor da história - Fonte:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Aeolipile_Engine_Animation.gif/220px-Aeolipile_Engine_Animation.gif.
Acessado em 09/06/2018.

Após muitos séculos, em 1698, Thomas Savery1, engenheiro militar inglês, construiu a primeira máquina a vapor
com fim industrial, uma vez que até então só tinham sido
produzidas por motivos pessoais e caseiros. A máquina de
Savery tinha como objetivo retirar água das minas de carvão. Por trabalhar com pressões altíssimas, existiam grandes
possibilidades de explosões. Alguns anos depois, um inglês
chamado Thomas Newcomen aperfeiçou a máquina de
Savery o que possibilitou a utilização dela em minas de carvão mais profundas e com menos risco de detonações.
Em 1765, James Watt2 elaborou uma máquina, com base
na de Newcomem, com maior eficiência e menos custos. Watt
adicionou à maquina do inglês um condensador com o objetivo de perder menos calor . Isso propiciou uma rentabilidade
maior ao motor a vapor. Muitos que dizem que a máquina de
Watt deu origem à Revolução Industrial, já que possibilitou
mais trabalho com três vezes menos combustível.
Apenas em 1804 o motor de combustão externa foi utilizado para fins de transporte, quando um engenheiro chamado Richard Trevithick3 fez uma locomotiva de um só cilindro
para carregar as imensas barras de ferro das minas.

2. A história do motor de combustão interna
Assim como outras invenções, o motor de combustão
veio como um grande exemplo de dualidade. Enquanto
essa nova invenção facilitou muito em relação ao trabalho,
movimentação, o motor de combustão interna também aumentou a poluição e acelerou o aquecimento global, fatores
extremamente prejudiciais ao planeta.

Além do avanço na produção, esse tipo de motor solucionou uma série de problemas do motor a vapor, dentre as
quais podemos citar o peso, o tamanho, a segurança, pois
ocorriam diversas queimaduras e explosões com o vapor, a
potência e a praticidade. O novo tipo de motor podia ser facilmente ligado e desligado, sem grandes problemas.

1. Thomas Newcomen nasceu no dia 28 de fevereiro de 1664 na Inglaterra e morreu no dia 5 agosto de 1729, também na Inglaterra. Ele conseguiu uma
autorização para copiar a máquina de outro engenheiro, chamado SAVERY, e trabalhar em uma possível melhora do projeto.
2. James Watt foi um dos mais importantes engenheiros e matemáticos da história, uma vez que deu um passo fenomenal para a Revolução Industrial. O
escocês nasceu em 19 de Janeiro de 1736 e morreu no dia 25 de agosto de 1819 na Inglaterra. Uma curiosidade é que foi James Watt que criou a unidade
cavalo que equivale a potência necessária para elevar um objeto de 75kg a um metro de altura.
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No processo de combustão interna, um pistão se move
em um cilindro no qual uma mistura de ar e combustível é
comprimida e submetida a uma faísca, o que gera uma explosão capaz de mover o pistão, ou seja, capaz de gerar energia
mecânica. Nos primeiros motores a combustão interna, muitos acessórios ainda não existiam, como válvulas de segurança e correias longas. Com o aumento da expansão dos gases
e mais leves, os motores de combustão interna passaram a ter
uma potência maior se comparados com os motores a vapor.
O primeiro motor a combustão interna conhecido é datado de 1794 e foi desenvolvido por um inglês conhecido
como Robert Street. A invenção tinha a função de operar
uma bomba de água. Esse motor, bastante primitivo, tinha
um funcionamento bem simples: era feito apenas com um
cilindro, um pistão e um braço de articulação. Após a ignição, feita por um forno, a mistura combustível/ar entrava no
cilindro com a gravidade e assim realizava trabalho. Com o
tempo, alguns engenheiros acabaram trabalhando em cima
desse projeto, desenvolvendo tecnologias mais eficientes.
Após algumas mudanças no modelo feito por Street, em
1860, o francês Etienne Lenoir3 construiu e comercializou
um tipo de motor que combinava algumas características
do motor a vapor com algumas características inovadoras e gás como combustível. Apesar de ter tido uma boa
repercussão, esse motor gastava muito combustível e não
era muito potente, portanto, não compensava.
No mesmo ano, Beau de Rochas4, engenheiro teórico
francês, desenvolveu uma teoria muito importante para os
motores. Rochas verificou que um motor teria mais potência
e eficiência com a obtenção máxima do volume do cilindro
e mínima de superfície de resfriamento. Além disso, foi esse
mesmo engenheiro que definiu a sequência de operação de
um motor de quatro tempos (indução, compressão, ignição
e exaustão). Como Beau de Rochas era apenas teórico, um
tempo depois, Nikolaus Otto5 colocou os princípios de Rochas
em prática e criou assim o primeiro motor de combustão interna moderno, o que conhecemos hoje. Em 1876, Nikolaus
Otto aperfeiçoou o projeto e produziu um motor de quatro
tempos (um tipo de motor utilizado até os dias de hoje, 2017) e
com isso, o alemão Otto acabou vendendo milhares de exemplares pelo mundo, na Europa e nas Américas.
Ao mesmo tempo, outras tecnologias estavam sendo incrementadas no objeto e, em 1873, Geroge Brayton apresentou um motor de dois tempos que atuava sob pressão constante. Em 1895, Rudolf Diesel6 começou a desenvolver um
motor que fazia a combustão sem vela, responsável por gerar
a faísca para a combustão.
Um tempo depois, os motores de combustão interna

passaram a receber diversas aplicações, ficando cada vez
mais potentes e eficazes, superando o motor a vapor.
É difícil datar quando o motor foi inventado, mas se sabe
que o primeiro automóvel com motor de combustão interna
surgiu ano de 1885 pelo trabalho do alemão Karl Benz7, um
dos criadores da Mercedes Benz. Ele construiu um triciclo
movido a um motor monocilíndrico de quatro tempos e com
isso fez a indústria automobilística crescer.
2.1 O funcionamento do
motor de combustão interna
O motor de combustão interna, também conhecido como
motor endotérmico, transforma energia térmica em energia
mecânica. O processo de conversão acontece por meio de
ciclos que envolvem admissão, compressão, combustão e escape. Nesse tipo, a combustão é feita no interior do cilindro
motor, utilizando os próprios gases como fluido de trabalho.
Nesse caso, os gases se expandem quando aquecidos. Ao
controlar a expansão dos gases, obtém-se pressão, a qual pode
ser utilizada para movimentar algum elemento da máquina.
Assim como os motores de combustão interna, as máquinas a vapor operam em ciclos. A diferença é que, no
motor de combustão interna, o combustível queima dentro
do cilindro, enquanto no de combustão externa, a queima
acontece fora. Por esse simples motivo: o motor de combustão interna dispõe de maior potência e polui mais.
De forma equivocada, os motores de combustão interna
também são chamados, por vezes, de motores à explosão,
mas esse nome popular não está correto, porque os pistões
são impulsionados por um aumento da pressão dos gases e
não por explosão. Pode ser chamada de explosão a detonação
dos gases, processo que deve ser evitado, já que pode causar
problemas para o motor e para o meio ambiente. Portanto é
necessário saber a respeito da constituição de um motor.

Figura 2 - constituição de um motor. Fonte: MARTINS, Jorge. Motores de Combustão Interna. Publindústria, 2ºedição. Porto, 2006.

3. Etienne Lenoir nasceu na Bélgica em12 de janeiro de 1822 e morreu no dia 4 de agosto de 1900. Foi um engenheiro muito importante para o desenvolvimento
do motor de combustão interna em 185,8 pois aperfeiçoou o motor a vapor, antecessor do de combustão.
4. Beau de Rochas foi um importante engenheiro francês que criou o princípio do motor de combustão interna de quatro tempos. Rochas nasceu dia 9 de abril de
1815 e morreu dia 27 de março de 1893.
5. Nicolaus Otto, nascido e morto na Alemanha no dia 10 de junho de 1832 e faleceu em 26 de Janeiro de 1891. Foi o verdadeiro inventor do motor de combustão interna
6. .Rudolf Diesel, inventor do motor a diesel, nasceu no dia 18 de março de 1858, em Paris, e morreu numa ilha que separa a Inglaterra da França no dia 30 de
setembro de 1913
7. Karl Benz, engenheiro mecânico alemão, nasceu no dia 25 de novembro de 1844 e morreu na própria Alemanha dia 4 de abril de 1929. Benz criou o primeiro
automóvel movido a gasolina, como os que conhecemos hoje.
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A cabeça fica no topo do motor onde se encontram
válvulas, cuja função é permitir que os gases entrem e
saiam do cilindro, fechando ou abrindo a comunicação entre cilindro e admissão ou escape. A válvula de escape tem
função de permitir que gases saiam do cilindro enquanto a
válvula de admissão permite a entrada do combustível com
ar para a combustão.
Uma das principais peças dos motores é o bloco de cilindro, essencial para o funcionamento do motor, uma vez que
promove o seu “vai e vem”. O bloco de cilindro é também
conhecido como Bloco do Motor cuja característica está na
disposição e na quantidade de cilindros. Existem motores
em ‘V’, em ‘W’, em estrela e em variadas formas. Esse bloco
também apresenta pistões, peças necessárias que servem
para suportar as enormes pressões e temperaturas da combustão e transmitir a força resultante à biela.
O cárter se situa na parte inferior do motor cuja função é
guardar o óleo de lubrificação e liberar o calor. Além disso, é
nele que a biela atua. Essa peça precisa ser resistente, rígida e leve, uma vez que faz a união do pistão à cambota (eixo
de transmissão), transformando o movimento alternativo do
êmbolo em movimento rotativo.
Um motor de quatro tempos, como o próprio nome diz,
apresenta quatro fases de funcionamento:
1º tempo: Admissão: nessa fase o pistão realiza um movimento descendente, deixando a válvula de admissão aberta e

provoca a entrada da mistura de combustível e ar no cilindro.
2º tempo: Compressão: a válvula de admissão e a válvula de escape encontram-se fechadas. Nessa etapa, o pistão
sobe comprimindo a mistura combustível e ar fazendo com
que isso eleve drasticamente a temperatura e a turbulência
da mistura.
3º tempo: Expansão-combustão: o pistão chega ao fim
do movimento de compressão e uma faísca é lançada na
vela. Nesse momento ocorre a queima dos gases, eleva a
pressão e provoca a descida do pistão até o fim do cilindro.
4º tempo: Escape/Exaustão: a válvula de escape abre-se
ao final do processo quando os gases queimados, finalmente, são empurrados contra ela numa grande velocidade. Num
movimento ascendente, sobe limpando todo o interior do cilindro e assim a válvula de escape volta a se fechar quando
o pistão chega ao topo do cilindro.

Figura 3 - O ciclo de quatro tempos. Fonte: https://www.embarcados.com.br/motores-de-combustao-interna-ciclo-otto/ - acessado
em 27/03/2018.

3. Os ciclos termodinâmicos
Atualmente, os motores podem ser classificados de
acordo com os ciclos termodinâmicos com que operam.
São eles: Ciclo de Otto, Ciclo Diesel, Ciclo Brayton, e Ciclo
Ideal, conhecido também como de Carnot.
3.1 O ciclo de Otto
O Ciclo de Otto é um ciclo termodinâmico que define o
funcionamento de todos os motores de combustão interna
feito por gasolina. Foi idealizado por Beau de Rochas e aperfeiçoado pelo engenheiro alemão Nikolaus Otto, em 1876 e,
posteriormente, por Étienne Lenoir e Rudolf Diesel. Hoje, a
maioria dos automóveis utiliza esse ciclo. Atualmente, é possível construir motores de quatro tempos, mais eficientes,
ecológicos que os de dois tempos, mesmo tendo um número
maior de partes móveis, complexidade, peso e volume.
3.2 O ciclo diesel
O Ciclo Diesel idealiza o funcionamento dos motores
a gasóleo (diesel). Aqui a combustão é realizada por injeção, no momento máximo da compressão e isso ocorre por
existir uma elevada quantidade de oxigênio na câmara de
combustão, logo ocorre a autoignição, ou seja, inicia-se a
combustão sem que seja necessária a ignição elétrica. É
possível porque utiliza uma taxa de compressão do combustível superior à que utiliza no Ciclo de Otto. Esse ciclo
é bem diferente do Ciclo de Otto, uma vez que é desigual
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a admissão de combustível, na ignição, na taxa de compressão, no tipo de combustível e também no desperdício.
Nesse ciclo é utilizado diesel como combustível e isso faz
dele, grande parte das vezes, vantajoso, uma vez que o diesel, normalmente, é mais barato que a gasolina, sem contar também com a redução de combustível consumido, se
comparado com o Ciclo de Otto.

Figura 4 - diagramas de pressão (p) por volume (v) dos ciclos de Otto
e Diesel. Fonte: http://rotadosconcursos.com.br/questoes-de-concursos/engenharia-mecanica/580262 - acessado em 1/04/2018

3.3 O ciclo Brayton
Diferente de todos os outros, o ciclo Brayton é um ciclo ideal que representa processos térmicos que ocorrem
em turbinas a gás. Descreve variações de estado (pressão
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e temperatura) dos gases. É considerado diferente porque
os processos de compressão, transferência de calor, expansão e exaustão ocorrem ao mesmo tempo, porém, em locais
diferentes, enquanto nos outros, os processos ocorrem em
apenas num local e em tempos diferentes.

Figura 5 - esquema básico do ciclo de Brayton. Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_Brayton#/media/File:Ciclybasico.jpg - acessado em 1/04/2018.

3.4 Ciclo Carnot
Até 1824, julgava-se que uma máquina térmica poderia atingir um rendimento máximo de cem por cento, caso
fosse bem desenvolvida, ou seja, acreditava-se que era possível um motor transformar toda a energia recebida em trabalho, até que o engenheiro francês Nicolas Sadi Carnot8
provou que tal evento era impossível de ser realizado.
O engenheiro propôs uma máquina térmica ideal,
atuando em seu próprio ciclo, o de Carnot, com ela nenhuma outra máquina poderia obter rendimento maior que a
dele se em mesmas temperaturas. Em outras palavras, o
francês comprovou que nenhuma máquina térmica consegue aproveitar toda a energia que recebe e com isso, Carnot
propôs um aparelho ideal que, em mesmas temperaturas,
estabelece o rendimento máximo para algum outro.

4. Motores elétricos
Michael Faraday9, cientista inglês interessado pela natureza, estudou e analisou aparelhos eletrônicos e mecânicos,
mais precisamente a força motriz, provocada por agente natural como a água, vapor, vento ou eletricidade, que consegue transmitir energia. Assim, graças a esse interesse, em
1831, o inglês obteve sucesso na construção do primeiro
motor elétrico, um motor básico cuja função era transformar
a energia elétrica em mecânica. Aos poucos foi sendo aperfeiçoado. Em 1837, Nikola Tesla inseriu a corrente alternada
(até então só existiam motores de corrente contínua), no motor elétrico. A diferença entre esses dois tipos de corrente
é que a contínua ocorre de maneira direta, sempre obedecendo a um mesmo sentido, enquanto a corrente alternada
pode ser descrita como uma corrente elétrica que obedece à
direção do campo elétrico a que for submetida.
Isso tudo só foi possível, pois, em 1831, Faraday(7) descobriu a indução eletromagnética, um fenômeno que dá origem à produção de uma força eletromotriz (a força que um
dispositivo faz para produzir uma corrente elétrica), além
de experimentos e descobertas relativas à indução ou à geração de eletricidade num fio.
O motor elétrico assemelha-se a um cilindro dentro de
uma cápsula de metal, a qual apresenta uma grande quantidade de fios enrolados numa bobina e um ímã. A corrente
alternada faz a bobina girar e assim outras partes do motor
são impulsionadas a trabalhar.
Os motores elétricos são, em sua maioria, econômicos e
ecológicos, mas apresentam alguns problemas como eficácia não tão boa e necessidade de baterias pesadas, se comparados a outros tipos de motores. Mesmo assim, atualmente, estão sendo inseridos na indústria automobilística
pelo fato de hoje a ciência já estar mais avançada e capaz

de desenvolver soluções para sua autonomia, tempo de carregamento e baixas velocidades. Talvez, num futuro nem
tão distante, esses motores sejam a solução para o meio
ambiente, porém, para isso, há de ocorrer uma melhora e
um barateamento para esse tipo de motor.
4.1 Funcionamento do motor elétrico

Figura 6 - Constituição básica de um motor elétrico. Fonte:http://
www.portaleletricista.com.br/motores-de-inducao/ - acessado em
03/06/2018.

Para iniciar o giro do motor, o rotor (parte giratória de máquina ou motor, de acordo com o dicionário Aurélio) precisa de
um torque, ou seja, de um momento de força, na maioria das
vezes, produzido por forças magnéticas, desenvolvidas entre,
necessariamente, os polos magnéticos do motor e do estator
(enrolamento da máquina elétrica). Entre os polos magnéticos do rotor e do estator, são criadas forças de atração e de
repulsão que produzem o “vai e vem” do motor, o que gera
movimento e faz o motor girar cada vez mais rápido, até que o
torque seja zero e não tenha mais deslocamento. É importante
ressaltar que para tudo isso acontecer, é de extrema impor-

8. Nicolas Léonard Sadi Carnot, nasceu no dia 1 de junho de 1796 e morreu dia 24 de agosto de 1832. Foi físico, matemático e engenheiro francês que criou o
primeiro modelo teórico de sucesso sobre as máquinas térmicas, o ciclo de Carnot e apresentou os fundamentos da segunda lei da termodinâmica.
9. Michael Faraday foi físico e químico. Nasceu, na Inglaterra, no dia 22 de setembro de 1791 e morreu dia 25 de agosto de 1867 em seu país de origem. É
considerado um dos cientistas mais influentes de todos os tempos por ter contribuído com a eletroquímica e o magnetismo.
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tância que algum dos polos magnéticos altere sua polaridade.
Por mais que, em grande parte dos motores elétricos, sejam utilizados ímãs permanentes, não é possível fazer um motor desse tipo com apenas um tipo de ímã. É necessário que,
pelo menos, um dos ímãs seja um eletro ímã, ou seja, um dispositivo que gere campo magnético a partir de uma corrente
elétrica. Isso é fácil de perceber, pois, não só não haverá o torque inicial para ‘disparar’ o movimento, se eles já estiverem
em suas posições de equilíbrio, como apenas oscilarão, em
torno dessa posição, se receber um ‘empurrão’ externo inicial.

Figura 7 - Esquema ilustrativo que demonstra o funcionamento
de um motor elétrico. Fonte: http://www.ebah.com.br/content/
ABAAABp0kAH/motores-eletricos-a-inducao - Acessado em:
08/06/2018.

Tendo em vista o esquema utilizado acima, podemos
observar um motor elétrico simples no qual fica evidente o

rotor (bobina que circula a corrente) e o estator constituído por ímãs permanentes. Pelo fato de a corrente elétrica
produzir um campo elétrico na região, o rotor se comporta
como outro ímã, de polos norte e sul.
Para deixar mais clara a ideia, será feita uma descrição da situação mostrada na imagem acima. No primeiro
momento (A), a bobina que estava na posição horizontal
recebe um torque e começa a girar em movimento anti-horário. Com isso, o rotor sofre uma aceleração e continua seu
movimento até que os polos da bobina alcancem os polos
opostos do estator, como mostrado em (B). Com velocidade
constante, ou seja, torque zero, o rotor fica em equilíbrio
estável em 90°, momento ideal para alterar o sentido da corrente elétrica do rotor. Pelo fato de polos “iguais” estarem
próximos uns dos outros, ocorre repulsão entre si e com
isso a bobina continua se movimentando para a esquerda,
no sentido contrário ao do relógio, com um novo torque, um
novo movimento, como mostrado na última parte do esquema (D). Quando o a bobina chegar a 270°, o torque se anulará mais uma vez. Como consequência disso, a corrente
elétrica será alterada de novo, como em 360° e em diante.
Uma vez que essas atrações e repulsões entre os polos do
rotor e estator fazem os motores elétricos funcionar, é essencial que todos estes tenham ímãs permanentes e eletro ímãs,
pois assim é possível ter o torque e o movimento para a alimentação do motor. O modo como o torque e o movimento são
obtidos não é de grande importância, já que, após isso realizado, o motor só encerra o ciclo quando interromper a corrente.

5. Rentabilidade
É denominado rendimento de uma máquina, a razão
entre a energia útil produzida e a energia total recebida.
É evidente que cada tipo de motor apresenta uma
determinada função, para uma determinada situação, mas
podemos fazer uma breve comparação entre eles.
Diferente dos outros tipos de motor, o motor a combustão
interna não dispõe de algumas peças como trocadores de
calor, caldeira, entre outras, o que torna o motor mais simples e capaz de trabalhar em altíssimas temperaturas. Além
disso, o motor a combustão interna é pequeno, fácil de ser
arrumado e com uma eficiência relativamente boa, tornando-o assim, o tipo de motor mais utilizado nos dias atuais.
Enquanto, de um lado o modelo criado por beau de Rochas
apresenta uma eficiência média de trinta por cento, ou seja,
consegue transformar apenas 30% de energia em trabalho,
os motores elétricos, modelo criado por Faraday, conseguem
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uma eficiência de aproximadamente oitenta e cinco por cento. Além disso, os motores elétricos emitem uma quantidade
muito baixa de gases poluentes na atmosfera. Por outro lado,
são feitos de metais pesados, ou seja, de metais que não podem ser sintetizados e nem destruídos pela ação do humano.
Outro motivo que difere os elétricos dos outros tipos, é que
aqueles têm vida-útil mais longa, ou seja, duram muito mais
tempos que os motores a combustão interna e externa.
Conforme descrito o artigo “Motor Elétrico x Motor Combustão” publicado no site https://allalternative.
wordpress.com/o-motor-eletrico/ , é possível fazer uma
breve análise de que “dez litros de gasolina pesam aproximadamente 7 kg, custam em torno de 24 reais, abastecem
os motores em aproximadamente um minuto, o que é equivalente a 500 kg de baterias que custam em torno de 4000
reais e levam 4 horas para serem recarregadas.”
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Conclusão
Tendo em vista todas as pesquisas realizadas durante a
execução deste trabalho, pode-se concluir que, muito provavelmente, num futuro nem tão distante, os motores elétricos venham substituir os motores a combustão (externa
e interna), uma vez que têm uma rentabilidade de, aproximadamente, três vezes mais que os outros. Mesmo sendo
mais pesados pelas baterias e produtos menos ecológicos,
já que transportam metais pesados (difíceis para reciclar/
degradar na natureza), os motores elétricos, muito prova-

velmente, serão o futuro da movimentação. Acrescidas de
novas tecnologias e de programas sustentáveis, os motores
movidos por atração e repulsão de polos magnéticos serão o
modelo ideal de motor, ou seja, serão muito eficientes, com
baixos custos e ecologicamente sustentáveis.
Ainda não é possível afirmar nada definitivo, já que se
trata do futuro, porém a tendência é um grande avanço em
se tratando de motores.
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Resumo
A Inteligência Artificial foi considerada, inicialmente,
como um tema de ficção científica. Em resumo seria um
sistema de computador capaz de pensar por si próprio, mas
na verdade se estende para mais do que isso. Inteligência Artificial seria uma sequência de códigos de computador que teriam as funções de neurônios, possibilitando
não apenas que a máquina pensasse independentemente,
mas também que tivesse acesso a tudo a que está conectada. A forma como ela é representada em filmes e séries
de televisão afeta o modo como a população vê os avanços tecnológicos. Isso faz com que ela tenha medo de ser
substituída no mercado de trabalho pelas máquinas e

que, futuramente, elas causem a destruição do ser humano. Este texto mostrará a outra possibilidade: uma relação
harmônica entre o homem e a máquina. Baseando-me na
forma como muitos cientistas trabalham nessa área e como
existe uma grande relação com a área de robótica, esse é
um tema interessante para ser desenvolvido em conversas
sobre como será o futuro da humanidade em alguns anos. É
possível compreender que o futuro é algo assustador, entretanto nem sempre algo para temer. Muitas inovações que
mudaram o mundo foram negligenciadas à primeira vista,
todavia com o tempo foram mais aceitas. Talvez ocorra o
mesmo com a Inteligência Artificial.

Palavras-chave: Robótica, Ficção cientifica, Isaac Asimov, Robôs, Avanços tecnológicos, indústrias

Abstract
Artificial Intelligence was first introduced to the public
as a science fiction theme. In short, it would be a computer
system that is able to think for itself, but in fact it extends
to more than that. An Artificial Intelligence would be a sequence of computer codes that would have the functions
of neurons, allowing the machine not only to think independently, but also to have access to everything it is connected to. The way Artificial Intelligence is represented in
movies and TV shows affects the way people see the technological advances in present days, making them afraid of
being replaced by machines in the labor market. This idea
is also followed by the one that in the future machines may

cause the destruction of human race. However, this text
intends to show another possibility, which brings chances of harmonious relationship between man and machine.
Based on how many scientists work in this area, and since
there is a great relationship with the robotics area, this is
an interesting topic to be developed in conversations about
what the future of the humanity will look like in a few years.
It is possible to understand that the future is scary, but not
always something to be feared. Many innovations that
changed the world were neglected at first glance, but over
time were more accepted. Perhaps the same thing happens
with Artificial Intelligence.

Keywords: Robotics, Science fiction, Isaac Asimov, Robots, Technological advances, industries

Introdução
A Inteligência Artificial, ou I.A., é uma área de estudos
da ciência da computação cujo objetivo é recriar uma linha
de raciocínio similar à dos seres humanos, mas dentro de
um computador, por meio de códigos. Esse projeto deve ser
um dos maiores passos que a humanidade pode ter dado
na história dos avanços científicos. Resumindo brevemente
o conceito dessa palavra: Inteligência Artificial é um sistema de computador capaz de ser autônomo em suas ações,
pode processar dados e chegar a resultados em uma fração
de segundos. Dependendo a que equipamento a que está
conectada, pode assumir o controle de qualquer ferramenta
conectada a ela, pelo menos essa é a ideia principal.
Sua origem data da década de 1940 como tentativa de
criar funcionalidades para o aprimoramento de computadores. Nesse período também estava ocorrendo a Segunda
Guerra Mundial a qual acabou por impulsionar as pesquisas sobre Inteligência Artificial com o objetivo de desenvolver armamentos e tecnologias bélicas. Entretanto, só na
década de 1950 essa ideia tomou forma. Na Universidade

de Carnegie Mellon, os cientistas Herbert Simon1 e Allen
Newell2 foram os que tomaram a iniciativa e criaram o primeiro laboratório dedicado à inteligência artificial, dentro
da própria universidade.
O matemático Alan Mathison Turing3 formulou uma
tese para testar a capacidade de uma máquina de exibir
comportamento inteligente equivalente a um ser humano.
Essa tese tem início com as palavras: “Eu proponho considerar a questão “As máquinas podem pensar?”.
Já que “pensar” é difícil de definir, Turing preferiu “trocar a pergunta por outra, a qual está relacionada à anterior
e é expressa em palavras menos ambíguas”. Para ele uma
máquina poderia ter uma forma de pensamento similar à
de um homem, se não maior.
A presença dessas ferramentas, no dia a dia, pode ser
tanto positiva quanto negativa, isso será discutido mais
adiante, mas uma coisa é certa: uma vez que a I.A. estiver fazendo parte do cotidiano do ser humano, a sociedade
nunca mais será a mesma.

1. A ficção científica
Quando o assunto é a ficção científica, qualquer ideia
pode vir à mente, um mundo medieval ou um futurista. Nesse momento o foco será nas realidades futuristas.
Quando alguém pensa em como será o mundo no futuro,
rapidamente imagina os avanços tecnológicos que a humanidade foi capaz de criar. Pensa-se em carros voadores e na
presença dos robôs em nosso cotidiano.
Durante anos, a ficção científica nos apresentou muitas
obras que, de certa forma, inspiraram cientistas e inventores em dar mais um passo para o futuro. São sistemas de
reconhecimento facial, impressoras 3D, próteses robóticas
para deficientes. Quando nos damos conta, uma parte daquele filme ou livro saiu da ficção e começou a fazer parte
do nosso mundo.
Um dos maiores exemplos de autores que trabalharam
com o tema Inteligência Artificial foi Isaac Asimov4, professor de bioquímica na Universidade de Boston, nos Estados
Unidos, que, durante suas pesquisas, escreveu e publicou
mais de quinhentas obras tratando do avanço tecnológico, criou teorias sobre como seria o futuro da humanidade. Essas ideias foram uma surpresa para o público, coisas
inimagináveis como a criação de máquinas para tornar as

tarefas do homem menos tediosas, tal como a invenção das
lâmpadas de LED. Fatos que são comuns hoje eram mera
fantasia naquela época.
Asimov foi fonte de inspiração para diversas obras relacionadas à ficção científica, tanto literárias como cinematográficas. Filmes que trabalham com o tema Inteligência Artificial, como o filme “Eu, robô”, foi inspirado inteiramente
em um livro com o mesmo nome, escrito por Asimov. Seus
livros não apenas trouxeram inspiração para novas obras
como também introduziram no assunto novas gerações. É
difícil alguém conhecer esse tema da ficção sem nunca ter
ouvido falar das três leis da robótica de Asimov. Elaborada
em suas obras, essas leis foram implantadas nas mentes
dos robôs para que eles fossem servos leais dos humanos.
Isso, obviamente, não ocorreu em diversas obras em que o
robô se libertou das leis. São elas:
•1
 *: “Um robô não pode ferir um ser humano ou, por
inação, permitir que um ser humano sofra algum mal”,
ou seja, é contra a natureza de um robô fazer mal ou
causar ferimentos a qualquer ser humano.
•2
 *: “Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos exceto nos casos em que tais or-

1. Herbert Alexander Simon, nascido em Milwaukee, dia 15 de junho de 1916, foi um economista estadunidense. Foi pesquisador nos campos de psicologia
cognitiva, informática, administração pública, sociologia económica, e filosofia. Recebeu em 1975 o Prêmio Turing da ACM, junto a Allen Newell, por suas
contribuições fundamentais para a inteligência artificial e a psicologia da cognição humana.
2. Allen Newell, nascido em São Francisco, dia 19 de março de 1927, foi um pesquisador da ciência da computação e psicólogo cognitivo estadunidense
formado na RAND Corporation e na Faculdade de Ciência da Computação. Ganhou um prêmio Turing, junto com Herbert Simon, pela Associação para
Maquinaria da Computação, em 1975, por suas contribuições fundamentais para a inteligência artificial e a psicologia da cognição humana.
3. Alan Mathison Turing, nascido em Paddington, Londres, dia 23 de junho de 1912, foi matemático, lógico, criptoanalista e cientista da computação britânico. Muito experiente na área de desenvolvimento da ciência da computação e famoso por sua invenção: a máquina de Turing
4. Isaac Asimov, nascido na Rússia entre 4 de outubro de 1919 e 2 de janeiro de 1920, foi um escritor e bioquímico nos Estados Unidos e autor de obras
de ficção científica e divulgação científica. Considerado um dos mestres da Ficção Científica e, ao lado de Robert A. Heinlein e Arthur C. Clarke. As
obras de Asimov tanto surpreenderam as pessoas da época com suas ideias diferentes, como também serviram de inspirações para invenções ao longo
das décadas.
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dens entrem em conflito com a Primeira Lei”, ou seja, um
robô vai obedecer cegamente às ordens de um humano
contanto que ela não entre em conflito com a primeira lei.
•3
 *: “Um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a Primeira ou Segunda Leis”, ou seja, caso ameaçado, um robô
será capaz de se defender contra ataques externos,
desde que não cause danos a um humano ou desobedeça a uma ordem direta de seu dono.

Ao seguir essas três leis, um robô seria uma forma de
interação com uma interface computadorizada e incapaz
de causar problemas, segundo o modelo de perfeição estabelecido por Asimov. Ele não apenas inspirou obras de
ficção, como também inspirou cientistas a construírem e a
projetarem interfaces interativas similares às que escritor
imaginou quando escreveu seus livros. Cada dia é um passo mais próximo de tornar ficção em realidade.

2. Exemplos de obras
•E
 xterminador do Futuro –
1984 – Dirigido por James Cameron, essa saga conta que, em um
dado tempo, o governo americano desenvolveu um programa de
Inteligência Artificial chamado
de Skynet. Sua função era eliminar qualquer ameaça militar
aos Estados Unidos. A princípio
Figura 3: Cartaz do filme
atendeu às expectativas, mas, “Exterminador do futuro”Fonte: http://www.
com o passar do tempo, a Skynet
pipocagigante.com.
Acesso: 20
passou a ver os seres humanos br/?p=80296
de maio de 2018
como uma ameaça para o mundo e para a si mesma o que a levou a se rebelar e
dar início a uma guerra nuclear que destruiu a maior
parte do mundo. Nessa guerra, entre os humanos sobreviventes e as máquinas, a Skynet criou, para se defender, os Exterminadores, organismos cibernéticos
cobertos com uma camada de pele orgânica. Por serem tão semelhantes fisicamente aos humanos, eram
a arma de infiltração perfeita. Isso tornava possível o
fim da humanidade e a soberania das máquinas.

São muitas obras que trabalharam com o tema da Inteligência Artificial. Como sempre, existe a divisão entre aquelas que apresentam um futuro em que as I.A. têm um papel
positivo ou negativo na sociedade o que pode dar origem
tanto a utopias( lugar ou estado ideal, de completa felicidade entre os indivíduos) como a distopia (sentido contrário
de utopia) É caracterizada por totalitarismo, autoritarismo
e controle da sociedade.
Alguns exemplos de obras cinematográficas que apresentam distopia são:
•E
 u, robô. – 2004 – Inspirado na
obra literária de Isaac Asimov e
dirigido por Alex Proyas. Nessa obra, o Detetive Del Spooner,
personagem interpretado por Will
Smith, se encontra em um mundo
onde os robôs estão por todos os
lados, andando entre os humanos. A função deles é atender aos
pedidos dos seres humanos. No
final, uma Inteligência Artificial
se revolta contra a ideia de servir
cegamente aos humanos e lidera
uma rebelião de robôs.

Figura 1: Cartaz do filme
“Eu, robô” Fonte: http://
www.cafecomfilme.
com.br/filmes/eu-robo
Acesso: 20 de maio de
2018

•B
 lade Runner – 1982 – Do diretor Ridley Scot cuja história se
passa em uma cidade futurista
em que foram criados robôs que,
fisicamente, eram exatamente
iguais aos humanos, contudo
mais fortes e ágeis. Isso deixou a
população preocupada com sua
própria segurança, por isso são
2: Cartaz do filme
designados policiais especializa- Figura
“Blade Runner” Fonte:
https://megafilmes.club/
dos chamados “Blade Runners”
fico-cientfica/19661-blapara localizarem e “desativarem” de-runner-o-caador-de-andrides.html
esses robôs. Também têm uma Acesso: 20 de maio de
2018
inteligência superior à dos humanos o que revela a presença de uma Inteligência Artificial bem avançada.

Existem também obras em que são encontrados exemplos de uma sociedade utópica, em que os humanos e as
máquinas vivem de forma harmônica ou em que o robô é
um dos heróis da história. Alguns exemplos são:
•W
 all-E – 2008 – A amada animação da Disney conta a história de
um pequeno robô lixeiro chamado
Wall-E que se encontra sozinho no
planeta Terra, evacuado por motivos de poluição extrema. Enquanto isso, todos os humanos ficam
em uma nave espacial bem longe
de seu planeta natal. O robozinho
Figura 4: Cartaz do
lixeiro é o único remanescente filme “Wall-E” Fonte:
http://filmes.disney.
de seu modelo. Após centenas de com.br/wall-e Acesso:
anos de isolamento, ele desenvol- 20 de maio de 2018
veu uma personalidade própria que, em certos pontos,
se iguala aos sentimentos humanos. A prova disso é a
sua necessidade de trabalhar dia após dia como os hu-
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manos acordando para ir ao trabalho. Sua rotina muda
quando aparece a robô Eva enviada para o planeta em
busca de sinais de que a Terra poderia novamente ser
habitada. Após sua chegada, Wall-E, imediatamente,
se apaixona por ela. Isso leva a uma linda história de
amor entre robôs, adorada pelo público tanto infantil
como adulto. Isso mostrou ao público como um robô
foi capaz de se tornar tão humano.
•A
 .I. - Inteligência Artificial – 2001 – Nesse filme
de Steven Spielberg, é contada
a história de um androide criado pela empresa Cybertronics.
Ele tem a forma de uma criança. É batizado de David. Dentro
dele existe um programa com
a função de simular emoções
humanas. Então é adotado por
um casal de cientistas que se
5: Cartaz do filme
encontra de luto por conta do Figura
“Inteligência Artificial”Fonte:
http://www.
filho estar inconsciente. David
beyazperde.com/filmler/
vê esse casal como seus pais de film29280/fotolar/detay/?cmediafile=21027521 Acesverdade e acredita que é um ser so: 20 de maio de 2018

humano. Devido, porém, no decorrer do filme, a eventos, ele descobre a verdade e é incapaz de aceitá-la,
pois acredita que, de fato, ele é um ser humano e que
aqueles cientistas são seus pais.
•A
 saga Star Wars – Teve início em 1977 e chegou até hoje.
Em todos os filmes já produzidos
pela franquia Star Wars, é possível encontrar um robô que apresenta para o público uma personalidade própria, (como nossos
queridos dróides da franquia R2D2 e C3PO). Quando se percebe
6: Cartaz da saga
que o robô está consciente de Figura
de filmes “Star Wars”
Fonte: https://temporalsuas próprias decisões, nota-se cerebral.com.br/cartazes-extremamente-raros-dea presença de uma Inteligência
-star-wars/ Acesso: 20 de
maio de 2018
Artificial. Existem robôs em ambos os lados da batalha, tanto do
bem quanto do mal, com uma Inteligência Artificial
ajudando no meio do campo de batalha, ou sendo uma
presença amiga para algum personagem ou uma fonte
de humor para o público.

3. Como essa tecnologia é vista pela sociedade
É bastante comum certas pessoas temerem a ideia de
que uma Inteligência Artificial possa, um dia, existir dentro
do cotidiano. A presença de máquinas nas indústrias dificulta a posição dos humanos no mercado de trabalho. Esse
é um fator que não ajuda a se ver a I.A. como algo positivo.
Ela pode colaborar para o surgimento de novos pontos de
trabalho em áreas que ainda não foram exploradas. A análise de dados feita pelas máquinas pode levar a humanidade
mais longe na área do conhecimento.
Existe, todavia, a questão: se o humano trabalhar com
uma máquina, será em uma posição inferior, devido ao fato
de não ter um intelecto mais desenvolvido? Hoje os seres
humanos supervisionam as máquinas que estão realizando
o trabalho nas indústrias, mas se uma I.A. supervisionar
as outras máquinas, pode ocorrer desemprego nessa área
do mercado de trabalho.
Pensar que tudo que o humano construiu será destruído
no momento em que a máquina mostrar sua melhor capacidade de trabalho, é uma visão um tanto restrita e negativa
sobre o assunto. E se a presença de máquinas auto-gerenciadas dentro das indústrias e setores de comércio for boa
para as pessoas? E se isso facilitar a forma de vida do ser
humano? Sem pensar em robôs como mordomos, mas como
assistentes sociais que contribuirão para que cada pessoa
tenha o mesmo nível de conforto, segurança e estabilidade.
Pensando nessa possibilidade, a existência dessas máquinas parece algo bem interessante. É claro que nem todos

93

concordam com essa ideia, todavia é uma possibilidade a
ser cogitada antes de dar sua opinião sobre o assunto.
O risco de ela ocupar o lugar do ser humano, no mercado
de trabalho, também pode ser algo bom. É pouco provável que
a máquina tenha interesse monetário, ao contrário do humano. O preço a ser pago por um produto, quando produzido por
um humano, leva em consideração o pagamento pelo serviço
prestado para aqueles que o produziram, transportaram e comercializaram. Já no caso das máquinas, até que ponto esse
valor reduziria? A máquina só estará realizando aquilo que lhe
foi designado. Ela não depende desse serviço para sobreviver.
Tendo em vista os pontos apresentados, é possível dizer
que a forma de ver esse assunto é bem mais ampla do que
aparentava. Uma I.A., por mais que tenha o potencial de se
sobrepor ao ser humano, não significa que será como uma
novela apocalíptica. Sempre que a humanidade realizou um
avanço científico como a descoberta do átomo, os estudos
sobre gravidade ou sobre a cosmologia, parecia não levar a
lugar algum. Hoje temos esses conhecimentos como base
de muitos estudos. Podemos dizer que, criar um ser inteligente a partir de chips de computador e fios de cobre, não
será só mais um dos exemplos? O que hoje tememos tirar
nossos empregos pode tanto estar auxiliando uma criança
em sua tarefa quanto ajudando um cientista a fazer uma
descoberta que levará o conhecimento científico a outro
patamar. Por hora só nos resta esperar e ver o que acontecerá num futuro não muito distante.
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4. Em que patamar estamos
A sociedade já está dando início aos procedimentos
para a criação de Inteligências Artificiais. Essa área que
deveria estar ligada apenas à ciência de computação também apresenta grande participação nos estudos de robótica. Isso torna possível a interação entre o homem e a máquina como dois seres inteligentes.
Segundo uma pesquisa de Ricardo Ribeiro Gudwin, professor do Departamento de Engenharia de Computação e
Automação Industrial da Faculdade de Engenharia Elétrica
e de Computação da UNICAMP, no artigo “Novas Fronteiras
na Inteligência Artificial e na Robótica”, existem muitos filósofos que contrariam a ideia de que possam existir máquinas dotadas de uma inteligência comparável à dos humanos.
Mesmo admitindo a possibilidade remota ainda ocorrem
a dúvidas: Esses robôs também seriam capazes de ter seu
próprio ponto de vista sobre o mundo, ou talvez emoções?
Esses robôs teriam capacidade de se tornarem iguais aos seres humanos em todos os aspectos? Essas são algumas das
dúvidas que preocupam filósofos e estudiosos do assunto.
Nessa mesma pesquisa são mencionados projetos cuja
função é testar programas que estão aprendendo a reagir ao
comportamento de quem ou de que interaja com ele. Isso seria uma forma de uma máquina ser capaz de reagir ao comportamento de um objeto externo, por meio de seus sensores,
mas a elaboração desse programa é bastante complicada.
Foram feitos diversos modelos para verificar se esse programa saberia responder a uma ação captada por seus sensores
e processar a informação para saber como responder.
Além de ver como essa máquina pensa, é preciso ver
como ela se locomove. Na tentativa de tornar a IA mais próxima dos exemplos mencionados antes, engenheiros têm
criado modelos de corpos robóticos com a arquitetura similar à dos humanos, dando origem aos Robôs Humanoides.
Nesse projeto é preciso pensar em como colocar cada peça
em seu devido lugar para a movimentação das pernas, dos
braços, da cabeça, dos olhos e onde seriam posicionados os
sensores que imitariam os sentidos básicos dos seres humanos: visão, audição, tato, olfato, paladar. Dessa forma,
para poder se locomover e interagir com o ambiente assim
como os humanos, a I.A teria a chance de aprender e de se
atualizar com informações novas conforme ela “vive”.
Entretanto saber viver, em tais ambientes, não é o
único aspecto que tornaria esse robô “inteligente”. A
interação social também é um desafio a ser superado para
que ela se torne “completa”. Por ser capaz de se comunicar de forma clara com humanos ou com outras formas de
inteligência, isso demonstra um grande avanço para suas
habilidades. O melhor exemplo de um robô capaz de interagir socialmente é o “Cog”.
•C
 og é um robô humanoide desenvolvido pelo MIT
(Massachusetts Institute of Technology, ou Instituto
de tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos),
com a capacidade de interagir com um elemento externo e auxiliar da forma que for possível. Ele dispõe

de uma grande quantidade de processadores que o
ajudam a manter uma estabilidade mental o bastante
para processar informações que observa ou escuta.
Outro exemplo é o projeto da companhia Honda que
apresentou, há algum tempo, o “Asimo”, um robô humanoide
que foi desenvolvido com um sistema de arcos e juntas para
movimentação de suas pernas, pés e braços. Ele pode andar
livremente por qualquer terreno, desviar de obstáculos, subir
e descer escadas, tudo sem apresentar dificuldades. Seu design é bem equilibrado, de forma a poder manter o equilíbrio
em lugares planos e não planos sem perder sua postura.
Por mais que seja incrível a forma como esses robôs se
desenvolveram, ainda resta a pergunta: eles têm emoções?
Gudwin afirma em sua pesquisa que, para testar a forma
como um robô se comportaria socialmente, precisaria ter o
mínimo possível de noção de emoções, não só sendo capaz
de detectá-las, mas também saber recriá-las. Isso nos leva
aos estudos da “computação afetiva” que tem por objetivo uma forma similar de emoções tipicamente humanas e
criar um mecanismo para detectá-las, simulá-las e emulá-las. Para responder à pergunta acima sobre ser possível
um robô ter emoções, a resposta é sim. Pode-se usar como
exemplo o Kismet.
•K
 ismet é um robô desenvolvido pelo MIT que se tornou famoso por ser capaz de simular emoções. Kismet, além de saber perceber as emoções daquele
com quem conversa, seu rosto foi construído com as
peças necessárias para se posicionarem nos lugares
certos dependendo da variação de seu humor. Dessa
forma ele é capaz de expressar: felicidade, tristeza,
surpresa, aborrecimento, raiva, calma, desprazer,
medo e interesse.
• I sso se deve aos seus drives capazes de representar as
necessidades básicas para sua mudança de humor. A
necessidade de interagir com pessoas, realizada pelo seu
drive social, a necessidade de ser estimulado por objetos,
realizada pelo seu drive de estimulação e a necessidade
de descansar, realizada pelo seu drive de fadiga.
Saindo da pesquisa de Gudwin, existe outro exemplo
a ser apresentado: o projeto da Hanson Robotics que, em
2015, ativou a robô Sophia, um robô humanoide capaz de
reproduzir 62 expressões faciais. Sophia utiliza uma tecnologia de reconhecimento de voz para processar as perguntas e afirmações feitas a ela. Com o passar do tempo,
Sophia vai aprendendo cada vez mais sobre o mundo ao seu
redor. Sua forma de interação se aprimorou tanto que foi
convidada para ser entrevistada por Charlie Rose, no programa 60 Minutes, nos Estados Unidos. Essa entrevista se
encontra no YouTube. Logo, o mundo todo é capaz de ver
o quão longe a humanidade conseguiu chegar, em seus
avanços, com a I.A.
A revista Exame, do dia 7 de março de 2018, publicou
em um artigo “A nova arma de guerra” (páginas 58 a 60) e
nele se encontra uma possível linha do tempo sobre como
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os robôs já se desenvolveram e como ocuparam o lugar do
ser humano na sociedade. Essa linha do tempo diz que,
em 2022, haverá robôs dobrando nossas roupas; em 2025,
haverá robôs capazes de ler discursos; em 2026, saberão

escrever trabalhos escolares; em 2027 saberão compor um
sucesso musical; em 2030, atuarão como vendedores de
loja; em 2051, saberão escrever um best-seller e, em 2140,
vão substituir qualquer trabalho humano.

Conclusão
Sendo assim o que mais pode ser dito? Durante gerações fomos acreditando que robôs dotados de inteligência seriam algo que existiria apenas em nossa imaginação. Agora é apenas uma questão de tempo até que haja
dezenas deles andando pela rua. Várias universidades e
companhias realizaram projetos que tornaram essa fantasia
mais próxima da realidade. A preocupação sobre como esse
novo indivíduo afetará nossa forma de vida continua um
mistério. Estamos prestes a ganhar um novo companheiro
que nos ajudará, quando necessário, ou um soberano que
nos dominará e nos tratará como os seres inferiores.
Essa preocupação, por mais lógica que seja, está muito
antecipada e muito dramatizada. O que estamos falando é
de um novo ser inteligente convivendo com o ser humano
em seu dia a dia. Por hora só temos protótipos. Muito em
breve poderá haver máquinas presentes em vários cantos
do cotidiano do ser humano. Para deixar de pensar que eles
serão a causa da queda da sociedade, podemos tentar ver
a Inteligência Artificial como uma nova ferramenta que
proporcionará um certo conforto para a vida das pessoas.
Parece uma vida boa, não?
Afinal, o futuro vai chegar, de uma forma ou de outra.
Independente do que aconteça, alguém buscará uma forma

de ampliar os horizontes da humanidade. Muitas pessoas
fizeram isso no passado. Se for para listar invenções que
foram mal vistas pela sociedade, durante suas primeiras
aparições, este texto não teria fim. O resultado acabaria
sendo o mesmo, elas entraram em nossa sociedade e algumas até fazem parte do dia a dia da população rural ou
urbana. O mesmo resultado pode ocorrer com as Inteligências Artificiais.
Sem dúvida, muitos ainda pensarão que haverá a tão
chamada “rebelião das máquinas”, mas isso é apenas influência das obras cinematográficas que passam adiante
essa ideia. O humano pode mesmo ser inferior à máquina
nos aspectos em que ela foi projetada para realizar, mas
isso não é o fim da humanidade. Os seres humanos do século XXI são dependentes das máquinas para as ações de
seu cotidiano. Não há como negar: quase tudo é feito com o
auxílio de uma máquina. A Inteligência Artificial seria, então, um upgrade para as máquinas que nos ajudam a seguir
em frente. Mesmo pensando nos pontos apresentados, as
pessoas ainda não se convenceram de que pode haver um
futuro harmônico entre humanos e máquinas inteligentes,
todavia a escolha é cada uma e é uma ideia sobre a qual se
deve refletir com calma e com mente aberta.
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DEPRESSÃO
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Resumo
Ao contrário do que muitos pensam, a depressão não é
um transtorno recente. O presente trabalho discutirá essa
patologia, revendo seus sintomas, os efeitos no cérebro do
paciente, os tratamentos e como a sociedade reage a ela.
Para isso, foi feita uma pesquisa sobre a história do termo e
o caminho percorrido até receber o significado atual. Este

texto pretende apresentar algumas informações sobre a
doença e espera contribuir para a mudança da visão superficial e preconceituosa que muitas pessoas ainda têm sobre
transtornos mentais. Será destacado que cada paciente depressivo deve ser tratado diferentemente, dependendo de
seu organismo e do subtipo de depressão de que sofre.

Palavras-chave: depressão, paciente, doença, tratamento, sintomas

Abstract
Despite of what a lot of people think, depression is not a
recent disorder. The present work discusses this pathology,
reviewing its symptoms, effects on the brain of the patient,
treatments and how society reacts to it. In order to achieve
this objective, a research about the history of the term and
the path it made until it got the meaning that we know to-

day was made. This text aims to present some information
about the disease, and thus, help to change the shallow and
prejudiced vision about mental disorders that many people
still have. It will be emphasized that each depressing patient
must be treated differently, depending on the organism and
on what subtype of depression that person suffers.

Keywords: depression, patient, disease, treatment, symptoms

Introdução
Neste trabalho serão estudados alguns pontos referentes à depressão, tanto aqueles que são mais comumente
discutidos, quanto aqueles que o são menos. Este tema é
importante para que as pessoas tenham informação e possam combater os seus próprios preconceitos relacionados à
doença, assim como a outros transtornos mentais.
É considerada, pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), o Mal do Século XXI. Desde os anos de1970, a demanda por antidepressivos vem aumentando de forma considerável. Em 2012, foi feito um levantamento, pela OMS, que

5% da população mundial sofre de depressão, ou seja, 350
milhões de pessoas. Atualmente, há 11,5 milhões de deprimidos apenas no Brasil. É uma das razões mais frequentes
que leva as pessoas a procurarem psicólogos ou psiquiatras.
Serão discutidos aqui nove subtipos de depressão e os
tratamentos atualmente utilizados. Apesar do tempo que
essa doença vem sendo estudada, ainda há muito a ser
descoberto, mas as pesquisas vêm constantemente avançando. Portanto, os conhecimentos sobre a patologia ainda
podem ser alterados.

1. Depressão
1.1 O que é depressão?
Depressão é um transtorno mental de humor resultante de uma combinação de fatores biológicos, psicológicos,
econômicos, religiosos e sociais. É considerado um dos mais
comuns e incapacitantes do mundo, já que as pessoas que
o têm tendem a ficar presas a seus pensamentos negativos.
Pode aparecer em qualquer pessoa, de qualquer idade, em
espaço geográfico, cultura, sexo e classe socioeconômica,
porém é mais comum a partir da adolescência, em indivíduos com parentes com histórico da doença e em mulheres.
É caracterizada como um sentimento de tristeza constante e intensa, entretanto seus sintomas podem divergir
de acordo com cada pessoa e o tipo de depressão que enfrenta. Além disso, causa desequilíbrio no cérebro, altera
diversas áreas, muitas vezes, permanentemente. As reações no organismo são muito mais amplas do que as alterações de humor perceptíveis.

Legenda: adolescente angustiada1

1.2. Origem do termo
Apenas no século XIX os distúrbios mentais foram re-

conhecidos como doença. Até então, depressão e loucura
eram associados a mitos e superstições. Em 1952 foi criado
o primeiro Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM). De acordo com Taki Cordás2, médico
e professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade
de Medicina da USP, “Os conceitos psiquiátricos avançam
não apenas na medida dos conhecimentos biológicos e psicológicos, mas também são influenciados por aspectos filosóficos e sociais.”, em seu livro “A história da melancolia”.
Na Grécia Antiga, o filósofo Hipócrates3 (considerado o
pai da Medicina) criou a teoria humoral, na qual a vida é um
equilíbrio entre quatro humores: bile, fleuma, sangue e bile
negra. Portanto, o desequilíbrio deles causava doenças caracterizadas pelos respectivos tipos fisiológicos, coléricos,
fleumático4, sanguíneos e melancólicos. Sendo assim, o excesso de bile negra provocaria a melancolia (mêlas=negro
e kholê=bile). Essa teoria constituiu o principal corpo de
explicação racional de saúde e de doenças entre os séculos
IV a.C. e XVII d.C.
Durante a Idade Média, a Igreja Católica associava loucura e melancolia a possessões demoníacas. Em função do
controle dos pensamentos da população europeia pelo clero, foi essa a visão predominante no período. Nessa época,
falava-se em acédia5, um sentimento considerado pecado.
A palavra surgiu a partir de uma história de que monges,
chamados anacoretas, criaram alguns dos primeiros monastérios católicos na Síria e no Egito para se isolarem do
mundo e fugirem das tentações, entretanto ainda restava
um demônio, a acédia, o qual impedia que o monge fizesse
suas tarefas e que desenvolvesse uma repulsa pelo lugar
em que estava, então, deixasse seu modo de vida.
Já no Iluminismo, a religião entrou em declínio e o Racionalismo ascendeu, surgindo, então, a anatomia. Nessa épo-

1. Disponível em: <http://www.jornaldomonotrilho.com.br/como-diferenciar-depressao-da-angustia-tipica-da-adolescencia/>. Acesso: 03 mai. 2018.
2. Professor Doutor em Psiquiatria. Graduado em medicina pela Faculdade de Medicina do ABC. Mestrado em Psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP.
3. Considerado uma das figuras mais importantes na história da medicina do Egito antigo e do florescimento intelectual grego. Era membro de uma família
que praticava cuidados em saúde.
4. Estado calmo e descontraído.
5. enfraquecimento da vontade; inércia, tibieza, preguiça. 2.melancolia profunda. 3.med desordem mental caracterizada por apatia, melancolia e descuido. 4.teol abulia espiritual quanto ao exercício das virtudes, esp. no que respeita a culto e à comunicação com Deus. Disponível em: <https://www.google.
com.br/search?q=Dicion%C3%A1rio>. Acesso: 09 jun. 2018.
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ca, o médico William Cullen6 cria o termo “neurose” e descreve a melancolia como uma alteração da função nervosa.
Finalmente, no século XIX, surge a palavra depressão,
porém melancolia era tratada como qualquer tipo de loucura. Em 1860, o termo já aparece nos dicionários médicos apresentando tratamentos mais humanizados. Phillippe Pinel7 classifica melancolia como doença e afirma que
pessoas que a apresentavam tinham predisposição ao
suicídio. No século XX, surgiram diversas teorias e classificações em torno das doenças mentais e as pessoas que
eram acometidas por elas eram consideradas degeneradas.
O DSM-1 criado pela Associação Americana de Psiquiatria
apresentava tratamentos específicos para as doenças mentais. A classificação delas apareceu apenas na sexta versão da Classificação Internacional das Doenças (CID-6) da
OMS(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE)..

1.3. Sintomas
A depressão é um transtorno que causa alterações no
humor, no comportamento, no sono, no apetite, na concentração, na energia, na cognição e/ou na autoestima.
No humor, a pessoa pode sentir ansiedade, apatia, culpa,
descontentamento geral, desesperança, perda de interesse,
solidão, tristeza, tédio ou sofrimento. No comportamento
pode ocorrer agitação, dificuldade de concentração ou de
tomar decisões, automutilação, abuso de substâncias, choro excessivo, irritabilidade ou isolamento social. No sono, é
possível ocorrer despertar precoce, excesso de sonolência,
insônia ou sono agitado e, no corpo, fadiga, fome excessiva
ou falta de apetite e ganho ou perda de peso.
Além disso, 15 entre 100 pessoas deprimidas decidem
cometer suicídio, de acordo com a OMS. Entre as motivações estão perceber qualquer dificuldade como algo definitivo, intenso desejo de pôr fim ao seu estado emocional
sofrido e se redimir por suas supostas culpas. Muitas vezes
é difícil identificar uma pessoa com depressão, já que ela
tenta fingir que está bem por achar que pode atrapalhar os
outros com o seu estado.

Philippe Pinel. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Philippe_Pinel#/media/File:Philippe_Pinel.jpg>. Acesso: 03 mai. 2018.

2. Tipos de depressão
2.1. Distimia
Distimia (do grego, significa mal-humorado) também
conhecida como depressão leve ou moderada. É um subtipo crônico da depressão o que faz com que haja uma maior
dificuldade no tratamento. Apresenta sintomas leves ou
moderados que duram mais tempo como tristeza, desesperança, perda de interesse e de prazer em atividades habituais e baixa autoestima, mas o principal é a irritabilidade.
É, frequentemente, confundida com traços negativos
da personalidade quando não tratada. O portador é comumente visto como negativista e de difícil convivência. Afeta
mais mulheres do que homens na fase adulta e tem a mesma prevalência na infância.
2.2. Depressão maior
A depressão maior é menos comum do que a distimia
e apresenta sintomas intensos como humor deprimido a
maior parte do dia e perda de interesse ou prazer por quase
todas as atividades. A pessoa pode sentir dor sem um motivo aparente e, em casos mais graves, é possível ocorrerem
alucinações ou delírios. Quando não tratada, dura cerca de
seis meses. Algumas pessoas têm apenas um episódio em
toda sua vida.
2.2.1. Depressão atípica
Depressão atípica é um subtipo da depressão maior.

Apresenta um padrão de sintomas bem específico: pico de
humor temporário em resposta a eventos positivos, ganho
de peso (metabolismo), sono em excesso (hipersonia), sensibilidade à rejeição, abuso de substâncias, sociopatia e os
pacientes tendem a se sentir pior à noite. Ocorre, em maior
proporção, entre mulheres.
2.2.1.1. Disforia histeroide
Disforia histeroide é um subgrupo de depressão atípica. As pessoas idealizam suas relações românticas e ficam
eufóricas. No entanto, elas voltam a se deprimir quando a
relação termina e quando se sentem rejeitadas. Apresentam grande ingestão de alimentos e sonolência excessiva.
2.3. Depressão dupla
Depressão dupla ocorre quando uma pessoa, que já tinha depressão leve ou moderada, apresenta episódios de
depressão maiores sobrepostos.
2.4. Depressão sazonal
Depressão sazonal, mais conhecida como transtorno afetivo sazonal (TAS), tem esse nome já que acontece
durante o outono ou o inverno. Os pacientes apresentam,
frequentemente, sintomas sobrepostos aos da depressão
atípica, como fadiga excessiva, aumento do apetite e hipersonolência. Muitos têm fases hipomaníacas (característica

6. Foi um químico e psiquiatra britânico que viveu de 1710 a 1790.
7. .Formado na Faculdade de Medicina de Toulouse. Foi pioneiro no tratamento de pessoas com doenças mentais e um dos precursores da psiquiatria moderna.
Dirigiu os hospitais de Bicêtre e Salpêtrière.
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do tipo bipolar II) na primavera.
2.5. Depressão melancólica
A depressão melancólica é definida pela ansiedade, pela
predominância de recordações dolorosas, pela perda de sono e
do apetite. Os pacientes tendem a se sentirem pior de manhã.
2.6. Depressão catatônica
Depressão catatônica é caracterizada por intensas alterações de psicomotricidade como imobilidade quase completa, atividade motora excessiva, negativismo extremo,
mutismo, movimentos repetitivos, repetição involuntária
de palavras, de frases ou de movimentos de outras pessoas
e obediência ou imitação automática.
2.7. Características psicóticas
Psicótica, no contexto tratado, corresponde às formas

de depressão que acompanham delírios e alucinações.
Acontece em, aproximadamente, 15% dos casos, de acordo
com a Revista Brasileira de Psiquiatria.
Na depressão delirante, as pessoas, comumente, voltam
no tempo para se acusarem por supostos delitos, remoendo
questões indevidas. Podem interpretar eventos do cotidiano como evidências de defeitos pessoais, culpando- se de
forma inapropriada. Os delírios de ruína incluem hipocondríacos, de culpa e que envolvem temas de pobreza e de
miséria. Aqueles incongruentes com o humor (sem relação
com os temas depressivos) são delírios de perseguição e de
estar sendo controlado.
As alucinações, que costumam ser congruentes com o
humor, são, por exemplo, vozes que condenam o paciente,
choro de defuntos e súplicas do demônio. Geralmente são
transitórias e não elaboradas.

3. Neuropsicologia
3.1. O que é neuropsicologia?
Neuropsicologia é uma ciência que aplica a Psicologia
e a Neurologia para estudar as relações entre o cérebro e
o comportamento humano, porém, grande parte dos neuropsicólogos dedicam-se a investigar a repercussão de
disfunções cerebrais sobre a cognição e o comportamento
humano. Essa ciência atua principalmente no estudo das
funções mentais superiores, compreendendo fortemente
o campo das neurociências (principalmente neurociência
cognitiva). Funções mentais superiores dizem respeito às
funções do córtex cerebral, especialmente quanto à linguagem e à capacidade lógica-racional.
É famoso o caso de Phineas Gage8, um homem dedicado e trabalhador que, após um acidente com explosivos na
construção de ferrovias na qual trabalhava, mudou completamente seu comportamento. Uma barra de ferro atravessou
seu crânio, deixando-o cego e fez com que ele se tornasse
displicente, arruaceiro e briguento. Esse acontecimento foi
emblemático para a neuropsicologia, já que mostra a relação entre a lesão no cérebro e as funções cognitivas.

Legenda: representação do crânio de Phineas Gage atravessado por
uma barra de ferro9

3.2. Efeitos da depressão no cérebro humano
A neuropsicologia permitiu diversas descobertas sobre
a relação entre as alterações no cérebro de uma pessoa deprimida e seu comportamento. É uma área que ainda está
em desenvolvimento, porém vem avançando desde o caso
de Phineas Gage. Estudos feitos, nesse campo, relativos à
depressão, demonstram mudanças anatômicas e funcionais.
Há uma redução na substância branca, tecido que faz
parte do sistema nervoso e contém mecanismos importantes para a comunicação das células. Consiste principalmente de células gliais10, essenciais ao aprendizado, à
construção de lembranças e à recuperação de lesões neurológicas e de axônios mielíticos11, parte dos neurônios responsáveis pelos impulsos nervosos. Por isso, pessoas com
a substância branca reduzida apresentam problemas emocionais e de raciocínio.
Os hemisférios do módulo superior entram em desequilíbrio. O hemisfério direito, responsável pela linguagem,
fica mais ativo, enquanto o esquerdo, responsável pelos
comportamentos de evitamento, retrai-se. Isso faz com que
as pessoas evitem o contato social e atividades que poderiam fazê-las se sentir melhores.
No lobo temporal, o hipocampo e a amígdala têm uma redução de tamanho em indivíduos cronicamente deprimidos,
o que prejudica sua atuação. O hipocampo é considerado
a principal sede da memória e importante para converter a
memória de curto prazo em memória de longo prazo, por isso
que deprimidos ficam presos a suas lembranças negativas.
É um importante componente do sistema límbico12, unidade
responsável pelas emoções e comportamentos sociais. Além

8. Operário americano que viveu entre 1823 e 1860. Em 1848, quando tinha 25 anos, sofreu um acidente em seu local de trabalho que lhe causou mudanças
comportamentais.
9. Disponível em: <https://www.roadsideamerica.com/story/11754>. Acesso: 09 jun. 2018.
10. Células do sistema nervoso central que fornecem suporte e nutrientes para os neurônios.
11. Substância lipídica verde que envolve algumas fibras nervosas para facilitar a condução de impulsos nervosos.
12. Região constituída de neurônios.
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disso, coordena a produção de hormônios em diferentes glândulas, assim, ele estimula a produção de cortisol (hormônio
do estresse) em pessoas deprimidas, libera fatores inflamatórios e diminui a capacidade imunológica do organismo.
Já a amígdala cerebelosa faz parte do sistema límbico
e é um importante regulador do comportamento sexual, do
comportamento agressivo, das respostas emocionais e da
reação a estímulos biologicamente relevantes. Também é
altamente envolvida na manifestação de comportamentos
sociais e na aprendizagem de conteúdo emocionalmente
relevante. Em indivíduos deprimidos, a amígdala fica mais
ativa, e faz com que o medo e a ansiedade estejam mais
presentes, já que envia um fluxo contínuo de mensagens
emocionais negativas.

tomada de decisão) de idosos e diminuição do fluxo sanguíneo e do metabolismo no córtex pré-frontal em uni e bipolares. Estudos com tomografia indicaram uma diminuição do
metabolismo no córtex pré-frontal que varia de acordo com
o estado clínico do paciente e uma redução de seu tamanho.
A região subgenual pré-frontal14 teria seu volume anatômico reduzido, tornando-se hiperfuncionante durante as fases
maníacas ou depressivas. Essa área está relacionada com a
geração de palavras por associação e é ativada em indivíduos
normais quando solicitados a gerar pensamentos tristes.

Legenda: lobos frontal, parietal, occipital e temporal do cérebro
humano15

Legenda: estrutura do cérebro (lobos, amigdala, hipocampo, cerebelo, córtex entorrinal)13

Estudos anatômicos e de neuroimagem funcional demonstram alterações no lobo frontal relacionadas à atenção, à
psicomotricidade, à capacidade executiva e à tomada de decisão. Com ressonância magnética, foram relatadas alterações
anatômicas no córtex orbital bilateral (área responsável pela

O eixo hipotálamo-pituitária-adrenal16 (HPA) é
fundamental na resposta a estímulos internos e externos
e estressores psicológicos e apresenta resultados distintos
a cada tipo de depressão. A atividade intensificada do eixo
HPA ocorre na depressão maior, com mais concentração de
cortisol (glicocorticóide17 endógeno) no plasma, na urina e
no líquido cefalorraquidiano (LCR) e um aumento das glândulas pituitária e adrenal. A atividade diminuída do eixo
HPA ocorre na depressão atípica e sazonal, com uma cessação da secreção de cortisol.

4. Tratamentos
Existem diversos tipos de tratamentos para a depressão
já que suas causas não são totalmente esclarecidas, estima-se, porém, que 30 a 50% dos pacientes deprimidos não
se recuperam completamente, segundo a Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. O tratamento pode ser diferente de acordo com o organismo da pessoa ou com o grau
de depressão presente.
O método mais indicado pelos especialistas é o uso de
medicamentos em conjunto com a psicoterapia, tratamento
baseado na conversa do paciente com um profissional na área
da saúde sobre sua condição. A psicoterapia pode ajudar em

uma crise ou dificuldade atual, ajuda a identificar os comportamentos negativos e sugere substituição por outros saudáveis e positivos, explora relacionamentos e experiências para
desenvolver interações positivas com os outros, sugere maneiras mais eficazes de lidar com os problemas. Além disso, pode
ajudar a identificar questões que contribuem para a depressão e comportamentos que pioram o estado bem como ajuda
a recuperar a satisfação e o controle da própria vida. Procura
também ajudar a definir metas realistas para a vida do paciente a fim de desenvolver a capacidade de tolerar e de aceitar o
sofrimento por meio de comportamentos mais saudáveis.

13. Disponível em: <https://riodesaude.blogspot.com.br/2014/05/exercicio-fisico-fortalecer-o-cerebro.html>. Acesso em 08 jun. 2018.
14. Parte anterior do lobo frontal do cérebro relacionada com a função executiva.
15. Disponível em: <https://www.infoescola.com/anatomia-humana/lobos-cerebrais/>. Acesso em 10 jun. 2018.
16. Principal braço executivo das respostas hormonais aos eventos que ameaçam o equilíbrio do organismo.
17. Hormônios esteróides.
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Os medicamentos mais utilizados são os inibidores da
recaptação da serotonina18, inibidores seletivos da recaptação da serotonina-noradrenalina, inibidores da recaptação
da norepinefrina-dopamina, antidepressivos atípicos, antidepressivos tricíclicos, inibidores da monoamina oxidase.
Esses fármacos bloqueiam a enzima responsável por desativar a serotonina, a noradrenalina e a dopamina, aumentando a disponibilidade desses neurotransmissores que
facilitam a comunicação entre neurônios, unidades do sistema nervoso que conduzem impulsos nervosos processam
informações e estímulos.
Os antidepressivos demoram de duas a quatro semanas
para fazerem efeito. Após esse período, caso não haja alguma
resposta, são poucas as chances de melhora. Para pacientes
com depressão crônica, casos com tentativa de suicídio ou
com sintomas psicóticos, por exemplo, é recomendado o uso
contínuo. A interrupção repentina da medicação pode causar sintomas como dor de cabeça, tontura, falta de apetite,
fadiga, suor, tremores, parestesia, distúrbios do sono (sonhos
vívidos e insônia), sintomas de gripe e gastrointestinais
(náuseas e vômitos), por isso a retirada deve ser gradual.
Algumas vezes, os tratamentos têm que ser feitos em
hospitais ou clínicas especializadas, já que o grau de depressão é muito alto. A pessoa não consegue cuidar de si
mesma e pode acabar tentando cometer suicídio por achar
que a vida é difícil demais.
Quando os medicamentos não trazem uma melhora, os
pacientes necessitam recorrer a outros tipos de tratamentos como o eletrochoque e a estimulação magnética transcraniana. O eletrochoque, também conhecido como terapia
eletroconvulsiva ou tratamento de choque, é um procedimento realizado sob efeito de anestesia, no qual correntes
elétricas são enviadas para o cérebro do indivíduo cujo objetivo é desencadear uma convulsão e possibilitar alívios
imediatos dos sintomas da depressão.

Legenda: demonstração dos locais do cérebro
em que é feito o eletrochoque19

Já a estimulação magnética transcraniana funciona por
meio da emissão de breves pulsos magnéticos com uma
bobina posicionada no couro cabeludo do paciente. Os pulsos magnéticos estimulam as células nervosas do cérebro
que trabalham na regulação do humor e depressão. Esse
procedimento tem maior duração comparado à terapia eletroconvulsiva, geralmente com duração de seis semanas
com cinco sessões por semana.
Algumas pessoas fazem uso de métodos alternativos
como homeopatia, acupuntura, meditação, técnicas de
relaxamento, massagem terapêutica, entre outros. Esses
podem ajudar, mas não substituem os medicamentos ou
outras formas de tratamento.

5. Psicofobia
Psicofobia é o termo usado para denominar o preconceito
contra indivíduos que apresentam transtornos e deficiências mentais. O conceito faz parte de uma campanha da
Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), “A Sociedade
Contra o Preconceito” que tem como objetivo o combate a
qualquer tipo de discriminação e na qual foi criado o projeto de lei do Senado que torna a Psicofobia um crime.
Em relação à depressão, existem diversos relatos de
pessoas que sofreram e sofrem constantemente com isso.
São muito comuns frases como “depressão é frescura”, “por
que você não se esforça para melhorar?”, “há pessoas em
situações piores que a sua”, “você só está querendo cha-

mar atenção”. Além disso, é difícil conseguir emprego, já
que pessoas com essa condição são tachadas de emocionalmente instáveis. Esse comportamento preconceituoso
apenas piora a situação de quem é depressivo e diminui as
chances de o paciente procurar ajuda. Pode partir de qualquer um, desde conhecidos e amigos até familiares.
Tudo isso é provocado pela falta de conhecimento, por
parte da população, sobre depressão e outros tipos de transtornos mentais. Isso faz com que as pessoas se baseiem em
mitos e pensamentos passados para elas por gerações mais
antigas para formarem uma opinião sobre a doença.

18. Neurotransmissor que atua no cérebro regulando o humor, o sono, o apetite, o ritmo cardíaco, a temperatura corporal, a sensibilidade e as funções intelectuais.
19. Disponível em: <http://www.eltonfernandes.com.br/conteudo/eletroconvulsoterapia-ect-plano-de-saude-deve-custear.html>. Acesso: 09 jun. 2018.
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Conclusão
Pode-se concluir com este trabalho que a depressão é
um transtorno, não é recente, mas é muito comum atualmente e sua ocorrência vem aumentando. A partir da Neuropsicologia foi possível não só aprofundar os conhecimentos sobre a doença bem como descobrir os efeitos que ela
provoca no cérebro e as melhores formas para tratá-la.
Essa patologia pode aparecer com diferentes características. Cada subtipo de depressão tem um grupo de sintomas, o que faz com que, algumas vezes, seja difícil de

ser percebida. Com as diversas formas de tratamento, é
muito provável que haja uma melhora considerável, mas é
necessário que cada paciente seja tratado diferentemente,
já que a resposta depende de cada organismo.
O apoio da família e de amigos a uma pessoa que esteja com depressão é essencial. A forma como quem está
ao redor do paciente age pode impedir que avance em seu
estado clínico ou até piorar a sua condição.
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Resumo
Esta monografia discutirá as características das pessoas que sofrem com o distúrbio de personalidade antissocial – a psicopatia – e suas influências na sociedade,
desde manipulações psicológicas até assassinatos brutais.
Analisando livros, filmes, artigos e experimentos, como o
livro Mentes Perigosas de Ana Beatriz Barbosa Silva e o livro Louco ou Cruel de Ilana Casoy, os leitores conseguirão
ver o interior da mente de um psicopata, entendendo como

ele age e como consegue explorar as pessoas sem nenhum
remorso, interferindo profundamente na vida delas. O objetivo será refletir sobre como a doença deveria ser tratada
na sociedade, especialmente como a justiça deveria agir e
como os psiquiatras deveriam tratá-la. Desse modo, as pessoas podem aprender como lidar com os psicopatas, não os
deixando conseguir aquilo que mais desejam: o sofrimento
alheio.

Palavras-chave: Psicopatia – Psicopatologia – Distúrbio de personalidade antissocial - Criminologia – Serial Killer –
Psiquiatria.

Abstract
This paper intends to discuss the characteristics of
people who suffer with the antisocial personality disorder
– the psychopathy – and their influence on society, from
psychological manipulations to brutal murders. Analyzing
books, movies, articles and experiments, such as Mentes
Perigosas written by Ana Beatriz Barbosa Silva and Louco
ou Cruel written by Ilana Casoy, the main goal is to give
readers a tour inside the psychopath’s mind, showing how

they function and how they take advantage of people with
no remorse at all, being able to interfere profoundly in their
lives. The objective is to reflect on how the disease should
be treated in the society, especially how justice should act
and how psychiatrists should treat it. Thus, people can
have the possibility of learning how to deal with psychopaths and not let them get what they want the most: other’s
suffering.

Keywords: Psychopathy – Psychopathology – Antisocial personality disorder – Criminology – Serial Killer – Psychiatry

Introdução
Em uma sociedade onde muitas pessoas são viciadas
em histórias de assassinatos em série, é importante esclarecer o que realmente é um psicopata e como age. Ao
contrário dos filmes, os psicopatas não são apenas aqueles
indivíduos psicóticos que vivem isolados em uma fazenda
no interior dos Estados Unidos. São pessoas sedutoras e
manipuladoras que não têm a capacidade de sentir compaixão. Estão infiltradas no trabalho, em festas, ou até mesmo dentro de casa. Podem um colega de trabalho até um
político importante.
Os indivíduos com esse distúrbio de personalidade antis-

social visam, acima de tudo, ao seu sucesso e ao sofrimento
alheio, seja físico ou psicológico. É por isso que as pessoas
devem ser mais cautelosas ao confiarem em outras, pois
nunca se sabe quando um indivíduo pode ser um psicopata.
Por isso, psiquiatras, psicólogos e especialistas no assunto, há muitas décadas vêm tentando melhorar a vida,
tanto dos próprios psicopatas, como de todas as pessoas
que podem estar ao redor de um. Milhares de estudos e
experimentos continuam sendo realizados a fim de se
entender a mente peculiar desses indivíduos e conseguir
promover um ambiente social confortável a todos.

1. O que é a psicopatia
A psicopatia, também conhecida como distúrbio da
personalidade antissocial, é uma doença mental que afeta
o comportamento e os sentimentos do indivíduo, mas não
causa nenhuma deficiência intelectual. Ela pode existir em
pessoas de qualquer raça, cultura, religião, sexo ou classe
social. De acordo com a Associação Americana de Psiquiatria (APA), a prevalência desse transtorno é de 4% da população mundial, sendo cerca de 3% em homens e 1% em
mulheres. Ela ainda não foi definida como uma doença que
ocorre devido a fatores genéticos e biológicos ou como uma
doença que ocorre por conta de fatores sociais desfavoráveis, ou até mesmo ambos.
O termo surgiu no século XIX e tinha significado similar ao que hoje chamamos de “desordem mental”, porém era
aplicado a todos aqueles que violavam expectativas legais
ou morais. O conceito só foi utilizado corretamente, pela
primeira vez, em 1941, pelo psiquiatra americano Hervey
M. Cleckley1, que definiu a psicopatia como “um conjunto
de comportamentos e traços de personalidade específicos”.
O psicopata, também conhecido como “sociopata” ou
“portador de personalidade antissocial ou dissocial”, é uma
pessoa egocêntrica, calculista, dissimulada, mentirosa,
perversa, manipuladora, sedutora, incapaz de estabelecer
vínculos afetivos e que tem como característica mais marcante a falta do sentimento de compaixão, ou seja, não consegue se preocupar com os outros e age apenas visando a
benefícios próprios. Além disso, é incapaz de sentir culpa e,
por isso, age sem arrependimentos, livre de qualquer julgamento moral interno. Na maioria das vezes, revela-se uma
pessoa agressiva e violenta. Todas essas características
comportamentais são apenas consequências da principal
anomalia dos psicopatas: o sentimento de prazer em relação ao sofrimento de outros indivíduos.
Sentem prazer, tanto em relações sexuais, como ao verem o sofrimento alheio, e têm necessidade de sentir esse
prazer. Além disso, também sentem necessidade interna de
luxúria, de poder e de controle. São narcisistas e acreditam

ser superiores aos outros, o que os leva a viverem a partir de
suas próprias regras: permitem-se mentir, matar, estuprar,
torturar, roubar e fazer tudo o que desejam.
Por fim, é um tema que vem preocupando a psiquiatria,
a justiça, a filosofia e a sociologia desde a Antiguidade e, de
acordo com a psicopatologia, é uma perversão social.
1.1. Características de um psicopata
e os graus de classificação
Mesmo que representem apenas 4% da população,
eles podem se encontrar em qualquer lugar. Pode ser um
familiar, um colega de trabalho ou até mesmo um amigo.
Existem diferentes tipos de estudos sobre psicopatas, mas
todos revelam, em geral, as mesmas características e comportamentos desses indivíduos.
Robert Hare2, um importante pesquisador na área da
psicologia criminal, criou uma escala para identificar um
psicopata e apontou doze principais características:
•B
 oa lábia – o psicopata sabe comunicar-se muito
bem e é um ótimo “marqueteiro”. É por meio dessa
característica que consegue convencer as pessoas a
acreditarem em tudo que diz.
•E
 go inflado – acredita ser o mais importante do mundo e gosta de ter poder sobre as pessoas.
•R
 eação estourada – reage desproporcionalmente a
ameaças, a frustações ou a insultos e, rapidamente,
volta a agir como se nada tivesse acontecido.
•M
 entiras incontroláveis – mente em qualquer situação, até quando não é necessário.
•S
 entimentos superficiais – apenas conhece a definição dos sentimentos, mas não sabe o que é realmente senti-los.
• I mpulsividade – age por impulso, não pensa nos prós
e contras antes de agir.
•S
 ede por adrenalina – não tolera monotonia. Precisa
quebrar regras ou correr perigo, seja participando rachas, usando drogas, ou até mesmo cometendo crimes.

1. Foi um psiquiatra americano, nascido em 1903, autor de diversos livros sobre psicopatologia e reconhecido mundialmente.
2. Canadense, nascido em 1934. Pesquisador no campo da psicologia criminal, escritor de diversos livros, PhD em psicologia experimental.
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•C
 omportamento antissocial – não consegue entender as regras sociais.
•F
 alta de culpa – não consegue se arrepender de nenhum ato.
•F
 alta de empatia – desconhece colocar-se no lugar
do outro.
• I rresponsabilidade – não respeita compromissos.
•M
 á conduta na infância – os problemas aparecem
cedo, em torno dos 10 aos 14 anos.
Os psiquiatras dão de 0 a 2 pontos a cada característica
e a soma dos pontos é comparada em uma escala que determina o grau da psicopatia:
• 3 pontos – população em geral;
• 1 3 pontos – média dos criminosos;
• 1 8 pontos – psicopata;
• 2 4 pontos – assassinos/serial killers.
É importante ressaltar que ser um psicopata não está
diretamente ligado a ser um criminoso ou assassino, como
muitas pessoas acreditam. A psicopatia apresenta diferentes níveis e 1% dos psicopatas são realmente aqueles que
sentem desejo de matar. De acordo com a psiquiatra e escritora Ana Beatriz Barbosa Silva3, a patologia apresenta
diferentes graus:
•L
 eve – corresponde à maior parte dos psicopatas.
Apresentam algumas das características deles. São
elas: falta de empatia, facilidade em mentir, são manipuladores, egocêntricos e estressados, passam, porém, despercebidos no ambiente social.
•M
 oderado – apresenta a maioria das características
dos psicopatas e pode cometer alguns crimes mais
leves como pequenos furtos e roubos, apenas para
sentir mais adrenalina. Na maioria das vezes, estão
associados a grandes golpes, drogas, álcool, vandalismo e jogos.

•G
 rave – apresenta todas as características dos psicopatas, com alta tendência a cometer crimes mais
graves como assassinatos em série, em massa ou relâmpagos. É a categoria dos assassinos sádicos que
sentem prazer em ver o sofrimento do outro.
A autora e psiquiatra Katia Mecler afirma que independente do grau do transtorno, todos que sofrem dele não
entendem o problema e se recusam a tratá-lo. Em graus
mais altos, a pessoa, normalmente, sequer sabe da existência do transtorno e tem a plena certeza de que é um
indivíduo normal. Em graus mais baixos e regulados, a própria pessoa ou os familiares buscam avaliação psiquiátrica.
Quando diagnosticada com o transtorno de personalidade,
a aceitação de que realmente apresenta o problema, porém,
é muito difícil.
Assim como os indivíduos normais, os psicopatas também apresentam diferentes tipos de personalidade. O psicólogo Theodore Millon4, de Harvard, separa os psicopatas
em diferentes categorias, de acordo com a influência de outros transtornos de personalidade:
•O
 invejoso – é aquele que ‘’puxa o tapete’’. Sente que
as pessoas ganharam os benefícios que ele merecia.
Tem necessidade de se afirmar e, para isso, acaba
dando muito valor ao status social. Para tanto compra
carros caros e roupas de marca.
•O
 defensor da reputação – personalidade narcisista. Tem necessidade de ser o centro das atenções a
todo o momento.
•O
 aventureiro – quer ser sempre admirado pelos outros.
•O
 nômade – personalidade esquizofrênica. Não consegue respeitar as regras sociais.
•O
 malévolo – personalidade paranoica. É muito rancoroso, vingativo e agressivo. Sua maior diversão é
causar terror nas pessoas mais fracas.

2. O cérebro de um psicopata
O psicopata, na maioria dos casos, não apresenta nenhuma forma de sofrimento psíquico como delírio e desorientação, depressão, pânico, alucinações. As áreas cognitiva e
racional funcionam perfeitamente bem, tanto que têm total
consciência de seus atos, porém, após diversos testes e estudos, foram descobertas algumas divergências entre o cérebro de uma pessoa normal e o cérebro de um psicopata.
Neurocientistas britânicos identificaram diferenças anatômicas no cérebro de psicopatas. Estudos já haviam mostrado que essas pessoas apresentam alterações na amígdala,
área associada a emoções e à agressão, e no córtex órbitofrontal, envolvido nos processos de tomada de decisão, porém, um estudo publicado na revista Molecular Psychiatry5,
revelou modificações na área chamada fascículo uncinado,
uma via que conecta as duas estruturas anteriores. Essas al-

terações foram detectadas por meio de tractografia, um tipo
específico de ressonância magnética. Os resultados revelaram que o grau de anormalidade observado, nessa região, se
relacionou à gravidade do distúrbio psicótico.
Em um experimento, realizado com o intuito de comprovar o sentimento de prazer dos psicopatas em relação
ao sofrimento alheio, colocaram agressores criminosos,
com alto nível de distúrbio de personalidade antissocial,
para observarem slides com figuras de diferentes conteúdos emocionais. Enquanto olhavam as imagens, eram expostos, subitamente, a sons inesperados. Quando pessoas
normais estão vendo imagens agradáveis, a resposta de
susto, o piscar de olhos, é de menor magnitude em relação
a quando as imagens são desagradáveis ou estressantes
(agressão, sangue, horror, etc). Já os psicopatas apresen-

3. Psiquiatra brasileira, nascida no Rio de Janeiro no ano de 1967. É palestrante e escritora.
4. Foi um importante psicólogo americano. Escritor de diversos livros de psicologia.
5. Jornal científico publicado pelo Nature Publishing Group. Aborda temas sobre a biologia psiquiátrica.
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tam exatamente o padrão oposto: piscam menos os olhos
em resposta ao barulho quando estão assistindo a imagens
estressantes. A explicação para a falta de reação a imagens
estressantes dos indivíduos com personalidade antissocial foi o fato de que sentem prazer ao assistirem cenas
de agressão. Na maioria das vezes, já haviam assistido ou
presenciado diversas vezes a situações parecidas. Para eles
essas imagens de agressão não eram uma novidade.
Em outro experimento, que mostra a falta de algumas
emoções dos psicopatas, cientistas registraram respostas
fisiológicas de agressores psicopatas quando viam imagens estressantes, ou quando processavam palavras com
alto conteúdo emocional. As imagens ou palavras, em pessoas normais, teriam gerado aumento da frequência cardíaca e respiratória, alta transpiração e outras pequenas alterações. Já ao serem submetidos às imagens, os psicopatas
não mostraram alteração nesses parâmetros.
Os experimentos citados mostram também que, por não
apresentarem alterações nos parâmetros fisiológicos quando submetidos ao estresse ou a imagens desagradáveis, os
psicopatas não são detectados nos aparelhos de detecção
de mentira. Isso ocorre também porque o indivíduo sabe
que está errado, mas não sente que está. Desse modo, não
se sentem nervosos ou ansiosos quando questionados, fato
que atrapalha muito a identificação de criminosos psicopatas em investigações policiais.
James Fallon6, professor de psiquiatria, realizou uma
pesquisa sobre o comportamento humano, na qual estudou

o cérebro de pessoas condenadas por cometerem crimes
em série. Por meio de tomografias, Fallon descobriu que
todos os indivíduos investigados apresentavam baixa atividade nas áreas associadas à empatia, à moralidade e ao
autocontrole, o que justifica a reação ‘’explosiva’’ dos psicopatas quando expostos a situações desconfortáveis.
Analisando todos esses experimentos, é importante, ainda, ressaltar que os psicopatas possuem a maioria dos sentimentos e emoções, com exceção da compaixão, responsável
pelo sentimento de empatia. É muito difundida entre pessoas
a informação equivocada de que os psicopatas não possuem
os sentimentos, quando, na verdade, eles sentem até demais.
Katia Mecler, em seu livro ‘’Psicopatas do Cotidiano’’, explica ‘’Tudo em seu comportamento é exagerado: amor demais,
carência demais, desconfiança demais, controle demais, raiva
demais. Invariavelmente, passam a impressão de que alguma
coisa está fora da ordem.”(pág. 12). São capazes de amar e de
sofrer, mesmo que de um modo distorcido e descontam seu
sofrimento em outras pessoas, com a intenção de que elas sofram e, desse modo, eles possam se sentir bem.
Em conclusão, os psicopatas apresentam diferenças
anatômicas cerebrais quando comparados a pessoas normais e essas diferenças são as responsáveis por características típicas: falta do sentimento de compaixão, altos níveis
de agressividade e sadismo. Existem também outros fatores que podem levar a maior expressão das características
psicopáticas no indivíduo, como a construção social, que
serão tratados no próximo capítulo.

3. As influências do meio
Analisando a vida dos assassinos em série conhecidos, é
muito frequente que, na maioria dos casos, esses indivíduos
passaram por uma infância difícil. Seja por abandono dos
pais, bullying, algum abuso, ou físico, ou sexual ou psicológico. Para especialistas, existem três fatores de risco para a
psicopatia: predisposição genética, ambiente hostil e possíveis lesões cerebrais no decorrer do desenvolvimento.
Até hoje, nunca foi comprovado cientificamente que
um bebê nasce já um psicopata, mas ele pode, sim, vir ao
mundo com tendências e predisposições genéticas ao distúrbio. Quando combinadas a um ambiente ruim durante a
infância, essas tendências entram em ação no indivíduo. Os
pesquisadores americanos Howard S. Friedman e Miriam
W. Schustack, autores do livro Teorias da Personalidade, explicam “Qualquer gene precisa, para haver a chamada expressão adequada, de determinadas circunstâncias externas, sejam bioquímicas, sejam físicas, sejam fisiológicas”,
ou seja, os genes com tendências à psicopatia, ao interagirem com um ambiente hostil, manifestam-se na pessoa.
A autora Katia Mecler diz, em seu livro Psicopatas do
cotidiano, que a personalidade de uma pessoa é a combinação entre o temperamento e o caráter e afirma que ‘’o tem-

peramento é herdado geneticamente e regulado biologicamente. Já o caráter está ligado à relação do temperamento
com tudo o que vivenciamos e aprendemos na relação com
o mundo exterior’’( pág. 17). Mecler, ainda, explica ‘’Nascemos com as sementes do bem e do mal, mas como elas vão
germinar, crescer e dar frutos depende de uma série de fatores que irrigarão a nossa existência’’( pág. 18). Por isso, o
meio no qual uma criança está inserida é fator importante,
não só para sua personalidade, como também para a incidência de certos distúrbios.
Essa teoria, porém, não é unânime, pois existem casos
que a contrariam. O neurologista Jorge Moll, coordenador
da Unidade de Neurociência Cognitiva e Comportamental
da Rede Labs-D’Or, no Rio, contesta “Diversos estudos com
gêmeos idênticos crescidos em ambientes separados mostram que apresentaram os mesmos sintomas de psicopatia”. Além disso, há estudos com gêmeos idênticos, criados
na mesma família, no mesmo local, na mesma cultura, na
mesma casa, em que apenas um apresentou o transtorno.
A inglesa Mary Flora Bell nasceu em 1957. Desde pequena era uma criança diferente das outras: nunca chorava
quando se machucava e gostava sempre de espancar seus

6. Neurocientista americano, professor de psiquiatria e comportamento humano na Universidade da Califórnia.
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brinquedos. Aos 4 anos, tentou enforcar uma colega de classe e disse às professoras que sabia que o ato poderia matá-la.
Aos 5 anos de idade, presenciou o atropelamento e a morte
de um de seus amigos sem demonstrar espanto algum. Ao
crescer, passou a pichar as paredes da escola e a maltratar
animais, além de incendiar a própria casa. Com 11 anos de
idade, Mary Bell matou, por estrangulamento, dois meninos
entre 3 e 4 anos. A menina foi avaliada por psiquiatras que
disseram que ela não apresentou ansiedade, remorso ou até
mesmo lágrimas ao saber que seria detida.
Mary era filha de uma prostituta viciada em drogas e
com distúrbios psiquiátricos. A mãe tentou abandoná-la
para a adoção diversas vezes e, frequentemente, dava drogas à filha. Além disso, desde os 4 anos de idade, a menina
era obrigada pela mãe a se prostituir junto com ela.
Mary foi presa, após o assassinato e foi tratada por 12
anos. Foi solta 1980 e continuou sendo monitorada. Casou-

-se, teve uma filha, e hoje, aos 61 anos, parece ter uma vida
normal. Em uma entrevista, Mary afirma “Se havia algo de
errado comigo quando eu era criança, hoje não há mais. Passaram um raio X dentro da minha cabeça e puderam ver que,
se existia alguma coisa quebrada, ela agora se arrumou”.
Existe grande controvérsia em relação ao comportamento humano, principalmente pelo fato de que a ciência
não consegue ainda definir qual o peso de cada um dos
fatores biológicos e ambientais para a formação do comportamento de um indivíduo. Desse modo, é impossível
diagnosticar se o distúrbio antissocial foi causado por tendências genéticas (psicopatia) ou por influência do meio
(sociopatia), ou por ambos. Devem-se evitar, entretanto,
as circunstâncias que possam aumentar a incidência da
doença. Caso indícios dela apareçam, deve ser tratada o
mais rápido possível, tendo em vista que a psicopatia em
adultos não tem cura.

4. Os psicopatas na arte
Por conta do cinema e da literatura, a imagem dos psicopatas acabou distorcendo-se na sociedade. Em quase
todas as obras, o psicopata é sempre retratado como um indivíduo completamente descontrolado que assassina brutalmente qualquer pessoa. Sabe-se que existem pessoas
com essas características, porém elas representam uma
porcentagem muito pequena entre os psicopatas. Indivíduos com graus muito altos de psicopatia, surpreendentemente, são raros na sociedade.
Ao longo da história do mundo em geral, a psicopatia
sempre foi vista equivocadamente. Antigamente, todos os
assassinatos, que hoje são reconhecidos como realizados
por psicopatas, eram sempre associados a forças sobrenaturais, como vampiros, lobisomens e demônios, pois não se
acreditava que um ser humano fosse capaz de realizar tamanha atrocidade. Mas, desde sempre, existem psicopatas
e, consequentemente, serial killers.
Tantas vezes representados equivocadamente, os psicopatas agora acabam sendo vistos, pela sociedade, com
um mesmo estereótipo. Diferentemente do que é mostrado
pela mídia, o transtorno de personalidade não está necessariamente ligado a ser um assassino em série que comete
diversos crimes cruéis. Serial killers são psicopatas, mas
psicopatas raramente são serial killers. Nos Estados Unidos,

por exemplo, mesmo sendo o país com mais registros de
serial killers, os assassinatos em série, cometidos no país,
representam menos de 1% de todos os assassinatos7.
Além disso, a mídia apenas mostra os casos que mais
chamam atenção, como assassinatos brutais e estupros o
que faz com que as pessoas generalizem a ideia de ‘’psicopata’’. O erro em generalizar a imagem da psicopatia é que
as pessoas acabam não tendo cuidado ao conhecer outras
pessoas. A maioria dos indivíduos que sofrem com o distúrbio de personalidade antissocial manipuladoras e traiçoeiras, como muitos colegas de trabalho, por exemplo, ou seja,
tendo mentalizado que os psicopatas são apenas aqueles
claramente perturbados, as pessoas acabam não percebendo quando estão sendo seduzidas por um deles de grau mais
leve e moderado e, consequentemente, se prejudicam.
Esse estereótipo do psicopata fascina a sociedade.
O sucesso de filmes, livros e séries que retratam um assassino brutal é grande, assim como a popularidade dos
personagens psicopatas: o Coringa (Batman), Alex (Laranja
Mecânica, 1971), Hannibal Lecter (Hannibal, 2001), Dexter
Morgan (Dexter, 2004). Assistindo a filmes e a séries ou lendo livros cujos personagens são sedutores, manipuladores
e mentirosos, os espectadores acabam realmente torcendo
por eles, mesmo sabendo que são criminosos cruéis.

5. Como são tratados
O tratamento psicológico e social dos psicopatas é um
assunto muito delicado a se tratar na sociedade, pois envolve muitos fatores externos que influenciam no julgamento
das pessoas, como a colocação dos sentimentos e da emoção acima da razão. Este capítulo discutirá como a psiquia-

tria lida com os psicopatas e como a lei e a justiça julgam os
casos de crimes cometidos por esses indivíduos.
5.1. A psiquiatria
Antes do tratamento psiquiátrico, existem algumas

7. Dado retirado do site oficial do FBI. Disponível em: http://www.fbi.gov/stats-services/publications/serial-murder (acesso:12/04/2018)
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complicações, como a aceitação do indivíduo e da família
em relação à doença. Como citado no capítulo 1, os psicopatas raramente sabem que têm a doença, e se sabem, a
aceitação é muito difícil. A família, às vezes, também não
aceita ou até mesmo não percebe que o familiar apresenta o
distúrbio. Desse modo, o contato com o psiquiatra é sempre
adiado, o que é um grande problema, pois a psicopatia será
bem tratada na infância.
Considerando um cenário em que a família ou amigos
do indivíduo suspeitam da possibilidade de psicopatia e
procuram um psiquiatra, a detecção da doença começa a
partir de entrevistas e exames. Se a pessoa se encaixar no
perfil da doença, é feito um acompanhamento e são realizadas visitas e entrevistas com o paciente e com as pessoas
com que ela mais interage socialmente.
Se o grau de psicopatia for leve, são determinadas apenas visitas contínuas a um psiquiatra. Se o grau for moderado ou grave, o paciente é encaminhado a um hospital
psiquiátrico e seu tratamento é iniciado. O tratamento se
resume em terapias especializadas e o uso de certos medicamentos. Periodicamente são realizados exames que
acompanham a evolução do indivíduo e que ajudam os especialistas a decidirem se o indivíduo deve continuar preso
ou liberado. Os pacientes que não apresentam melhora permanecem sob tratamento.
Em geral, o prognóstico é difícil e as intervenções terapêuticas, embora úteis, apresentam limitações. As medicações funcionam bem em relação à melhora da qualidade de
vida do indivíduo.
5.2. A justiça
Feito o laudo psicológico de um indivíduo que está sob julgamento por alguma infração à lei e detectada a doença, cabe
ao juiz, segundo o art. 26 do Código Penal Brasileiro, a decisão entre a aplicação de pena, seja ela privativa de liberdade,
restritiva de direitos ou de multa, ou a aplicação de medida de
segurança. A internação em hospital psiquiátrico é um tipo de
medida de segurança e não apresenta prazo máximo.
A medida de segurança como “pena” para criminosos

patológicos é a melhor opção. Primeiramente, uma das
principais características dos psicopatas é a ausência de
remorso e de sentimento de culpa e, desse modo, eles não
conseguem entender o objetivo da punição. Assim, prendendo um indivíduo com esse distúrbio, não vai fazer com
que ele reflita sobre suas ações erradas. O tempo na prisão
pode, ainda, piorar a situação da doença, já que ele não recebe nenhum tipo de tratamento e, ao mesmo tempo, não
tem liberdade para fazer aquilo de que necessita para se satisfazer. Assim, ao cumprir sua pena na prisão, o indivíduo
volta à sociedade exatamente igual ou pior, continuando a
agir do modo como agia anteriormente.
Tendo isso em vista, fica muito claro que todos os criminosos com o distúrbio psicopático deveriam ser encaminhados a instituições psiquiátricas. Muitos juízes,porém,
agindo contra as recomendações do laudo psiquiátrico, condenam o indivíduo ao regime carcerário. Na maioria dos casos, os juízes não têm experiência alguma em psicologia ou
psiquiatria e a decisão judicial acaba regendo-se por motivos
políticos e morais. Isso ocorre, principalmente, quando o crime cometido de alguma forma choca a sociedade, o que faz
com que o juiz, movido pelo emocional, julgue o indivíduo a
partir de seus valores pessoais. Dessa forma, sem perceber,
o sistema judiciário está prejudicando a sociedade a qual
acredita que a prisão do criminoso patológico é uma conquista, quando, na verdade, é um erro, considerando que, em
algum momento, ele voltará a interagir na sociedade.
Outro problema relacionado ao sistema penal, ao tratar
de psicopatas, é a grande quantidade de advogados de réus
que, dispostos a qualquer coisa para livrar seus clientes do
sistema carcerário, justificam suas infrações com algum
distúrbio psiquiátrico. Desse modo, caso o juiz determine,
o indivíduo recebe alguma medida de segurança, considerada uma opção melhor quando comparada à prisão. O problema desses atos é que, além do fato de ser uma mentira,
o diagnóstico de doenças mentais passa a ser visto com
menos seriedade e como apenas um modo de se conseguir
a inimputabilidade, além de aumentar a quantidade do preconceito que pessoas com doenças mentais sofrem.

6. Serial Killers
Mesmo sendo uma minoria entre os psicopatas, os
serial killers são os mais perigosos. Com o maior grau de
psicopatia, esses indivíduos não conseguem viver se não
causarem o último nível de sofrimento às pessoas: a morte.
Sentem prazer absoluto ao causarem sofrimento físico a outros indivíduos. De acordo com o professor de criminologia
Ney Fayet Jr.8, um serial killer é “o criminoso que pratica,
ao menos, três homicídios de modo sequenciado, os quais
indicam condições assemelhadas de execução, como: excesso de brutalidade, impulsividade, frieza e sadismo”.
Os serial killers são divididos nas categorias ‘’organizados’’
8. Professor e advogado brasileiro, escritor de diversos livros sobre criminologia
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e ‘’desorganizados’’, são divididos em quatro tipos:
•V
 isionário: indivíduo completamente insano e psicótico.
Pode sofrer de alucinações, ouvir vozes ou ter visões.
•M
 issionário: socialmente não demonstra ser um psicótico. Escolhe certo tipo de grupo para matar, como
prostitutas, homossexuais ou crianças.
•E
 motivo – mata por pura diversão e é aquele que comete os crimes mais violentos.
•S
 ádico – é o assassino sexual, que mata por desejo.
Tortura a vítima e isso lhe dá prazer sexual.
Essas características podem ser definidas a partir de tes-
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temunho de parentes e amigos, de entrevistas de psiquiatras
com o próprio assassino, com o monitoramento do indivíduo,
ou, até mesmo, a partir da investigação da cena do crime cometido. De acordo com o doutor Joel Norris9, Phd em psicologia
e escritor, existem seis fases do ciclo de um assassino em série:
•F
 ase áurea – quando o assassino perde a compreensão
da realidade.
•F
 ase da pesca – quando o assassino procura sua vítima.
•F
 ase galanteadora – é o momento em que ele engana
a vítima.
•F
 ase da captura – momento em que a vítima cai na
“armadilha”.
•F
 ase do assassinato ou totem – auge da emoção do
assassino.
•F
 ase da depressão – ocorre após o assassinato.
As vítimas do serial killer são escolhidas ao acaso ou por
algum estereótipo que tenha significado simbólico para ele.
Muitas vezes a vítima escolhida remete a algum trauma do
passado, por exemplo, diversos assassinos que sofriam abuso
da mãe, matam só mulheres com aparência semelhante à dela.

atendeu educadamente. Ao entrar na casa, os policiais encontraram algumas evidências.
Na geladeira, sobre a prateleira central, estava uma cabeça
em estado avançado de decomposição. No congelador, foram
apreendidas mais três cabeças escalpeladas e acondicionadas
em sacos plásticos amarrados com elástico. Também foram
encontrados recipientes de metal contendo mãos e pênis decompostos. No armário, estavam guardados frascos com álcool
etílico, clorofórmio e formol, juntamente com outros nos quais
jaziam genitálias masculinas preservadas. Na pia da cozinha,
havia um torso humano rasgado do pescoço até a pélvis. Na
tábua de carne ao lado, um pênis fatiado, pronto para ir para a
panela. Também foram apreendidos dois tonéis, com capacidade de 189,5 litros, repletos de torsos humanos apodrecendo. ’
(CASOY, Ilana – ‘’Serial Killer – louco ou cruel?’’, p.163).

Dahmer matou 17 pessoas, mas foi julgado por apenas
12 homicídios. Acabou sendo assassinado em 1994.
6.1.4. John Wayne Gacy
John Gacy nasceu, em 1942, nos Estados Unidos. Ao ser
apontado como suspeito de um assassinato, Gacy acabou
confessando que havia matado uma pessoa e disse que tinha enterrado o corpo na garagem de sua casa. Quando o
chão de sua casa foi removido, foram encontrados, ali, 29
corpos. Gacy foi considerado culpado da morte de 33 jovens
e foi condenado à pena de morte.
6.1.5. Edward Theodore Gein
Último, mas não menos importante, o psicopata cuja
história inspirou diversos filmes, tais como O Silêncio dos
Inocentes, O massacre da serra elétrica e Psicose. Edward
Gein, nascido em 27 de agosto de 1906, matava e dissecava suas vítimas, além de guardar algumas partes de seus
corpos. No início, roubava corpos recém-enterrados do cemitério. Um tempo depois, passou a matar. Calcula-se que
foram encontradas partes de 15 corpos humanos em sua fazenda, contudo dizia não conseguir lembrar-se de quantas
pessoas de fato havia matado.

6.1. Casos
Alguns assassinos, por inacreditável crueldade, acabaram se tornando conhecidos em todo o mundo. Neste subcapítulo, serão citados alguns dos serial killers mais famosos e suas principais atrocidades.
6.1.1. Jack, o estripador
Um dos assassinos mais conhecido em todo o mundo,
mesmo sendo um desconhecido. Jack assassinou brutalmente, pelo menos, sete mulheres no fim do século XIX, em
Londres. Era um canibal e arrancou os órgãos internos de
quatro de suas vítimas.
6.1.2. Richard Trenton Chase
Nasceu em 1950 e, desde pequeno, era piromaníaco e
cruel com animais. Chase sofria da síndrome de Renfield,
conhecida como “vampirismo”, que lhe garantia uma obsessão por beber sangue, animal ou humano. Foi condenado à pena de morte por seis assassinatos brutais.

Na mais horrível busca de provas que os policiais de Plainfeld
enfrentaram em suas vidas, foram apreendidos os seguintes
itens: uma poltrona feita de pele humana; uma genitália feminina
preservada em uma caixa de sapatos; um cinto feito de mamilos;
uma cabeça humana; quatro narizes; um coração humano; um
terno masculino feito inteiramente de pele humana; uma mesa
escorada com ossos de canela humana; nove máscaras feitas com
faces de mulheres mortas, que decoravam seu quarto; pulseiras de
pele humana; uma bolsa feita de pele humana; um par de calças
de pele humana; uma caixa de sapatos contendo nove vaginas
salgadas; uma cabeça humana dependurada em um cabide; uma
camisa feita de pele humana; várias cabeças humanas encolhidas; dois crânios enfeitando os pés de sua cama; uma geladeira
com órgãos humanos; sutiã feito com o torso de uma mulher [...]
(CASOY, Ilana – ‘’Serial Killer – louco ou cruel?’’, p.213).

‘’Foram encontrados cortes em seu pescoço e uma estranha
tentativa de extrair-lhe um dos olhos. Círculos de sangue no
carpete, parecidos com aqueles encontrados na casa dos Wallin, indicavam que mais uma vez o assassino tinha usado algum
tipo de recipiente, talvez um balde, para recolher o sangue da
vítima’’. (CASOY, Ilana –‘’Serial Killer – louco ou cruel?’’, p.122).

6.1.3. Jeffrey Lionel Dahmer
Nascido em Wisconsin, no ano de 1960, Jeffrey Dahmer
atraía homens jovens para seu apartamento, drogava-os e
matava-os. Depois de matá-los, Dahmer esquartejava o cadáver e separava suas partes em “úteis” e “inúteis”. Comia
o coração e as tripas, fazia croquetes de carne humana e
comia todos os músculos. As partes “inúteis” eram tratadas com produtos químicos e ácidos. Ele guardava todos os
crânios e fazia genitais em conserva.
Após uma denúncia policial de um jovem que conseguiu escapar, oficiais foram até a casa de Dahmer que os

Gein nunca foi preso, apenas foi internado em alguns
hospitais psiquiátricos, onde permaneceu até morrer “de
velhice”, em 1984.
Esses foram apenas cinco dos milhares de serial killers
que já causaram muito sofrimento em todo o planeta. Existem muitos casos que até hoje não foram resolvidos e muitos outros que não se tornaram conhecidos, como o caso da
Condessa Elizabeth Báthory de Ecsed, uma nobre húngara
que, no século XV, matou, pelo menos, 60 meninas para se
banhar no sangue delas.

9. Professor e psicólogo norte-americano, especializado em doenças psicóticas.
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Conclusão
Este projeto procurou definir todos os traços de um psicopata e como esses indivíduos são tratados na sociedade. Não
foi discutido, entretanto, como as pessoas devem agir para não
serem seduzidas e manipuladas por um psicopata, pois não
existe nenhuma fórmula para isso. As pessoas, incluindo os
psicopatas, são diferentes umas das outras. O mais importante
a se fazer é prestar atenção nas pessoas ao seu redor e em suas
intenções. Ao reconhecer um psicopata próximo, o máximo a
ser feito é apenas ter cautela ao se relacionar com ela.
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A psicopatia sempre existiu e, provavelmente, sempre
existirá.Atualmente, nas sociedades ocidentais, a conduta
psicopática vem aumentando muito nas últimas décadas.
Os problemas com “caráter psicopático” estão se agravando devido a um mundo com valores psicopatas. Em vez de
pregar o individualismo, os seres humanos deveriam tentar
conviver em uma sociedade harmônica. Enquanto isso não
ocorrer, as pessoas devem tomar cuidado para não serem
vítimas de mais um ataque psicopata.
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BERTOLT BRECHT E O FATOR SOCIAL
QUE REVESTE O TEATRO BRECHTIANO

TIAGO FAKHOURI HERCULES
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Aos Professores Drs. Celso Solha e Eduardo Valladares e a todos os amantes das Artes Cênicas.

Resumo
Eugen Berthold Friedrich Brecht, mais conhecido
como Bertolt Brecht, foi muito mais do que um exímio
dramaturgo, que trouxe ideias inovadoras e renovadoras,
as quais revolucionaram as Artes Cênicas, dando outro
cenário ao Teatro. A genialidade da “Teoria do Teatro Épico” o levou ao pedestal de uma das maiores figuras da
dramaturgia mundial. As técnicas utilizadas, algumas
que já existiam e outras que ele mesmo criou – tanto cênicas como sociais, por exemplo – foram de fundamental
importância para atingir seus objetivos e mudar a maneira

como o teatro era praticado. Apesar de obstáculos políticos como guerras e governos totalitários (nazista) que
culminaram com o exílio de Brecht, ele conseguiu levar
sua teoria e suas ideologias adiante. Com ideias e posicionamentos do dramaturgo, com livros escritos por artistas
cênicos graduados (Fernando Peixoto; Bertolt Brecht), a
presente dissertação procura mostrar os fatores sociais e
suas funções, a importância do teatro – para o indivíduo e
para a sociedade – e a utilização das obras de Brecht para
explicitar o tema de maneira mais abrangente.

Palavras-chave: teatro; Brecht; fator social; funções; vida profissional.

Abstract
Eugen Berthold Friedrich Brecht, better known as Bertolt Brecht, was much more than an accomplished playwright, who brought such innovative and refreshing ideas
that revolutionized the Performing Arts, taking theater to
a new level. The genius of “Theory of the Epic Theater”
took him to the pillar of one of the greatest in the universe of dramaturgy. The techniques used, some that already existed, others he himself created - both scenic and
social, for example - were of fundamental importance in
achieving his goals and changing the way the theater was

practiced. Despite political obstacles – waged by wars and
a totalitarian (Nazi) governments – such as Brecht’s exile,
he manages to bring his theory and ideologies forward.
Through the ideas and placements of the playwright, and
books written by graduates scenic artists (such as Fernando Peixoto; Bertolt Brecht), the present dissertation
prioritizes to show and clarify social issues and their functions, the importance of theater - both for society and for
an individual - and the use of Brecht’s works to explain
these arguments

Keywords: theater; Brecht; social factor; role-played; professional life

Introdução
Bertolt Brecht é tido como um dos maiores dramaturgos
da história das Artes Cênicas, essencialmente pelo fato de
que mudou a maneira como se praticava e se pratica teatro até hoje. É imprescindível que haja a citação de uma
de suas mais relevantes criações, a Teoria do Teatro Épico. Atualmente, inúmeras obras, peças, filmes, poemas e
até histórias em quadrinhos conversam com sua ideologia.
Tamanha genialidade resultou em importantes mudanças
para o conceito e para imagem do teatro na sociedade, uma
vez que não foi uma transformação para melhorar apenas
o entretenimento (humor nas peças), ou a função do teatro
para o homem ou civilização, mas a fusão dos dois, ou seja,
inovou a importância da arte cênica no mundo e renovou o
fator humor nas obras.
A importância de estudar Bertolt Brecht e o fator social
que revestem sua teoria vão muito além da curiosidade e do
simples interesse na Segunda Arte1 – até mesmo porque suas
ideias fundirão indiretamente com a Sexta Arte2. Investigá-lo
é um conhecimento necessário para se entender um teatro
sempre mutante e com um conceito instável que ele estabelece, tanto nas pessoas individualmente como na sociedade.
Compreendendo esse último aspecto, será fixado que, para se
permitirem transformações, é fundamental que não haja qualquer censura à arte e, automaticamente, deverão ser eliminados regimes autoritários ou repressores da linha de raciocínio.
Foi um verdadeiro ícone e exemplo no teatro.
A dissertação em questão é uma análise da importân-

cia, da função social e individual, da história – como referência de tempo e contextualização dos fatos – de Bertolt
Brecht no teatro mundial. Como motivação para a realização desta monografia, há o interesse por uma carreira profissional, bem como pelo teatro como um todo – provavelmente mais incentivado pelo interesse da prática da arte.
O conteúdo é, na prática, extraído quase que por inteiro da
teoria do dramaturgo alemão.
A monografia sobre Bertolt Brecht e o fator social que
reveste o teatro Brechtiano visa mostrar a capacidade do
teatrólogo em mexer com a mente do espectador possibilitando-lhe perceber algum aspecto social e fazer com que o
homem leve parte da peça consigo. Dessa forma, o artista,
seja o próprio3 ou um ator, atinge seu principal objetivo: provocar alguma mudança nas pessoas.
A relevância, porém, que o teatro detém não é vista
conforme as proporções de suas consequências boas ou
ruins. Segundo uma pesquisa do IPEA4, mais da metade
dos brasileiros jamais estiveram em um cinema ou teatro,
sendo possível dar ênfase ao último, pois a maioria deles nunca esteve num teatro. Por isso, ao final deste trabalho, há uma entrevista realizada pelo pesquisador com
o professor Valdinei Aparecido de Avela e Silva, formado
em Geografia, pela Universidade de São Paulo, e em Artes
Cênicas pelo Célia Helena Centro de Artes e Educação, na
qual mostra importância do teatro para a vida profissional
e pessoal dos seres humanos.

1. O que é teatro
Vem do verbo, em grego, theastai (olhar, ver, contemplar), e tardiamente seria qualquer exibição: desde danças
selvagens até desfiles militares. Após muitos séculos, a pergunta era: o que discernia o teatro de diferentes produções
de mesmo estilo? Quem deu a resposta foi o historiador,
crítico e o autor da frase “Teatro é uma palavra de significado ambíguo.”, Silvio D’Amico. O italiano afirma que, quase
todas as pessoas, quando se trata de teatro, se identificam
com dois pontos incontestáveis:
D’AMICO – “[...] desde cedo o homem sente a necessidade do
jogo, e no espírito lúdico aparece a incontida ânsia de ‘ser outro’, disfarçar-se e representar-se a si mesmo ou aos próprios
deuses ou assumir o papel dos animais que procura caçar para
sua própria sobrevivência, às vezes inclusive fazendo uso de
máscaras; e ainda, ao que tudo indica, o jogo teatral, a noção de
representação, nasce essencialmente vinculada ao ritual mágico e religioso primitivo.” (D’AMICO apud PEIXOTO, 1986, p.14)

De forma genérica o teatro é um espaço em que um homem o ocupa e outro o observa. O primeiro, sendo um ou
mais, comporta-se com a intenção de mostrar ou demonstrar
uma personalidade, um caráter e atributos os quais resulta

em um personagem em alguma situação, por meio de gestos
ou palavras, ou até pelo silêncio. À medida que o ator age, o
segundo indivíduo, pode ser um ou mais, tem consciência de
que diante dele há uma reprodução, fiel ou fictícia, improvisada ou ensaiada, de ocorrências do cotidiano que representam imagens de uma realidade ou de uma fantasia.
O ator ou personagem, acompanhado ou não, é motivado pela criatividade com a emoção e a razão. A partir dessa
premissa, o segundo – acompanhado ou não – de forma ativa ou passiva, assiste com uma sensação que o faz sair do
universo da realidade e mergulhar no da magia, da ilusão
ou da ficção. No entanto, o contrário pode ocorrer, quando
o senso crítico – daquela mesma realidade – é despertado,
proporcionando um prazer que, propositalmente, pode fazer com que o homem cresça na sua consciência, na maneira de avaliar situações e na racionalidade.
Segundo o autor Fernando Amaral dos Guimarães Peixoto5, embora o teatro seja uma aventura cativante das ações e
dos pensamentos de um indivíduo e tenha somente aparên-

1. Corresponde às Artes Cênicas (o movimento) na numeração das artes, proposta pelo alemão Georg Hegel.
2. Corresponde à Literatura (palavras) na numeração das artes, também proposta pelo alemão.
3. Protagonista da presente elaboração textual.
4. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Fundação ligada ao Ministério do Planejamento
5. Diretor e ator teatral, escritor e tradutor gaúcho de reconhecimento nacional. (Fernando Peixoto. Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
pessoa26297/fernando-peixoto (Acesso em: Out./2018).
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cia de autonomia, não revela que não sirva adequadamente
como ferramenta de transformação social. Entretanto, não é
capaz de influenciar diretamente no progresso ou processo
social, mas sim no homem, que – por sua vez – o transmitirá
à sociedade. Manfred Wekwerth6 esclarece a eficácia que as
artes cênicas podem ter: “Ajudar a se tornarem eficazes aque-

las forças sociais que, por sua própria natureza histórica, estão
em condições de provocar transformações na sociedade; e isso
através dos meios específicos do teatro: através do prazer.”,
(WEKWERTH apud PEIXOTO, 1986, p.13). Com essa afirmação
ele apresenta mais um motivo saudável para estar num teatro:
o prazer mental ou até químico.

2. Breve biografia
Eugen Berthold Friedrich Brecht (Bertolt Brecht) nasceu
no dia 10 de fevereiro de 1898, na cidade alemã de Augsburg. Foi autor, poeta, romancista e um dos maiores dramaturgos de toda a história. Faleceu no dia 14 de agosto de
1956 (58 anos), em Berlim. Foi o criador da Teoria do Teatro
Épico, que permanece no universo dramático até os dias
atuais. Ele revolucionou o teatro com o objetivo de desviar
todo e qualquer tipo de interesse da elite da época.
Brecht mirava as questões sociais com o objetivo de
agir, por meio do homem, na melhoria da sociedade. Afirmou: “Quem não conhece a verdade, não passa de um tolo;
mas quem a conhece e a chama de mentira ou a omite é um
criminoso.” (BRECHT. Disponível em: https://www.pensador.com/frase/Mjgw/. Acesso: out./2018).
Quando cursava medicina, em Munique, deixou quase
tudo o que tinha para servir como enfermeiro do exército
durante a Primeira Guerra Mundial. Seu regresso a Munique foi essencial, pois deu início à sua carreira como autor e como dramaturgo. O combustível de sua vida – que
também desencadeou sua incontestável genialidade – foi
o amor pelo teatro. Aos 20 anos escreveu suas primeiras
obras, “Tambores da Noite” (1918/1920) e “Baal” (1918/1926),
com estreia em Munique. O alemão teve uma filha com Marianne Zoff e se casou com ela em 1923.
No ano seguinte, passou a viver em Berlim – cidade na
qual se estabeleceu no Deutsches Theater, prestando serviços de assistência a um ídolo, e grande diretor teatral alemão, Erwin Friedrich Maximilian Piscator (1893-1966)7; e a
Max Reinhardt8. Nesse tempo compôs a obra “O Homem
é um Homem”, depois virou a página e entrou em contato com críticos do teatro contemporâneo, com os quais se
identificou. Em 1928 elaborou o grande sucesso “A Ópera
dos Três Vinténs” –obra importante pelo número de aspectos de sua teoria nela presente – ao lado do músico Kurt
Weill9. Posteriormente escreveu três trabalhos em menos de
dois anos: “Santa Joana dos Matadouros” em 1929; “Happy
End” neste mesmo ano; “A Mãe” em 1930. Além dos grandes dramaturgos citados, o alemão inspirou-se em Vsevo-

lod Emilevitch Meyerhold10 e Constantin Stanislavski11.
Brecht entrou no Partido Independente Socialista, em
1919, devido a seus ideais marxistas12, dos quais retirou as
formas de conscientização do povo para a verdadeira realidade e as implantou no teatro. Por conta desses ideais e
perseguido pelos nazistas, foi forçado a se exilar na Suíça,
em Paris e na Dinamarca, período em que escreveu “Terror
e Miséria do Terceiro Reich” e “A Vida de Galileu”13, em
1935 e 1937, respectivamente. A partir dessas duas obras, o
trabalho de Brecht amadureceu muito, pois no exílio conseguiu incrementar a psicologia do homem à análise sociológica já existente – fator essencial para atingir um dos principais objetivos da teoria no processo de amadurecimento
da obra, que será discutido mais à frente, neste estudo.
Diante da invasão nazista na Dinamarca, em abril de
1940, durante a Segunda Grande Guerra, em 1941, foi para
Nova Iorque. Passados pouco menos de 5 anos em “paz”, retorna ao seu país. Em 1948, publicou o livro “Estudos Sobre
Teatro”, no qual expõe a teoria do Teatro Épico. Logo após
o lançamento, tornou-se o fundador da companhia “Berliner
Ensemble” de teatro, onde suas peças eram encenadas.
Essa companhia veio a ser a sede definitiva das obras
dele e onde “A Ópera dos Três Vinténs” estreou. Para se
entender a importância que Bertolt Brecht teve no teatro,
é possível tomar este fato como exemplo. Até hoje, peças
autorais são exibidas com frequência, o que demonstra sua
grande importância com reflexos até a contemporaneidade.

Figura 1 – Fotografia de
Eugen Berthold Friedrich
Brecht (não possui data).
Disponível em: https://
seuhistory.com/hoje-na-historia/morre-bertolt-brecht-criador-do-chamado-teatro-epico. Acesso
em: 29 mai. 2018

6. Encenador alemão, nascido na década de 1920.
7. Influente dramaturgo, produtor, diretor teatral, criador do teatro documentário e, com Bertolt Brecht, criou um gênero que visava mostrar, por meio do
drama, a questão sócio-política: o Teatro Épico.
8. Virtuoso diretor teatral austríaco, famoso por grandes produções (nome de nascimento: Maximilian Goldmann).
9. Kurt Julian Weill (1900-1950) foi grande autor e compositor alemão.
10. Nascido em 1874 e falecido em 1940, foi um exímio ator e um dos maiores diretores teatrais de sua época.
11. Constantin Sergeevich Alexeiev (1863-1938) – conhecido pelo nome artístico Constantin Stanislavski – juntamen-te a Piscator, Brecht e Meyerhold, foi
uma das mentes brilhantes e revolucionárias do teatro considerado contemporâneo.
12. Baseados em Karl Marx – importante sociólogo, filósofo, jornalista e revolucionário socialista nascido em 1818, de origem prussiana, fundamental
para a sociologia desde então.
13. Peça a que o pesquisador assistiu.
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3. O teatro épico e sua teoria
Bertolt Brecht foi um dos poucos artistas na história a
transformar e quebrar, quase por completo, um paradigma e implantar o próprio estilo. O teatro pré-brechtiano
era marcado por comédias e tragédias apenas – características permanentes até hoje, porém mescladas a muitas
outras. O público se divertia ou presenciava algo trágico
que ocorreria com alguém ou com algum grupo específico.
Com Brecht, esse cenário alterou-se completamente, pois
procurava despertar senso crítico no público.
O artista recebeu forte influência do alemão Erwin Friedrich Maximilian Piscator que o ajudou a desenvolver o
teatro épico e suas peculiaridades. Tamanha importância
lhe concedeu um reconhecimento especial, pois desde sua
época, se fala em Cenas Piscator14.
O sucesso pessoal e de sua teoria não foram repentinos. Na verdade, existiram os chamados “experimentos
sociológicos”, que eram testes de suas obras para verificar
a originalidade, possíveis melhoras, recriações para que assim pudesse aperfeiçoá-las. Moldava-se assim a sua genial
teoria, digna de respeito.
Para efeito de análise, é necessário entender o conceito
de épico: adjetivo que busca retratar algo heroico, proveniente do grego. Tinha como base as tragédias gregas –
presentes até hoje. É importante observar que o ato heroico
está presente tanto nos palcos e cinemas como em novelas televisivas e até nas histórias em quadrinhos. Sempre
haverá um herói que, injustiçado por determinada razão,
busca seus direitos e se aventura para alcançar seu objetivo para que a injustiça seja exterminada naquela história.
Resumindo, basicamente, é a jornada do herói.
Antagônico ao Épico, o teatro Dramático15 traz consigo
atributos muito próprios e contrários aos desenvolvidos por
Brecht. Para discernir um do outro, é necessário destacar
alguns conceitos. O palco corporifica uma ação, o teatro
consome a atividade do espectador, possibilita sentimentos, emoções e vivências. Aquele que assiste é levado para
dentro da ação, com sugestões e sensações. O homem é
algo já conhecido e imutável. Uma cena existe necessariamente por causa de uma próxima cena. Acontecimentos
ocorrem de forma linear, o pensamento determina o ser, o
mundo é representado tal como é.
O Teatro Épico se diferencia do anterior pelas seguintes
características: o palco relata a ação, desperta a atividade
do espectador e este toma decisões, proporciona conhecimento. A prática desse estilo é contraposta à ação, a argumentos, a tomadas de consciência. O homem é objeto de
investigação, transforma-se, bem como, potencialmente,
tudo a sua volta. Cada cena existe por si mesma, acontecimentos em curvas. O mundo é representado tal como se

transforma e o ser social determina o pensamento e a razão.
Para explicar a técnica de criar acontecimentos em curvas, excelente para o entendimento do motivo pelo qual as
cenas existem por si próprias, Brecht faz a seguinte afirmação: “Perante um obstáculo, a linha mais curta entre dois
pontos pode ser a curva” (BRECHT, “Linha mais curta”).
Complementando ainda mais seu trabalho, ela utiliza
também da técnica da quebra da quarta parede16,o que
provoca uma certa interação com o público, gerando mais
interesse tanto pela obra em si, quanto pela crítica social
nela presente. Essa técnica foi criada nos tempos medievais quando, em apresentações de rua, atores dialogavam
com espectadores ou com aqueles que por ali passavam. A
quebra da chamada “quarta parede” – como se houvesse
uma parede separando palco e plateia – tem como um dos
principais objetivos prender a atenção das pessoas para algum personagem, ou situação, ou contexto ou para a peça
como um todo. A mistura disso com suas ideias revolucionárias resultaram em uma teoria de extrema relevância
para as Artes Cênicas.
Para efeito de analogia, no cinema também ocorre essa
técnica, porém com a câmera. O ator conversa, de maneira
equivalente ao teatro, com o telespectador o que provoca
um resultado bastante parecido. Um modelo para tal é O
Lobo de Wall Street, dirigido por Martin Scorsese. O filme
mostra a especulação de valores excessivamente altos para
ações com preços mais baixos na Bolsa de Valores de Nova
York. O personagem principal Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) dialoga com o público ao sentir a necessidade de
dar alguma informação sobre algo ou alguém, prendendo
a atenção de todos e colocando-os a pensar sobre o que foi
ou irá ser feito pelo protagonista, forçando-os a pensarem
no tamanho do problema que enfrentará por ter vivido da
forma como viveu.
Novamente o autor Fernando Peixoto, diz:
“Diante do pensamento reacionário que acusava suas propostas concretas de construção de um teatro dialético, instrumento de conhecimento e prazer, instrução e diversão do
homem que sabe que o destino do homem é o homem, Bertolt
Brecht, com tranquila lucidez, desenvolveu sua poética da
arte materialista e dialética, liberta da estética tradicional e
voltada para a transformação produtiva da sociedade, ironicamente afirmando que, para isso, se fosse necessário para
evitar controvérsias inúteis, será preferível chamar teatro de
‘taetro’. E não perder tempo em questões menores.” (PEIXOTO, p. 11, 1986)

3.1 Efeito de distanciamento
Assim como Alfred Hitchcock17 fez no cinema, por
exemplo, Brecht desenvolveu métodos muito próprios,
marcados por seu estilo, quando se fala em “teatro brechtiano”. Um deles foi o Verfremdungs Effekt, popularmente

14. Estilo de cenas desenvolvidas por Erwin Piscator, usadas, posteriormente, em diversas peças, e não somente em suas obras.
15. Advindo dos tempos medievais, como na Grécia Antiga, por exemplo.
16. Determinada a partir do instante em que o ator estabelece uma conversação, diálogo ou interação com o público; no cinema ,considera-se o mesmo,
porém em vez da plateia, é a câmera.
17. Nascido na Grã-Bretanha, Sir Alfred Joseph Hitchcock (1899-1980), também conhecido como O Mestre do Suspense, é considerado o maior cineasta de
suspense de todos os tempos, e autor de filmes como “Psicose” e “Um Corpo que Cai”.
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chamado de V-Effekt (em português Efeito de distanciamento ou estranhamento), que objetiva causar um certo
desconforto no espectador e sobre ele é colocado o poder
e a capacidade de mudar, de transformar ou de substituir
algo errado na sociedade.
Na concepção do alemão, o teatro não detinha a capacidade de modificar diretamente a sociedade – ideologia
nunca sobreposta por outra. Ele colocava essa tarefa nas
mãos de quem podia realizá-la. Para ele, distanciar-se da
história era vê-la de forma mais ampla para que o espectador se situasse no contexto dela.
3.2 Cena realista
As criações de Brecht procuravam, de qualquer maneira, fazer com que o espectador acreditasse no que estava
vendo, como se estivesse dentro da cena, para que, assim,

o objetivo de alcançar o senso crítico do público pudesse
tornar-se mais penetrável e maleável. Mesmo que o espectador saiba que está em uma obra de ficção, a cena torna-se
realista e isso é chamado de “suspensão da descrença”.
Um exemplo simples dessa técnica é imaginar uma
sala – como cenário – constituída de três paredes em que
a quarta é o espectador. Se em qualquer cena realista, a
quarta parede é quebrada, fica ainda mais real.
3.3 Ausência de anestesia
A última de suas três principais técnicas tem por objetivo a rejeição de uma peça como alienação. Fernando
Peixoto afirmou que o alemão recusava o espetáculo como
anestesia, ou seja, o espectador deve manter-se intelectualmente ativo, capaz de assumir a única atitude verdadeira e cientificamente correta: a postura crítica.

4. Interessantes obras
O artista alemão realizou um número tão grande de
obras que seria muito difícil falar de todas. Muitas delas
são temas de Trabalhos de Conclusão de Curso e até de
teses de Doutorado. Para se ter ideia, suas obras formam
um conjunto com mais de 50.
Somente por meio delas era possível tirar sua teoria do
papel e colocá-la em prática. Afinal, trata-se de uma pessoa
que primava pela experiência. Todas elas têm um significado geral e um particular, mostrando o quão flexível e versátil
era seu estilo teatral.
4.1 A ópera dos três vinténs (1928)
Com o intuito de criticar óperas dominantes na Alemanha,
essa obra foi, por causa da “crise da ópera”, grande sucesso
em sua época. Brecht e Weill escrevem a história de Mackie
Messer e seu amor platônico por Polly (filho de Peachum), um
“rei dos mendigos” que juntava sua gangue de mendigos e de
deficientes a fim de pedirem esmola. Com ela, buscava criticar
as desigualdades sociais da época, e dizia: “Quero fazer teatro
com funções sociais bem definidas. O palco deve refletir a vida
real. O público deve ser confrontado com o que se passa lá fora
para refletir como gerir melhor a sua vida” (BRECHT).
Essa é a obra que melhor representa o Efeito de Distanciamento em seus trabalhos, o que trouxe diversos elementos elencados nos capítulos anteriores. Como complemento
relevante, o produtor musical Weill teve fundamental im-

portância ao utilizar músicas como prólogo do tema tratado
em cada um dos atos. Pode ser definido como um preparador de cena para o público e nesse processo ocorre a curiosidade do espectador e realça seu estranhamento.
4.2 Quanto custa o ferro (1939)
Essa obra incentiva a crítica ao monopólio, visto que
nela, um homem decide sair pela cidade comprando todo
ferro à venda, o que desencadeou um transtorno econômico
naquele lugar. À medida que comprava mais ferro, adquiria
maior porcentagem do total do produto disponível, até deter
todo o ferro presente em sua região. Uma vez dono de todo
o ferro, impunha o preço que achava necessário, sempre de
acordo com seus interesses. Portanto, passou a controlar o
valor de mercado local da matéria-prima em questão.
4.3 A vida de Galileu (1943)
Esse trabalho teve espaço no mundo inteiro e encenado
em todos os cantos do planeta. É o auge da oposição de
Brecht à concepção aristotélica. O dramaturgo relembra as
dificuldades enfrentadas por Galileu Galilei18 (1564-1642)
para comprovar sua teoria frente às autoridades religiosas.
O físico e astrônomo italiano foi forçado a abdicar de tudo o
que havia estudado e dito, em público, sobre o universo e
sobre a Igreja, ou seja, contrária à teoria dele de que a Terra
girava em volta do Sol.

18. Astrônomo, físico, filósofo e matemático italiano, fundamental para o descobrimento do hélio-centrismo.
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Conclusão
Incontáveis são as conclusões possíveis quanto ao trabalho de Bertolt Brecht. No entanto, esta monografia certamente aponta para algo importante: a grandiosidade e a
relevância do dramaturgo alemão para o teatro. O presente
trabalho sumariza-se na apresentação do tema sobre quem
foi Eugen Berthold Friedrich Brecht, como ele colaborou
com as Artes Cênicas e deixou um ilustre legado para a
Segunda Arte. O texto submete suas obras a análises elementares, pois é impossível fazê-lo de acordo com tudo a
que o alemão se propunha. Essa impossibilidade se dá pela
complexidade do assunto abordado.
Em um outro momento, este estudo mostra, por meio de
uma entrevista por exemplo, a função social e educacional
do teatro. Com pontos de vista interessantes e argumentos
de autoridade, o professor Valdinei Aparecido de Avela e
Silva, formado na Universidade de São Paulo, conta como

utiliza as bases de elementos teatrais para dar aulas de
Geografia e aprimorar a comunicação. Para que tudo isso
ocorra com coerência, visou-se caracterizar, de maneira sucinta, o novo e revolucionário teatro proposto pelo, talvez,
maior dramaturgo da história.
Tamanho foi seu reconhecimento que, até os dias atuais
– além de ter suas obras bem representadas – criou-se um
adjetivo para o estilo: “teatro brechtiano”. Sem sua existência, a Segunda Arte teria provavelmente tomado outro rumo
que não o do dramaturgo. Logo, os preceitos desenvolvidos
por Brecht deram mais significados à arte, enfatizando que
ela não serve somente para a expressão emocional, mas para
diversos fins como o de transformação da sociedade para que
ela atinja um patamar superior. Desse modo, Bertolt Brecht
ocupa uma das posições mais altas entre todos os grandes
dramaturgos e diretores teatrais da história da humanidade.

Anexo – entrevista com Valdinei Aparecido de Avela e Silva
Este anexo apresenta uma rápida entrevista com o Professor Valdinei Aparecido de Avela e Silva, mais conhecido como, Professor Axé, formado em Geografia e em Artes
Cênicas. Hoje leciona no Colégio Stockler. Enriquecerá o
trabalho com mais clareza e amplitude da função que o
teatro pode desempenhar na sociedade. Tem um canal no
YouTube, onde posta vídeos de conteúdos escolares, com
2,5 mil inscritos.
Tiago Fakhouri Hercules – Professor, qual a conexão entre a Geografia e as Artes Cênicas, na sua
vida pessoal e profissional? Como uma ajuda a outra
no seu dia-a-dia?
Valdinei Aparecido de Avela e Silva – Eu acho que a
conexão maior entre a Geografia e as Artes Cênicas é o fato
de que ambas estão em constante movimento. A Geografia
tem uma relação, muito do presente, e o teatro também tem
essa referência do presente, do cotidiano, do agora, e isso é
algo que me fascina. Eu não fiz História, por exemplo, porque eu teria uma dificuldade muito grande em estudar coisas que eu não pudesse interagir. E de forma efetiva, a Geografia e a Arte Cênica têm mesmo essa “coisa” do presente.
Se você faz um texto do passado, no passado, é um reflexo
do momento em que você está vivendo. Por exemplo um
Hamlet, que em 2018, seria um Hamlet diferente do que foi
em seu tempo e do que será em 2020 ou em 2030 porque, de
certa maneira, imprime-se cenários que você está vivendo
naquele momento. Inclusive quando falo nisso, lembro-me
muito de Drummond: “O tempo presente, a vida presente,
os homens presentes”. É uma conexão muito admirada por
mim. E em relação a uma ajudar a outra, é justamente isso,
o olhar atento, o construir um personagem usando também
o psicológico e eu acho que meu olhar atento ao outro me
sensibiliza mais. Eu lido com pessoas todos os dias, então
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eu escuto e troco com o outro experiências, tentando me
colocar no lugar dos outros, mas no momento em que existe
uma tensão eu preciso me distanciar um pouco, como um
ator certo? O ator “finge” ser outra pessoa, e claramente
que eu não finjo ser outra pessoa como professor, mas no
contexto de tentar entender o universo que está à minha
frente. Fora as questões técnicas, no sentido de você ter a
possibilidade de usar a voz, aquecimento vocal, projeção,
variação do tom de voz, para que assim o público fique
mais atento à sua explicação. Então isso tudo pode ser muito útil, o que nem sempre dá certo, mas humildemente me
esforço para que as pessoas prestem atenção no que eu falo
em sala de aula, tornando aquilo útil e funcional.
Qual a função do teatro na vida de um professor? Nesse contexto, qual seria a diferença para um
aluno que assiste as aulas de um professor formado
em teatro?
Eu acho que ajuda você a buscar entender mais essa
coisa tão complexa que é o ser humano, tentando de certa
maneira saber como é o outro. Uma coisa muito importante:
tanto o teatro quanto a educação procuram criar cidadãos
melhores, e essa pode ser uma conexão maior que eu tento estabelecer, do ponto de vista amplo dessas duas áreas.
Para quem assiste às minhas aulas, eu acho que é interessante perguntar para os próprios alunos, mas acredito que
eles gostam, em grande parte das vezes eles curtem assuntos que são áridos são compreendidos no fim das contas.
Porém, mesmo não gostando, tem a questão de fazer um
corte que seja interessante e que possibilite a pessoa ver de
outra maneira aquele assunto que talvez não fosse interessante em algo que seja perceptível e funcional para ele. Mas
ainda sim, acredito que as melhores pessoas para responder esse caso dos alunos, são os próprios, até porque, mui-
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tas vezes, muitos nem sabem que sou formado em teatro.
No aspecto social, tendo em vista a fundamental
importância de um professor na construção de um
país, o que está em falta para o professor brasileiro?
Acho que sobretudo o respeito, uma dignidade que
deveria existir e que foi depreciada em demasia até hoje.
Muitas das pessoas olham um professor como se fosse alguém que não consegue nada melhor e está dando aula.
Há aquela pergunta muito desagradável: “além de dar aula,
você faz mais o que da vida?”. Uma das depreciações é a
salarial, que foi muito grande e de fato o respeito, pois afinal
é uma profissão formativa e informativa, assim como o ator
também é esses dois aspectos. Acho que esses dois são
marginais, ou gauches, relembrando Drummond.

de questionar, tirar da zona de conforto e também de buscar eternamente a cidadania, conscientização social, visão
do coletivo, e não do indivíduo por si só. Acho que essa é a
grande contribuição dele na minha formação.
Quais princípios dele são aplicáveis ao exercício
da profissão de professor?
Acho que essa pergunta tem muito a ver com a anterior.
A formação de toda essa questão social, que é um trabalho
cotidiano, pleno, permanente, pelo fato de que nas gerações novas, há muito do “olhar para o seu umbigo”, estar
no próprio universo, seja no seu iPad, ou no seu iPhone, e
acho que a construção do coletivo é fundamental hoje em
dia para tentar dar mais tolerância, e assim criar um mundo
um pouco mais pacífico e coexistente.

Qual a importância de Brecht para você?
Brecht tem uma importância muito grande, no sentido
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