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AVALIAÇÃO DO REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE
ANDIRÁ/PR
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Palavras-chave: Crianças e adolescentes; Reordenamento; Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos.
Resumo:
Este artigo resulta de uma pesquisa realizada no Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes, serviço público do
município de Andirá, Paraná. Em 2013, este município aceitou um processo de
reordenamento deste serviço, proposto pelo Ministério de Desenvolvimento Social.
Diante de tal perspectiva, o principal objetivo desta pesquisa consistiu em avaliar o
processo de reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos para crianças e adolescentes do município de Andirá, Paraná. A coleta de
dados foi realizada a partir de um questionário aplicado aos participantes da
pesquisa: crianças e adolescentes; pais/responsáveis e funcionários deste Serviço.
A análise dos dados resultou em três categorias que, de um modo em geral, indicam
que o processo de reordenamento do serviço apresenta mais pontos positivos do
que negativos, sendo possível aprimorá-lo em alguns aspectos, como por exemplo,
com a diversificação de atividades e a capacitação de funcionários.
Introdução
A Assistência Social é reconhecida como Política Pública desde a Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988). Neste contexto, existem
normativas para regulamentar e organizar a execução desta Política. Por exemplo,
citam-se o Sistema Único de Assistência Social – SUAS (BRASIL, 2004; 2011) e a
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (BRASIL, 2009).
Neste artigo, o foco é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
(SCFV) para crianças e adolescentes do Município de Andirá, Paraná. Este serviço
está implantado no município há 25 anos e, em 2013, iniciou um processo de
reordenamento. Ou seja, o Município aceitou a oferta do Ministério de
Desenvolvimento Social relacionada ao reordenamento e assumiu compromissos e
responsabilidades em readequar a organização deste serviço para que os objetivos
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sejam alcançados e contemplados de acordo com a Política Pública de Assistência
Social (BRASIL, 2004).
Diante deste contexto, nos questionamos ―Se os objetivos do SCFV para crianças e
adolescentes de Andirá, Paraná estão sendo alcançados?‖
Neste sentido, o objetivo geral da pesquisa foi avaliar o processo de reordenamento
do SCFV para crianças e adolescentes de Andirá, Paraná. Os objetivos específicos
se delinearam por analisar se os objetivos do SCFV para crianças e adolescentes de
Andirá, Paraná estão sendo alcançados; identificar quais expectativas que os
participantes da pesquisa têm em relação a execução do SCFV para crianças e
adolescentes de Andirá, Paraná.
Materiais e métodos
Pesquisa de natureza aplicada, a qual ―objetiva gerar conhecimentos para aplicação
prática, dirigidos à solução de problemas específicos‖ (GERHARDT; SILVEIRA,
2009, p.35).
A coleta dos dados foi realizada em agosto de 2018, após termo de autorização
enviado pela pesquisadora à coordenação do SCFV para crianças e adolescentes,
Projeto Esperança de Andirá – Paraná, tendo sido autorizada.
Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se um questionário semiestruturado
sobre o serviço pesquisado, realizado com as crianças e adolescentes, seus
pais/responsáveis e aos funcionários deste serviço, após assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Resultados e Discussão
Do total de 150 crianças e adolescentes participantes do SCFV, 67 responderam o
questionário e, quanto à participação dos pais/responsáveis obteve-se 19
questionários. Com relação aos funcionários, do total de 20, dez deles participaram
desta pesquisa.
Pode-se observar que os participantes desta pesquisa possuem características
diversificadas (idade, tempo de participação no serviço, turno frequentado, etc.).
Desta maneira, expressa-se a opinião de diferentes participantes, o que enriqueceu
a coleta e análise dos dados.
Para alcançar o objetivo de avaliar o processo de reordenamento do SCFV foi
composta a Categoria 1. “Reordenamento do SCFV”. Observa-se que, na opinião
das crianças e adolescentes, as oficinas de Esporte e de Musicalização são as
atividades que eles mais gostam de participar, pois houve 31 citações. Em seguida,
24 participantes informaram que mais gostam da oficina de Dança e 17 indicações
sobre a brinquedoteca, o parquinho (playground) e a oficina de Instrumentos
musicais.
Portanto, avalia-se que o processo de reordenamento do SCFV, quanto à
implantação das oficinas (Musicalização, Instrumentos musicais, Teatro; Parquinho)
foi positivo, pois muitas crianças e adolescentes gostam destas atividades. As
oficinas de Esporte e de Musicalização também foram as mais citadas pelos
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pais/responsáveis, como sendo as atividades que seus filhos mais gostam de
participar no SCFV, corroborando assim para esta avaliação.
Quanto às atividades que as crianças e adolescentes menos gostam de participar, a
oficina de Informática teve mais citações, porém, esta atividade já era ofertada antes
do processo de reordenamento. Talvez a falta de equipamentos mais modernos
dificulte o aprimoramento do desenvolvimento desta oficina.
Dos cinco funcionários que acompanharam o processo de reordenamento do SCFV,
quatro deles indicaram que a maior dificuldade está relacionada ao atendimento de
crianças e adolescentes no mesmo espaço. Vale destacar que antes do processo de
reordenamento do SCFV, o Projeto Esperança atendia crianças de 07 a 14 anos, e
depois passou a atender crianças e adolescentes de 06 a 17 anos.
Para avaliar se os principais objetivos do SCFV estão sendo alcançados foi
composta a Categoria 2. “Objetivos do SCFV”. A partir desta categoria, observouse que alguns dos objetivos do SCFV vêm sendo alcançados, como por exemplo, a
socialização, identificada tanto por crianças e adolescentes, como por seus
pais/responsáveis. Pois, a unidade ―amor‖ foi relevante nas respostas, traduzindo
sentimentos de paz, confiança, carinho e alegria, o que podem ser entendidos como
expressão de autoestima e convivência.
Quanto à opinião dos pais/responsáveis sobre mudanças percebidas em seus filhos
(as) atribuídas pela participação dos mesmos no Projeto Esperança, 18 deles
consideram que as mudanças são positivas. Estas, no sentido, da criança ou
adolescente estar mais organizado; desenvolvimento e interesse pelas atividades
em grupos; ou seja, como forma de expressão e socialização.
Relembra-se que um dos objetivos do SCFV é o fortalecimento de vínculos
familiares. Neste aspecto, a maioria dos pais/responsáveis afirmou que gostaria de
participar de atividades direcionadas à família, no entanto, a dificuldade está na
ausência de tempo para participar de tais atividades. Apenas três pais/responsáveis
disseram já ter participado.
Assim, avalia-se que, em relação ao alcance da participação da família em
atividades do SCFV, é necessário aprimorá-lo, talvez com atividades em horários
alternativos, como a noite ou final de semana, proporcionando novas oportunidades
de participação.
Para identificar a expectativa das crianças e adolescentes; dos seus
pais/responsáveis e dos funcionários do SCFV de Andirá, Paraná em relação à
execução do SCFV, Projeto Esperança de Andirá, Paraná, foi criada a Categoria 3.
―Expectativas quanto ao SCFV Projeto Esperança”
Assim, a maior expectativa dos participantes desta pesquisa (em especial, as
crianças e adolescentes) diz respeito ao retorno de atividades já ofertadas
anteriormente (como por exemplo, Oficina de Judô; Horta e Culinária).
Os funcionários almejam ter capacitação sobre o SCFV, facilitadores de oficinas
efetivos; mais atividades para os adolescentes e dias alternados para crianças e
adolescentes.
Conclusões
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Observando-se os resultados desta pesquisa conclui-se que muitos pontos positivos
foram alcançados com o processo de reordenamento deste Serviço (implantação de
oficinas que as crianças e adolescentes apreciam participar). No entanto, pode-se
considerar que este processo tem alguns pontos que precisam ser reavaliados
(quanto as atividades que as crianças não gostam muito de participar, oferta de
atividades para a família e capacitações aos funcionários).
Quanto à analise se os objetivos do SCFV para crianças e adolescentes de Andirá,
Paraná estão sendo alcançados, depreende-se os objetivos de fortalecer o convívio
familiar e comunitário; a socialização; o desenvolvimento e manutenção da
autoestima; estão sendo alcançados por vários participantes do SCFV, pois tanto
crianças e adolescentes como pais/responsáveis afirmaram que o Projeto
Esperança tem significado relevante para sua vida.
Quanto à identificação das expectativas que os participantes da pesquisa têm em
relação a execução do SCFV pesquisado, infere-se que, a maioria das
crianças/adolescentes sugerem a inclusão de novas atividades e o retorno de
algumas que já foram ofertadas, porém, no momento não estão em funcionamento.
A expectativa da maioria dos pais/responsáveis diz respeito a manutenção e/ou
inclusão de atividades e a contratação efetiva de facilitadores.
A maioria dos funcionários apontou como expectativa e necessidade de capacitação
para toda a equipe e a contratação de facilitadores efetivos, para evitar a troca
frequente destes profissionais. Também diz respeito a incluir atividades
diferenciadas para adolescentes e dias alternados para o atendimento dos mesmos.
A partir destas conclusões, a proposta desta pesquisa é propor medidas para os
gestores respectivos no sentido de aprimorar o SCFV para crianças e adolescentes
– Projeto Esperança de Andirá, Paraná.
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LIBERDADE RELIGIOSA NO BRASIL: DA CONSTITUIÇÃO AO CÓDIGO PENAL
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Palavras-chave: Liberdade Religiosa; Liberdade de expressão; Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988; Código Penal; Laicidade.
Resumo:
Este artigo apresenta e discute o direito à liberdade religiosa no Brasil assegurada
na Constituição Federal do Brasil de 1988, bem como, as sanções previstas no
Código Penal, relacionadas aos crimes que ferem este direito. Neste sentido, teve
como objetivos conceituar os limites da liberdade de expressar-se sem ferir a
religiosidade de cada indivíduo e explanar o que defende o art. 208 do Código
Penal. Com relação aos procedimentos metodológicos utilizados para a produção
deste artigo foi de natureza bibliográfica, com destaque para a Constituição Federal
do Brasil de 1988 e o Código Penal. Para a abordagem foi utilizado o método
dialético, ao procurar interpretar a realidade, considerando os fatos no contexto
social, político e econômico. Os resultados indicam que, mesmo havendo a garantia
constitucional dos direitos (liberdade religiosa e de expressão do pensamento),
crimes contra estes direitos ocorrem significativamente, portanto, é necessária a
intervenção do Estado, no que compete à aplicação do Código Penal.
Introdução
Atualmente a organização política do Brasil se configura num Estado Democrático e
também laico, ou seja, o governo é separado da Religião. No entanto, a democracia
e laicidade do Estado não impedem a existência de religiões no país, aliás, a própria
CF 88 assegura o direito à liberdade de consciência e de crença e livre exercício de
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cultos religiosos, permitindo que elas exerçam livremente sua influência cultural e,
de certo modo, política.
Apesar dessas condições, há muita discriminação e intolerância religiosa. Para as
intolerâncias religiosas, há a previsão de penas no Código Penal Brasileiro,
especificamente no Art. 208. Assim, esse artigo tem por objetivos trazer à luz
conhecimentos sobre penalidade passíveis de multa contra o sentimento religioso;
conceituar os limites da liberdade de expressão sem ferir a religiosidade de cada
indivíduo; explanar o que defende o Art. 208 do Código Penal Brasileiro e analisar
em quais situações o Estado pode intervir em prática de culto ou crença religiosa.
Materiais e métodos
Para alcançar os objetivos propostos, utilizou-se a metodologia de pesquisa
bibliográfica, referenciando a Constituição Federal do Brasil de 1988, o Código Penal
e autores que tratam desse assunto (GIL, 1999).
Resultados e Discussão
Entre os direitos assegurados pela CF 88, estão o direito da liberdade de
pensamento, bem como o direito à liberdade religiosa, como é determinado em seu
Art. 5º:
V- é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado
o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção
aos locais de culto e a suas liturgias; (BRASIL, Constituição da República
Federativa do Brasil, 1988).

No entanto, o direito à liberdade de expressão não significa que o sujeito possa falar
sem ter responsabilidade pelo que expressa. Assim, de acordo com Pitigrilli (1956)
apud Oliveira (1994) ―Mas se a palavra é livre a responsabilidade pelo que se diz é
fundamental, na exata medida em que o é direito de dizer‖ (OLIVEIRA, 1994, p. 20,).
Pois, existem consequências sobre aquilo que se fala, assim como há efeitos os
demais atos humanos. Nesse contexto, o direito à liberdade de expressão garantido
pela Constituição, se mal utilizado, pode vir a tornar-se crime, sendo injúria, calúnia,
difamação ou comprometer a liberdade de outro indivíduo expressar sua crença
religiosa.
Considerando esses aspectos, a laicidade do País e na garantia dos direitos
constitucionais de liberdade de expressão, bem como, de liberdade religiosa, qual o
limite da liberdade de expressão, sem ferir o sentimento religioso dos cidadãos?
Para o ministro do Supremo Tribunal Federal – STF, Luís Roberto Barroso, o direito
à privacidade não pode limitar a imprensa:
A liberdade de expressão deve ser tratada como preferencial porque é
pressuposto para um bom exercício de boa parte dos direitos fundamentais
da democracia, afirmou Barroso durante evento no Instituto Brasiliense de
Direito Público (BRASIL, IDP, 2015).
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Ele (Barroso) lembrou o histórico de restrição das liberdades no país, especialmente
durante a ditadura militar, em que os veículos de imprensa passavam por censura
prévia. O ministro ponderou, contudo, que a liberdade de expressão não é um direito
absoluto e que a questão deve ser julgada caso a caso.
A Constituição define liberdade religiosa como sendo de direito em todo o território
nacional, porém o legislador com intuito de garantir esse direito promoveu por sua
vez em aspecto penal no seu Art. 208 as consequências de tentar impedir ou agir de
forma discriminatória contra quaisquer tipos de crença religiosa.
No que concerne à Parte Especial do Código Penal, observa-se ainda as alterações
de diversos dispositivos, introduzindo em seus corpos estruturais parágrafos e
incisos, aumentando as penas a serem cominadas para os respectivos delitos.
De acordo com Mirabete e Fabrini (2011), a religião é algo individual e não deve
haver intromissão do Estado, além de ser algo constitucional o direito à pratica da
religião.
Concordamos com o fato de que o Estado não deve influenciar (no sentido da
fé/crença) na Religião. No entanto, há a interferência do Estado quando esse
assegura o direito à liberdade de crença, bem como, em relação quando esse direito
é violado. Nesse aspecto, o Código Penal Brasileiro prevê as penas para quem
comete crimes dessa natureza:
Art. 208. Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou
função religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso;
vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso:
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa.
§ 1º - Se há emprego de violência ou grave ameaça:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, sem prejuízo
correspondente à violência.
§ 2º - Se da violência resulta lesão corporal de natureza grave:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo da
correspondente à violência.
§ 3º - Se resulta a morte:
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos, e multa, sem prejuízo da
correspondente à violência.
§ 4º – As penas são aumentadas de um terço, se o crime é cometido:
I – com emprego de arma;
II – com emprego de arma de brinquedo simulacro de arma, capaz de
atemorizar outrem;
III – por duas ou mais pessoas. (BRASIL, Código Penal, 1940, p. 548).

Nesse contexto e, segundo Nucci (2013) o sujeito ativo (aquele que pratica o crime)
pode vir a ser qualquer pessoa e o sujeito passivo qualquer pessoa e também a
coletividade, isto é, os que se sentirem diretamente atingidos. Assim, o objeto
jurídico vem a ser o sentimento religioso violado.
Para Figueiredo [s.d.] mesmo com a previsão das penas previstas em Lei para quem
comete crimes contra o direito da liberdade religiosa, há infrações dessa natureza.
Assim, em seu artigo cita alguns fatos ocorridos em nosso país, os quais foram
entendidos como crime contra a liberdade religiosa.
Por exemplo, e, de acordo com o Jornal O Globo, de São Paulo apud Figueiredo
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[s.d.], em 12 de outubro de 1995, o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus,
senhor Sérgio Von Helder ofendeu a Igreja Católica, ao chutar uma imagem de uma
santa católica (Nossa Senhora Aparecida). Esse fato ocorreu na data em que a
santa é comemorada pela Igreja Católica, sendo que, durante um programa de
televisão ele criticou o culto a imagens e chamou a santa de ―boneca de barro‖.
Ainda, segundo esse jornal O Globo, de São Paulo apud Figueiredo [s.d.], em 2009,
duas mulheres no município de São Miguel do Guamá, Estado do Pará, destruíram
imagens sacras de uma Igreja matriz daquele município e foram detidas pela polícia.
Ao todo foram destruídas seis peças de cunho religioso, as quais haviam sido
trazidas de Roma e de Portugal ainda no ano de 1758. As duas acusadas afirmam
que pertencem à Igreja Pentecostal e responderão à Justiça em liberdade, por
danos materiais.
Ainda, sobre fatos que desrespeitaram a liberdade religiosa no Brasil, de acordo com
Figueiredo [s.d.] o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão inédita no que se
refere ao racismo. Os ministros concluíram que a divulgação de ideias
discriminatórias ao povo judeu trata-se de crime de racismo. O STF também negou o
pedido de habeas corpus e manteve a condenação deferida pelo Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul para o edito Siegfried Ellwanger pelo fato de divulgar livros
com conteúdos anti-semitas.
Conclusões
Levando-se em consideração os aspectos históricos políticos e sociais do Brasil, a
CF 88 trouxe avanços significativos sobre a liberdade religiosa, pois esta
Constituição assegura como um direito inviolável, a liberdade de consciência e de
crença. Também há a previsão no Código Penal, de penas para quem cometer
crimes violando esse direito.
Ainda, procuramos explanar que a Constituição Federal de 1988 também assegura
como direito a liberdade de expressão. Nesse sentido, buscamos conceituar sobre
esse aspecto, pois, esse direito não pode ferir o outro direito em destaque.
Apresentamos alguns fatos ocorridos em nosso país, os quais revelam que existem
os crimes que ferem o direito à liberdade religiosa e de crença. No entanto, vale
salientar que é necessário que respeitemos as nossas diferenças para que vivamos
em um mundo com maior igualdade.
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INADIMPLÊNCIA: UMA ANÁLISE SOBRE A RELEVÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DA
METODOLOGIA SEIS C’S NA CONCESSÃO DE CRÉDITO A PESSOA FÍSICA
Max Willian Costalonga
maxadm2015@hotmail.com, Faculdade Cristo Rei, FACCREI, Cornélio Procópio,
PR, Brasil.
Islei José Gonçalves
islei.goncalves@bol.com.br, Faculdade Cristo Rei, FACCREI, Cornélio Procópio, PR,
Brasil.

Palavras-chave: Análise; Crédito, Inadimplência; Pessoa física.
Resumo:
A efetividade na análise dos riscos que permeiam as operações de crédito é um
fator preponderante para as instituições financeiras, sobretudo na questão de
insolvabilidade. Visto isso, o intuito central da pesquisa, baseia-se na averiguação
da relevância da metodologia dos ―6C’s‖ aplicados para concessão de crédito ao
consumidor pessoa física, no que tange a mitigação do risco de inadimplência. A
pesquisa possui abordagem qualitativa, pois objetiva interpretar conceitos teóricos
abrangentes ao tema em questão, tendo como base as fundamentações dos
autores: Blatt (1999), Santos (2015) e Silva (2016), e paralelo, as regulamentações
do Banco Central do Brasil (BACEN), assim como os levantamentos expressos pela
Serasa Experian. Um diagnóstico assertivo da operação possibilita o atendimento da
necessidade do tomador, e vantagem competitiva ao que empresta, ou seja, a
atividade agrega valor a ambas as partes, portanto, o crédito desempenha função
econômica e social. Em contrapartida, caso não haja estudos antecedestes a
liberação de recurso ao pretenso, o reflexo pode se tornar em pessoas altamente
endividadas, bem como pode refletir em um intenso elemento de um processo
inflacionário.

15

FACULDADE CRISTO REI
III SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 2018

Introdução
O BACEN, sob a Resolução de número 4.557, estabelecida em 2017, Art. 2º,
determina às instituições financeiras, a gestão do risco de crédito, cuja natureza
deve ser compatível com as operações e com os produtos e serviços ofertados.
O conceito de crédito, em finanças, é definido como o empréstimo de recursos
monetários pela instituição financeira ao tomador, por intermédio de pagamento em
um período pré-determinado, havendo a retribuição do montante, através de
amortizações periódicas ou ao final do período, acrescido de juros. (SILVA, 2016).
Em relação à promessa de pagamento, há riscos inerentes de não cumprimento,
sendo viável neste processo, a utilização de meios capazes de mitigar os perigos
envolvidos durante a concessão de crédito. (BLATT, 1999).
Segundo Silva (2016), o estudo do fator ―risco‖ presente nas operações, serve para
verificar a probabilidade de perda do capital emprestado, dessa forma, propicia a
precificação das taxas, além de atender as imposições regidas pelas autoridades
monetárias do Brasil, na qual possui orientação internacional do sistema de
classificação de risco (rating), além de garantir o provisionamento dos créditos de
liquidação duvidosa, classificados do risco AA, na qual não possui suprimento
devido ao risco baixo, permeando por A, B, C, D, E, F, G até a classe H, sendo esta
provisionada, conforme o BACEN, em sua totalidade.
Ainda sobre Silva (2016), para a definição do rating, algumas informações precisam
ser levantadas de modo a fornecer os dados. Para tanto, por meio dos ―C’s‖ do
crédito é possível coletar as variáveis, especificadamente: caráter, capacidade,
capital, colateral, condições e conglomerado.
A respeito da metodologia supracitada, de acordo com Santos (2015), o caráter faz
menção à idoneidade e reputação do tomador, enquanto a capacidade se refere à
avaliação das receitas e despesas do cliente, relacionados com os
comprometimentos adquiridos. No item capital, é imprescindível a coleta de
informações em respeito às rendas do consumidor. O ―C‖ de colateral se baseia nas
garantias. As condições, segundo Blatt (1999), dizem respeito à disposição em
adequar-se, e ser flexível perante um cenário de mudança, como em casos de
doenças e desemprego. Por fim, no conglomerado, faz-se importante analisar se o
tomador está inserido em um grupo econômico, o que poderá refletir positiva ou
negativamente na concessão do recurso a pessoa física. (SILVA, 2016).
Na visão de Blatt (1999), o risco está diretamente ligado com o prazo da operação,
ou seja, quanto maior for o prazo, maior será a exposição. À vista disso, ―à medida
que aumenta o prazo, o futuro torna-se mais incerto e novos eventos poderão
ocorrer e mudar o rumo da empresa, do país ou mesmo do mundo.‖ (SILVA 2016,
p.59). O autor salienta outros componentes além do tempo, sendo: o produto, o
preço, as garantias, as opções de pagamento e o montante. De mais a mais, caso
os fatores referidos estejam inadequados, o tomador estará passível de
inadimplência. (SILVA, 2016).
Sendo assim, perante o contexto apresentado, a pesquisa busca explorar a seguinte
problemática: Qual a relevância da utilização dos ―6C’s‖ na análise de crédito para
mitigação do risco de inadimplência?
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Materiais e métodos
A abordagem utilizada para pesquisa foi a qualitativa, com o propósito de
compreender e explicar a importância da utilização dos ―6C’s‖ do crédito, como
forma das instituições financeiras se preservarem contra o risco de inadimplência,
proveniente de uma liberação de recurso inadequada ou mal analisada. Para tanto,
contou com o método dedutivo, porquanto partiu de um sentido amplo para um
particular, cuja finalidade se estendeu pelo estudo da aplicabilidade da metodologia,
bem como pelas evidências apresentadas pelo órgão de proteção ao crédito. Quanto
à natureza, o estudo foi aplicado, porque buscou apresentar informações relevantes,
tal qual a solução da problemática levantada. No que se referem aos referenciais
teóricos, a técnica utilizada foi a bibliográfica, uma vez que buscou extrair
concepções dos principais autores da área.
Resultados e Discussão
O processo de análise de crédito é composto pela avaliação do risco intrínseco do
tomador. Os fatores averiguados antes da concessão refletem na minimização ou
aumento do fator inadimplência (default). Sendo assim, a mensuração rigorosa das
variáveis é essencial para redução do inadimplemento. (SANTOS, 2015).
Para tanto, a metodologia dos ―6C’s‖ do crédito possibilita a apresentação de
informações estruturadas para análise da capacidade financeira do tomador, com o
objetivo de definir se é compensatório ou não correr risco, por parte da instituição
financeira. (SILVA, 2016).
De acordo com dados do Serasa Experian, em meados de 2018 a inadimplência dos
consumidores atingiu o maior índice, alcançando um montante de aproximadamente
62 milhões. O reflexo apresentado pelo órgão diz respeito ao enfraquecimento da
economia, o que contribui para o aumento das taxas de desemprego. Segue abaixo
o quadro contendo os números e valores de Julho de 2016 a 2018.

Consumidores inadimplentes. Fonte: Serasa Experian (2018).
Conclusões
Uma análise precisa do risco de inadimplência que envolve a concessão de crédito é
um quesito indispensável para garantir o sucesso no negócio. A metodologia dos
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―C’s‖ utilizada para avaliação subjetiva possibilita o levantamento de informações do
perfil do tomador.
Em vista ao cenário apresentado pela Serasa Experian, recomendam-se mais
estudos na área, como forma de criar novas ferramentas para colaborarem com a
metodologia dos 6 fatores abordados para análise de crédito ao consumidor pessoa
física, como forma de diminuir os números retratados, e construir um sistema
financeiro fortificado e instituições financeiras sustentáveis. O resultado do
pressuposto se estenderá ao atendimento assertivo das necessidades do pretenso,
bem como a diminuição da taxa de desempregos no país.
Referências
BLATT. Adriano. Avaliação de risco e decisão de crédito: um enfoque prático.
São Paulo: Nobel, 1999.
GOLDFAJN, Ilan. Banco Central do Brasil. Resolução, número 4.557, 23 fev.
2017.<https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/normativo.asp?tipo=Resolu%C3
%A7%C3%A3o&data=2017&numero=4557>. Acesso em: 02 nov. 2018.
SANTOS, José Odálio dos. An ise de Cr dito: empresas, pessoas físicas, varejo,
agroneg cio e pecuária. 6. ed. São Paulo : Atlas, 2015.
SERASA Experian. Blog Serasa Experian. Disponível em:
<https://www.serasaexperian.com.br/sala-de-imprensa/inadimplencia-doconsumidor-atinge-616-milhoes-revela-serasa>. Acesso em: 02 nov. 2018.
SILVA, José Pereira da. Gestão e análise de risco de crédito. 9. ed. São Paulo:
Cengage Learning, 2016

A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL PROPULSORA AO DESENVOLVIMENTO DO
FUTURO LÍDER: UM ESTUDO DE CASO REALIZADO EM UMA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO SUPERIOR
Max Willian Costalonga
maxadm2015@hotmail.com, Faculdade Cristo Rei, FACCREI, Cornélio Procópio,
PR, Brasil.
Islei José Gonçalves
islei.goncalves@bol.com.br, Faculdade Cristo Rei, FACCREI, Cornélio Procópio, PR,
Brasil.

Palavras-chave: Emoção; Habilidades; Inteligência Emocional; Liderança.
Resumo:
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Neste trabalho, buscamos identificar a importância da Inteligência Emocional (IE)
para o futuro líder, bem como indicar a origem da IE, os principais modelos teóricos,
e discutir sobre sua aplicabilidade no cenário moderno. Apresenta também, os perfis
de liderança e as principais habilidades para o aumento do quociente emocional,
evidenciados por intermédio da abordagem quantitativa, coletados por questionários
aplicados nos graduandos do curso de Administração de uma instituição de ensino
superior cujos dados serão preservados. Os principais resultados revelam um índice
mediano quanto às competências emocionais dos entrevistados, no que tange as
aptidões pessoais e sociais.
Introdução
Na atualidade, há várias publicações, seja por intermédio de teorias ou instrumentos
empíricos, acessíveis nas principais revistas de exposições científicas nacionais e
internacionais, a título de exemplo: Psychological Inquiry (2004) e Você S/A (2016).
Esta pesquisa visa identificar o nível de inteligência emocional dos discentes do
curso de Administração de uma instituição de ensino superior, quanto ao controle e
administração de suas emoções, e o quanto estão preparados para assumirem
posições de liderança.
Faz-se relevante a pesquisa devido às demandas corporativas por profissionais
aprontados emocionalmente para assumirem posições de liderança. Neste sentido,
a pesquisa tem como propósito demonstrar aos acadêmicos, a importância de
desenvolver a IE, como meio de preparação para a vida profissional. Pode-se
considerar como uma vantagem competitiva, que facilitará o ingresso no mercado de
trabalho. Sendo assim, a pesquisa busca responder a seguinte questão: Qual a
importância da IE para o desenvolvimento do futuro líder?
Em relação às hipóteses, presume-se que, a maior parte dos graduandos do curso
de Administração precisa desenvolver, ou não possuem habilidades suficientes para
superintenderem suas emoções, e que os métodos que serão apresentados neste
artigo servirão de base para melhor preparar os alunos quanto à inteligência
emocional, e suas relações com posições de liderança.
Materiais e métodos
A abordagem da pesquisa é quantitativa, pois objetiva apresentar informações
coletadas por intermédio de entrevistas individuais e questionários de múltipla
escolha aplicados aos alunos. Portanto, a natureza é exploratória, já que visa
identificar o nível de inteligência emocional dos discentes do curso de Administração
quanto ao controle e administração de suas emoções, e o quanto estão preparados
para assumirem posições de liderança.
Em referência as técnicas, a pesquisa contou com o levantamento de dados, em
virtude dos recursos estatísticos apresentados mediante amostragens. No que se
referem aos referenciais teóricos, as técnicas utilizadas foram à bibliográfica e
documental, uma vez que buscou extrair pensamentos dos principais autores da
área, como: Daniel Goleman, Jean Greaves, Vera Martins e Travis Bradberry.
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Foi utilizado formulário impresso contendo 20 assertivas, subdividas por 4 seções
que abrangem as seguintes áreas da IE: autoconsciência, autogestão, consciência
ou habilidade social, e gestão de relacionamentos ou empatia. A aplicação
aconteceu em 18/09/2018 numa população de 100 alunos.
Resultados e Discussão
Apresentamos os resultados provenientes da análise do questionário aplicado em
sala de aula, com os alunos dessa instituição de educação superior, por meio deste,
será possível correlacionar as informações com as contribuições do referencial
teórico da pesquisa.
Para isso, serão apresentados os perfis dos graduandos, a porcentagem de
empregabilidade, o conhecimento sobre o significado de Inteligência Emocional, e
por fim, o questionário a respeito das habilidades de IE, especificadas pelos autores:
Goleman (2015) e Bradberry; Jean (2016), e com embasamento no teste de
Inteligência Emocional mais famoso do mundo: ―Talent Smart – Emotional
Intelligence Appraisal‖. (BRADBERRY; JEAN, 2016). De modo a preservar a
identidade dos alunos, a classificação será exposta de acordo com a idade dos
graduandos, sem apresentação de nomes e turmas, ou seja, de forma confidencial,
sendo: A1, A2, A3, A4 e A5.
Foram entrevistados 100 alunos, sendo 51% do sexo feminino e 49% do sexo
masculino, variando entre 17 a 55 anos, sendo a maioria, ou seja, 72% com idades
entre 17 a 21 anos. Quanto ao fator empregabilidade, 62% afirmam estarem
empregados e 38% afirmam estarem desempregados.
Uma das questões abertas possuía o intuito de analisar a quantidade de alunos que
possuíam o conhecimento sobre o conceito de IE. Do total de alunos que
preencheram o questionário, apenas 25% responderam a pergunta. Destacamos
algumas respostas:

Classificação
A1
A1

Argumentação
"É você saber reconhecer e avaliar seus sentimentos e dos
outros."
"Acho que é ter a capacidade de não deixar emoções, sejam
boas ou ruins, atrapalharem seu desempenho."

A2

"É um modo de lidar com as emoções e sentimentos".

A3

"É aquele que consegue identificar suas emoções facilmente".

A3

"Saber controlar as suas próprias emoções".
Quadro 2. Fonte: Dados da pesquisa (2018).

É interessante destacar que, as respostas apresentadas pelo questionamento,
possuem fundamento com o conceito defendido pelos principais pesquisadores do
tema em questão, entretanto, há uma grande discrepância em relação ao número de
alunos que têm conhecimento sobre o assunto.
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Para avaliar as habilidades da IE, o questionário oferecia perguntas para 20
assertivas em cada grupo, os alunos assinalaram as alternativas, segundo o grau de
concordância. As respostas relacionadas às habilidades da IE foram subdividas as
seguintes áreas: autoconsciência, autogestão, consciência social e empatia.
Quanto à autoconsciência, chegou à média de 62,64. A média baixa deu-se
principalmente pela primeira e última questão analisada. Isto mostra que as maiorias
dos entrevistados classificam a emoção como boa ou ruim, fora a inibição para
dialogar sobre as limitações pessoais.
A segunda habilidade analisada foi à autogestão As respostas adquiridas revelam o
resultado de 65,52 pontos. Observa-se que, diferente da ―autoconsciência‖, este não
possui muitas oscilações na determinação das pontuações, apenas uma diferença
aproximada de 10 pontos em comparação aos extremos. Todavia, o nível
classificatório de IE se mantém baixo.
O terceiro grupo de questões tinha como intuito, averiguar o nível da consciência
social ou habilidade social dos entrevistados Mais uma vez, percebe-se a atenuação
do nível de inteligência emocional, devido a duas constatações: assertivas cuja
finalidade era mensurar o índice de distração e reflexão dos questionados. Devido a
estes fatores, a média foi de 69,44.
Por fim, a quarta e última habilidade se refere à empatia ou gestão de
relacionamentos Dado ao exposto, constatou-se um resultado final, passando a
serem 65,72 pontos. Estas evidenciam o entendimento de pontos de vista diferentes,
bem como o reconhecimento dos sentimentos dos outros.
Conclusões
Os alunos mostraram grande interesse pelo assunto e se mostraram reflexivos
quanto aos dados da pesquisa. Frente aos resultados, observamos um nível de
inteligência emocional a ser trabalhado. A contribuição para as instituições de ensino
superior seriam no sentido de desempenhar ações, tais como: implementação de
grupos de pesquisas empenhados a desenvolver novas pesquisas e matérias no
campo da inteligência emocional. Para os alunos, seria a de desenvolver
habilidades inteligentes e emocionais de forma que possa contribuir principalmente
para seu ingresso ao mercado de trabalho ou assumir posições de liderança.
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Resumo:
Com o passar dos anos, mulheres diminuem a exposição à prática regular de
exercícios físicos, nesse sentido, os níveis de saúde dessa população tendem a
diminuir. Nesse prisma, o objetivo do presente estudo é averiguar os benefícios
psico-físicos que o exercício físico demonstra em mulheres acima de 40 anos. A
pesquisa se caracteriza como um estudo longitudinal, que conta com 11 mulheres
acima dos 40 anos, com ou sem doenças crônicas não transmissíveis, da cidade de
Cornélio Procópio. Para análise dos dados, foi utilizado Teste t de Student para
análise descritiva da amostra e para comparação, Mann-Whitney foi utilizado para
análise das variáveis comportamentais. O IMC, a circunferência de quadril e três
dimensões do autoconceito físico apresentaram melhorias. Conclui-se que o
exercício físico demonstra melhorias psico-físicas em mulheres acima dos 40 anos.
Introdução
A saúde pode ser definida como níveis adequados de análises físicas, biológicas e
psicológicas. Sendo assim, este tripé da saúde pode ser alterado positivamente
através de práticas saudáveis, como por exemplo, a prática regular de exercícios
físicos. (MACIEL, 2010).
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A associação entre fatores psicológicos e práticas regulares de exercícios físicos
pode ser analisada por duas vias, sendo a primeira, como fatores psicológicos
influenciam a prática de exercícios físicos e, a segunda, como a prática de
exercícios físicos podem influenciar em constructos psicológicos (VAZ JUNIOR,
2018).
Dentre os constructos psicológicos, o autoconceito físico pode ser caracterizado
como a percepção que o indivíduo tem de si fisicamente e de suas capacidades
físicas. Adicionalmente, este constructo é apontado pela literatura como uma
importante medida psicológica, a qual pode ser utilizada para analisar níveis de
saúde psicológica (VAZ JUNIOR, 2018).
Quanto à aptidão física relacionada à saúde, esta pode ser compreendida como a
capacidade de uma pessoa em realizar atividades do dia-a-dia, além disso, está
diretamente associada à promoção da saúde e/ou a prevenção de doenças crônicas
não transmissíveis. Nesse sentido, dentre as diferentes aptidões físicas, a
composição corporal se caracteriza como o conjunto de componentes que formam a
massa corporal e que apresentam associação direta com a presença de diferentes
doenças (LUGUETTI; RÉ; BÖHME, 2010).
Com o avançar da idade cronológica das mulheres, os níveis de aptidão física
diminuem, gerando redução do gasto energético em repouso e levando ao aumento
de gordura corporal, podendo resultar no aparecimento de diferentes doenças,
influenciando diretamente na qualidade de vida desta população (TREVISAN;
BURINI, 2007).
Portanto, o presente estudo busca analisar se a prática regular de exercícios físicos
durante seis semanas pode alterar níveis de composição corporal e do autoconceito
físico desta população.
Materiais e métodos
Amostra.
A amostra foi composta por onze mulheres acima dos 40 anos da cidade de Cornélio
Procópio. Tais mulheres foram informadas sobre os objetivos e, posteriormente,
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
ABEP
O questionário ABEP (2015) foi utilizado para adquirir informações de nível
socioeconômicas e de caracterização da amostra.
Autoconceito físico
O autoconceito físico foi analisado através do “Physical Self-Description
Questionnaire – Short” (PSDQ-S) adaptado à população a ser analisada. O
questionário contém 40 declarações e analisa onze dimensões do autoconceito
físico através de uma escala do tipo LIKERT, variando de 1 a 6, sendo um referente
a declaração ser falsa e, seis referente a declaração ser verdadeira.
Composição corporal
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Para avaliar a composição corporal foi calculado o Índice de Massa Corporal (IMC)
através de peso e estatura e, adicionalmente foram coletadas medidas de
circunferências.

Resultados
A seguir estão apresentadas tabelas de comparação entre o momento anterior à
intervenção e o momento após a intervenção da composição corporal e do
autoconceito físico.
Tabela 1 Comparação do IMC e de medidas de circunferência antes e após a
intervenção.
Variáveis
Média M1
Média M2
P
IMC
28,4
25,7
0,032
Circunferências
Cintura
82,2
81,1
0,072
Abdômen
93,1
92,9
0,138
Quadril
99,8
97,2
0,048
Dados: Fontes da pesquisa; M1= Momento antes da intervenção;
M2= Momento pós-intervenção; IMC= Índice de Massa Corporal;
P≤0,05.
Tabela 2 Comparação das dimensões do ACF antes e após a intervenção.
Dimensões
Mediana M1
Mediana M2
P
Aparência
3,33
4,00
0,047
Competência Esportiva
3,00
3,00
0,742
Coordenação
3,33
3,33
0,617
Exercício físico
2,67
4,00
0,037
Flexibilidade
2,00
2,00
0,538
Força
3,00
3,20
0,124
Gordura corporal
3,00
3,15
0,072
Resistência
2,33
2,33
0,108
Saúde
2,33
2,52
0,059
Autoconceito físico global
3,33
3,33
0,582
Autoestima
3,00
3,80
0,046
Dados: Fontes da pesquisa; M1= Momento antes da intervenção; M2= Momento
pós-intervenção; P≤0,05.
Conclusões
O presente estudo conclui que a prática regular de exercício físico demonstrou, em
um período de quatro semanas, melhorias no IMC e em medidas de circunferência
de quadril. Adicionalmente, o autoconceito físico demonstrou melhorias nas
dimensões ―aparência‖, ―exercício físico‖ e ―autoestima‖.
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Palavras-chave: Imperialismo; Direitos Humanos.
Resumo:
A universalização do conceito de direitos humanos traz à tona uma discussão sobre
a autonomia dos Estados, enquanto signatários da Carta das Nações Unidas e a
submissão aos poderes das grandes nações ocidentais na perspectiva de imposição
velada de seus conceitos e valores de democracia.
Introdução
A presente pesquisa visa explorar a real finalidade da criação dos direitos humanos
nos dias atuais, pois em pleno século XXI, principalmente após os anos de 1989
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quando a União Soviética ruiu e os Estados Unidos foram erigidos ao status de
superpotência econômica. Neste ínterim, perquire-se a real intenção das grandes
potencias ocidentais em impor, de certo modo, sua forma de pensamento. Os
direitos humanos servem tão somente para a preservação dos interesses das
pessoas ou há intrinsecamente a busca por interesses comerciais?
A questão dos direitos humanos sempre foi um tópico que deu origem a grandes
debates ao longo da história, tanto sobre o seu aspecto conceitual quanto sobre o
aspecto prático. No que diz respeito ao regime multilateral de direitos humanos, a
relação entre o Ocidente e as outras civilizações do mundo sempre foi complexa,
pois até mesmo as campanhas que se baseiam em denúncias sobre violações de
direitos em alguns territórios podem vir a ser interpretadas como esforços para que o
grupo das potências ocidentais imponha seus interesses a outras civilizações,
disfarçados de luta pelo respeito aos direitos humanos.
Em face desta discussão, onde pesa na balança a crença de que os interesses são
em prol de um mundo mais pacífico ou se os interesses econômicos são mais
importantes, é que trazemos uma abordagem de pensamento crítico e analítico
tentando elucidar os paradigmas abordados no tema. Como elucida Luiz Felipe
Brandão (2018):
Cabe enfatizar que o imperialismo não se apresenta como um mero
desdobramento econômico ou político, mas é a materialização da forma
política do capitalismo, como desdobramento das relações sociais concretas
no terreno mundial do capital. Logo, não há que se falar em quais Estados
expressam o imperialismo contemporaneamente, uma vez que todos os
Estados que compõem o sistema capitalista estão imersos na mesma
dinâmica do imperialismo.

Partindo da premissa de que os direitos humanos vieram como instrumento para
acabar com as barbáries cometidas ao longo dos tempos em países como Iraque,
Afeganistão entre outros envolvidos em guerras ditas santas, tentando instaurar uma
ordem social e cultural, historicamente a partir principalmente da segunda grande
guerra mundial, onde o holocausto nazista causou uma comoção mundial. De
acordo com Flávia Piovesan (2017):
O processo de internacionalização dos direitos humanos — que, por sua
vez, pressupõe a delimitação da soberania estatal — passa, assim, a ser
uma importante resposta na busca da reconstrução de um novo paradigma,
diante do repúdio internacional às atrocidades cometidas no holocausto.

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é um padrão ideal sustentado
em comum por nações no mundo inteiro mas não possui força de lei, foi criada em
1948 como tarefa principal da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas. A
Declaração criou um corpo de lei de direitos humanos internacional baseado na
Declaração, para estabelecer os mecanismos necessários para fazer cumprir a sua
implementação e uso. Segundo Emerson Garcia (2015, pag.127):
Diversamente da situação em que se encontram as Nações Unidas,
Organização de caráter universal cujos atos possuem uma indiscutível
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legitimidade, não se deve reconhecer aos Estados o poder de, sponte
própria, intervir em outros Estados sob o argumento, nem sempre sincero,
como já dissemos, de atuar em defesa de interesses humanitários.Esse tipo
de iniciativa, face à grande abertura semântica propiciada pela concepção
de ―graves violações dos direitos humanos‖ e por importar no uso da força,
terminaria por dissolver todo e qualquer potencial protetivo dos princípios da
nãointervenção e do domínio reservado de jurisdição interna, o que
sujeitaria os fracos ao jugo dos poderosos.

Porém, ou não se levou em consideração a multiculturalidade dos povos ou se
estabelecia ali uma base de conceitos com interesses financeiros e de tentativa de
domínio mundial, pois a proposta de universalização dos direitos humanos sempre
esteve no fato de que suas tentativas de aplicação sempre foram feitas por
intervenções militares ou embargos econômicos.
Materiais e métodos
O estudo que ora se apresenta fundamenta-se como pesquisa de caráter
exploratório, levando em conta pesquisas bibliográficas e documentais para calcar o
tema com cientificidade.
Resultados e discussões
Cabe a quem determinar o que é certo ou o que é errado no tocante aos direitos
humanos? Potências ocidentais que teoricamente querem o melhor para a
humanidade deveriam usar de força bélica para que se instaure a paz mundial? São
questionamentos que nos levam a pensar até que ponto esse intervencionismo em
prol dos direitos humanos realmente não se sobrepõe aos direitos fundamentais de
cada nação e sua dignidade humana com conceitos tão distintos e individualizados
como por exemplo em nosso próprio país, onde temos ordens indígenas que
supostamente violam os direitos humanos ocidentais sacrificando os seus recémnascidos que possuam alguma deficiência física.
Considerações finais
Com base em estudo teóricos e analíticos, verificou-se que os Direitos Humanos não
podem uniformizar os indivíduos ao bel prazer de seu intérprete, pois a crença de
que a humanidade é uma categoria política, que tenta padronizar conceitos idênticos
pra todas as raças, a história, nos mostra que diferentes povos, religiões, etnias,
etc., não podem ser categorizadas como uma só, de que devemos respeitar a
heterogeneidade de todos, devendo entender que qualquer direito que tenhamos
conquistado foi por luta e não dado pelo Estado, pois o conceito literal encontrado
nos dicionários de Imperialismo que nos diz que Imperialismo é um sistema de
governo ou prática que admite a expansão territorial de um país à custa da
subordinação econômica, política e cultural dos países restantes, não deixando
nenhuma dúvida sobre o pressuposto exibido.
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Os Direitos Humanos são considerados naturais dos indivíduos e deve ser
interpretado que independente do estado atual de uma nação, todos os serem
humanos devem ser respeitados de forma a preservar a vida e sua dignidade,
mesmo em situações extremas como em estados de guerras. Dessa forma, esse
estudo faz uma incursão no status condicionado de direitos humanitários e
conseguintes benefícios, bem como a situação atual dos conflitos armados.
Introdução
Existem regras básicas de convivência que foram elaboradas em âmbito
supranacional para que os direitos de cada pessoa fossem respeitados. Apesar das
inúmeras diferenças peculiares de cada nação, as regras, no sentido amplo dos
direitos de cada cidadão, trazem consigo premissas comuns, como a igualdade, a
universalidade e o caráter natural de direitos dos homens. Contudo, infelizmente, ao
longo da história vê-se que essas diretrizes nem sempre ou poucas vezes são
respeitadas.
Ao observar as teses que norteiam os direitos considerados naturais dos homens,
hoje mais conhecidos como Direitos Humanos (DHs), verifica-se, no perpassar do
tempo que o tema aparece no centro das preocupações do homem. Por meio de
uma breve incursão na história, destacam-se grandes filósofos e lideranças políticas,
que discorreram sobre a temática, a qual passou pela Idade Média, teve impulso na
1º Guerra, chegando a era moderna (AMARAL e BORANGA, 2015).
Embora as ideias de valores dos DHs já vinham sendo delineadas no percurso
histórico, foi com a ocorrência de atrocidades na 2º Guerra Mundial que o tema
realmente ganhou força. A partir deste ponto, mais precisamente com a criação da
Organização das Nações Unidas (ONU), foram impostas regras, por meio de
tratados, que ampliavam os direitos do ser humano e diminuíam o poder do Estado
autoritarista, de forma a internacionalizar e assegurar os direitos universais da
pessoa humana (AMARAL e BORANGA, 2015).
A medida que proliferava os Tratados Internacionais de Direitos Humanos (TIDHs) e
diante dos horrores da 2º Guerra Mundial, diversas conferências debatiam os DHs,
dentre elas as Convenções de Genebra (CG).
AS CONVENÇÕES DE GENEBRA
No ramo do Direito Internacional, as CGs, compõem um núcleo de tratados
humanitário que protegem civis, militares, feridos, doentes e prisioneiros de guerra,
ou seja, regulam as condições dos conflitos armados internacionais, de forma a
limitar seus efeitos (CICV, 2010). Historicamente, ao longo das quatro convenções
realizadas, as CGs, são ―um dos primeiros resultados do processo de
institucionalização do Direito Internacional Humanitário‖ (DIH) e suas normas
permanecem vigente até os dias atuais (NÉSPOLI, 2013).
A Primeira CG realizou-se em 1863, nela, versou-se os problemas sanitários, o
respeito e cuidado de militares feridos e doentes, obtendo com ela, a proteção de
ambulâncias e hospitais em todo ato hostil, conhecidos com Cruz Vermelha. A
aplicabilidade dessa CG pode ser verificada já nos campos de batalha da 1º Guerra
Mundial (SILVA, 2008); (CIVC, 2012).
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A Segunda CG aconteceu em 1906. Nela, estendeu-se as obrigações da Primeira
CG e determinou que qualquer adversário que aprisionasse feridos, enfermos ou
náufragos de forças armadas fossem tratados como um dos seus (CIVC, 2012).
A Terceira Convenção ocorreu em 1929, nessa, discutiu-se a obrigatoriedade de
tratamento humanitário aos prisioneiros de guerra, ou seja, que esses fossem
tratados como pessoa, respeitando a sua honra (SILVA, 2008); (CIVC, 2012).
Até a Quarta Convenção, que ocorreu em 1949, tratavam somente dos combates e
não dos civis. Contudo, após a 2º Guerra Mundial, em consequência ao ocorrido,
outorgou-se a proteção aos civis que não participam das hostilidades, inclusive em
territórios ocupados. (CIVC, 2012).
SITUAÇÃO ATUAL DOS CONFLITOS ARMADOS
Em decorrência de oposições internas a governos, conflitos armados ainda
ultrapassam os limites impostos pelo DIH, como no caso da Síria, o qual é
considerado a maior crise humanitária e de refugiados do nosso tempo (GARCIA,
2016). O cenário atual do conflito Sírio, é a luta do Estado Islâmico, em seu território,
contra o governo, onde, constantes acusações de violências, crimes e o uso de
armas químicas, são registrados (GARCIA, 2016).
Diante desse cenário, é nítido a violação dos DHs e os DIHs. Veja, que iniciativas
foram anunciadas para acordos de cessar-fogo e libertação dos detidos e retirada do
exército das cidades, nenhuma disposição foi respeita (BBC, 2018). Contudo,
mesmo assim muitos esforções para o fim dessa guerra, vem sendo negociados.
Várias potências, como o Estados Unidos, operam em resposta às evidencias de
ataques aos DHs, como o bombardeio em centros de pesquisas químicas em
Damasco que seriam ligados a produção e armazenamento de armas químicas e
biológicas (GARCIA, 2016); (BBC, 2018).
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Materiais e metodos
Em face dos princípios que integram as normas que limitam os efeitos dos conflitos
armados internacionais, essa investigação fundamenta-se como uma pesquisa
exploratória. Dessa forma, os alicerces dessa investigação estão fundados nos
Institutos dos TIDHs e CG, estendendo-se a doutrina e a literatura, para
compreender os fenômenos que desencadearam a elaboração das normas
instituídas nos supracitados Tratados.
Resultados e discussão
Mesmo que algumas pessoas dizem que as CGs foram elaboradas para mundos
diferentes que o nosso e que precisam ser revisadas, nas últimas décadas,
principalmente desde 1949, mostraram-se formidavelmente relevante. Grandes
sucessos, como nos anos 60 com a salvação de inúmeras vidas e o regates e
reencontro de milhares de famílias separadas pelos conflitos; nos anos 80 e 90 com
a proibição do uso de minas antipessoal e armas químicas, são atribuídas a CGs, o
também pode ser considerado uma vitória para os DHs.
É importante lembrar que os conflitos armados e ocupações não são coisas somente
do passado e que ainda há espaço para reforçar e esclarecer as normas de DIHs.
Mas que também, apesar de caso de ataques violentos, como na Síria, importantes
progressos, graças aos Tribunais Internacionais, em relação a punições de crimes
de guerra, vêm acontecendo, tornando assim o DHs não apenas um tema, mas uma
ferramenta de ação ativa na sociedade.
Considerações finais
A despeito de tratados internacionais não possuírem obrigatoriedade legal, muitos
deles, como os Tratados de Direitos Humanos, estão sempre em evidencia. Apesar
de, no caso do Brasil, ainda existir divergências sobre o status constitucional dos
tratados internacionais, parte da doutrina estabelece que os tratados aprovados
pelas regras das emendas constitucionais possuem eficácia formal.
Porém, mesmo não tendo obrigatoriedade legal, até a década de 50, ano que entrou
em vigor as CGs, 74 países eram signatários ao Tratado. No decorrer dos anos,
principalmente após a desintegração da União Soviética, Tchecoslováquia e ExIugoslávia o número de signatários aumentou. Supreendentemente, todos os países,
segundo Comitê Internacional Cruz Vermelha, ratificaram as CGs. Dessa forma temse que os países signatários concordam e se comprometem a respeitar os termos
expostos nela, ou seja, significa que cada Estado no mundo é parte da Convenção.
Embora, no tocante a tempos de guerra, homens são sujeitos a constantes
violências desumanas, observa-se que certas normas de humanidade, mesmo em
relação a inimigos, são as únicas formas de levar a humanidade as atrocidades em
zonas de conflitos. Por esse motivo as CGs representam um marco para a
Declaração Internacional de Direitos Humanos, seja pela sua natureza multilateral,
ou pela universalidade obrigacional relacionadas à proteção das vítimas de guerra.
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Resumo:
O objetivo da pesquisa consiste em compreender como o trabalho
coletivo influenciou na implementação do Roteiro Turístico Sentidos
localizado nas cidades de Quatro Barras e Campina Grande do Sul,
período compreendido entre 2009 e 2018. O percurso metodológico

institucional
do Campo,
Paraná, no
adotado no
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estudo longitudinal foi delineado pela abordagem qualitativa da pesquisa,
classificada como descritiva, utilizando-se o estudo de caso como método. Os dados
primários foram coletados mediante a realização de entrevistas semiestruturadas e
observação não-participante. Foram utilizados ainda dados secundários, tais como
documentos institucionais, atas e matérias jornalísticas, que foram analisados por
meio de análise de conteúdo temática. Os resultados obtidos permitiram descrever o
processo de implementação do Roteiro Turístico Sentidos do Campo com base nos
pressupostos da teoria institucional, na vertente de agência humana, onde o
envolvimento dos atores em processos de mudança institucional caracteriza-se pelo
trabalho institucional. Os resultados permitiram identificar a presença de trabalho
institucional voltado à criação, manutenção e ruptura de instituições, sendo
predominantes no campo organizacional as ações coletivas desempenhadas a fim
de criar novas instituições.
Introdução
O interesse pela agricultura familiar e pelo turismo rural tem sido crescente no Brasil,
pois representam um importante mecanismo de fomento para as comunidades rurais
brasileiras (SEBRAE, 2014).
No ano de 2009 o Governo Federal desenvolveu um projeto denominado ―Talentos
do Brasil Rural‖, cuja política pública pautava-se em fomentar produtos e serviços da
agricultura familiar no mercado turístico brasileiro e como resultado, formalizaram-se
vinte e três roteiros turísticos visando a atrair turistas para os jogos da Copa do
Mundo de 2014 (SEBRAE, 2014).
Um roteiro turístico pode ser compreendido como um itinerário caracterizado por um
ou mais elementos que conferem identidade às localidades que o integram, definido
e estruturado para fins de planejamento, gestão, promoção e comercialização
turística.
O Roteiro Turístico Sentidos do Campo foi formalizado em 2014, nos municípios de
Quatro Barras e Campina Grande do Sul, Região Metropolitana de Curitiba, Paraná,
composto por um aglomerado de empreendimentos turísticos voltados ao
agronegócio e turismo ecológico da região.
Devido à importância que um aglomerado representa para o desenvolvimento
econômico e regional, faz-se necessário compreender com maior profundidade o
processo de implementação desse roteiro turístico, a fim de levantar dados que
auxiliem na implantação de novos roteiros e aglomerados de turismo no Brasil.
Neste contexto, o conceito de campo organizacional entra em cena, pois segundo
DiMaggio e Powell (2005) [1983], refere-se às organizações que constituem
conjuntamente uma área reconhecida da vida institucional. Este conceito é crucial
para a análise institucional e considerado o nível de maior relevância para a teoria
institucional (Scott, 2008).
Em virtude da relevância dos temas explanados, um estudo aprofundado do caso é
importante para a compreensão de como o trabalho institucional influenciou o
processo de implementação do Roteiro Turístico Sentidos do Campo, desde a sua
formalização.
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O trabalho institucional busca esclarecer qual é o papel da agência na dinâmica
industrial. Assim, a compreensão de como agem os atores, quem são esses atores
sociais envolvidos e o que compõe, torna-se fundamental para o estudo do trabalho
institucional e para uma melhor compreensão do campo organizacional.
Materiais e métodos
O problema de pesquisa envolveu questões relacionadas à interação entre atores
sociais, razão pela qual foi adotada a abordagem qualitativa por ser a mais
adequada para compreender a complexidade do fenômeno estudado.
O estudo de caso foi selecionado para proceder a uma análise profunda acerca do
fenômeno organizacional analisado, com o objetivo de tornar o caso compreensível
mediante a sua particularização.
O caso escolhido foi o roteiro turístico Sentidos do Campo, em virtude do grande
potencial turístico que possui e pela relevância que representa para a região em que
está inserido.
A pesquisa pode ser classificada como descritiva, em razão da necessidade de
descrever ou avaliar diversos aspectos, dimensões ou componentes do fenômeno
estudado.
O nível de análise é o campo organizacional, a unidade de análise é composta pelos
atores sociais e a unidade de coleta são os indivíduos que acompanharam o
processo de formalização do Roteiro Turístico Sentidos do Campo.
O início da coleta de dados ocorreu no mês de agosto de 2015, ocasião em que a
pesquisadora passou a participar das reuniões mensais do roteiro e o término da
coleta ocorreu no mês de junho de 2018, quando foram finalizadas as entrevistas
junto aos atores sociais pertencentes ao campo organizacional, caracterizando um
estudo de caráter longitudinal.
Os dados primários envolveram a realização de observação não-participante e
entrevistas semiestruturadas e os secundários foram captados mediante a análise
documental de atas, matérias jornalísticas, folders e websites.
Os dados obtidos na pesquisa foram tratados por meio de análise de conteúdo
temática das notas de campo, entrevistas e documentos, visando a obter
indicadores para inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e
recepção dessas mensagens.
Resultados e Discussão
A realização do estudo empírico permitiu identificar que o trabalho institucional
influenciou na implementação do Roteiro Turístico em decorrência da capacidade de
ação racional dos atores sociais.
Na fase de institucionalização do Roteiro Turístico, observou-se que as principais
ações estavam relacionadas aos trabalhos institucionais de criação e manutenção,
desempenhadas pelos atores relevantes envolvidos no processo, a saber: Secretaria
Municipal de Turismo de Quatro Barras, Governo Federal e empresários do ramo de
turismo da região de Quatro Barras.
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O fato de que os principais atores envolvidos na implementação do Roteiro Sentidos
do Campo serem agentes governamentais, evidencia a presença do modelo top
down de implementação de políticas públicas.
Na etapa de desenvolvimento e manutenção do Roteiro Turístico, as ações coletivas
corresponderam aos esforços destinados à criação, sustentação e rompimento das
instituições vigentes, com o intuito de conservar o arranjo institucional vigente
(LAWRENCE; SUDDABY; LECA, 2009).
O campo organizacional em estudo permitiu identificar os atores, as organizações e
as instituições pertencentes a tal contexto (DIMAGGIO; POWELL, 2005 [1983]),
tendo em vista a noção de campo organizacional como uma arena funcionalmente
específica, apresentada por Scott (2004).
Tal concepção evidenciou os integrantes do campo organizacional a partir da
atuação significativa das organizações em um ambiente funcionalmente específico,
que apresentaram alguma relação com seus parceiros de troca, financiadores e
reguladores (SCOTT, 2004).
As análises quanto aos tipos de trabalho institucional identificados na pesquisa
foram realizadas de forma analítica, permitindo verificar a existência de ações
voltadas à criação, à manutenção e à ruptura de instituições no campo
organizacional, conforme descritas por Lawrence e Suddaby (2006).
Conclusões
Os dados evidenciaram que os empreendimentos integrantes do aglomerado
turístico possuíam objetivos comuns, no que se refere ao desenvolvimento da região
e ao reconhecimento do roteiro como uma rota efetiva de turismo, no entanto, não
desenvolveram estratégias efetivas voltadas a esta finalidade, concentrando muitos
esforços na elaboração de um mapa turístico e em reivindicações junto ao poder
público municipal para a implantação de sinalização turística.
A análise permitiu concluir que o trabalho institucional de criação desenvolvido pelos
integrantes do campo organizacional foi realizado com maior intensidade,
evidenciando grande capacidade dos atores em promover ações voltadas a criar
novas normas e regras no campo organizacional.
O trabalho institucional de manutenção analisado demonstrou que as ações
desempenhadas pelos atores inseridos no campo organizacional estão relacionadas
à forte resistência a mudanças, com o intuito de neutralizar as possíveis ameaças
que possam alterar o status quo no qual as empresas se encontram.
Quanto ao trabalho institucional de ruptura presente no Roteiro Turístico, observouse que os esforços e ações realizados pelos atores estão ligados à falta de
interesses atendidos pela organização (LAWRENCE; SUDDABY, 2006), a exemplo
de alguns empreendimentos que se desassociaram do Roteiro Turístico e agiram a
fim de atacar ou minar as instituições vigentes (LAWRENCE; SUDDABY; LECA,
2009).
Os dados evidenciaram que apesar de haver sucesso na formalização do Roteiro, o
mesmo não ocorreu na fase de implementação, sendo este fato demonstrado pela
diminuição do número de empresas integrantes do Roteiro Turístico; por não haver
um website próprio divulgando o Roteiro Turístico (e o que havia sido criado pela
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Prefeitura de Quatro Barras foi retirado); pela falta de protagonismo dos
empreendedores integrantes do roteiro – que frequentemente projetam em terceiros
a responsabilização do fracasso no próprio empreendimento; e pela ruptura da
proposta de implementação de um Arranjo Produtivo Local (APL) de Turismo, que
traria maior visibilidade e organização ao grupo, entre outras vantagens e aspectos.
Tais fatores demonstraram que o Roteiro Turístico Sentidos do Campo está
formalizado, porém não está totalmente implementado, sendo necessária a adoção
de ações coletivas estratégicas para mudar essa realidade.
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Resumo:
O presente trabalho tem por objetivo demonstrar a importância que o controle social
representa para a fiscalização dos gastos públicos, principalmente no que tange a
gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). A pesquisa visa a
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esclarecer que o exercício do controle social requer a utilização de dados e
informações atualizadas disponibilizadas pelos órgãos públicos a fim de que a
fiscalização ocorra de forma eficiente. Por fim, busca evidenciar que para a
realização do controle social, faz-se necessário que os agentes envolvidos no
processo de fiscalização mantenham-se em constante qualificação, de forma que
estejam aptos a desempenhar suas funções com competência e efetividade.
Introdução
A má aplicação dos recursos e desvios de dinheiro público são acontecimentos cada
vez mais frequentes no cotidiano dos brasileiros, principalmente no atual cenário
político em que o Brasil se encontra.
Pesquisas realizadas pela organização Transparency International (2018)
demonstram que o Brasil ocupou no ano de 2017 a 96ª posição no Índice de
Corrupção Percebida (ICP), num ranking entre 180 países que leva em
consideração a percepção dos indivíduos de uma nação com relação à prática da
corrupção exercida no país.
Segundo Freitas Junior e Medeiros (2016), a recorrente descoberta de casos de
corrupção no Brasil e no mundo tem desencadeado a realização de novas pesquisas
acerca das causas, consequências e formas de controle, com o intuito de inibir tais
atos que são extremamente prejudiciais para a sociedade como um todo.
Diante da necessidade de prevenir, controlar, investigar e reprimir as práticas da
corrupção no Brasil, órgãos como os Ministérios Públicos Estaduais e Federal, os
Tribunais de Contas dos Estados e da União, as Controladorias dos Estados, as
Polícias Estaduais e Federal e os Poderes Legislativos e Judiciário desempenham
determinadas funções de controle e fiscalização (CGU, 2012), visando coibir a
corrupção em suas mais diversas formas.
Um dos meios encontrados para dirimir esse tipo de conduta é a realização de
controles exercidos pela sociedade civil, de modo a auxiliar os mecanismos de
controle formais a identificar e verificar a correta aplicação e utilização dos recursos
em prol do benefício comum, tal qual o controle social, que refere-se ao
acompanhamento realizado por cidadãos com o objetivo de fiscalizar a correta
aplicação dos recursos públicos (CGU, 2012).
Desta forma, a presente pesquisa pretende demonstrar que o controle e o
acompanhamento dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) podem ser
realizados tanto por conselheiros designados quanto pela sociedade em geral, que a
fiscalização eficaz demanda a utilização de informações e dados atualizados de
gestão e requer constantes qualificações e aprendizados a fim de que os
controladores sociais desempenhem suas funções com competência e efetividade.
Materiais e métodos
Na presente pesquisa foram utilizadas fontes de dados secundárias, obtidas junto ao
Ministério da Fazenda, com o intuito de auxiliar na realização do controle social.
Para tanto, utilizou-se o Indicador de Situação Previdenciária dos RPPS (ISP RPPS), que é um instrumento de avaliação da situação previdenciária dos RPPS
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desenvolvido pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda a fim de
facilitar a gestão previdenciária dos entes (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2017a).
Esse indicador possibilita uma maior visibilidade dos sistemas de previdência dos
servidores públicos, fornecendo critérios objetivos de comparação entre os entes e
permitindo um maior controle social da situação de cada Regime, uma vez que se
baseia em critérios pré-estabelecidos (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2017a).
O indicador tem como base três principais critérios de avaliação: Conformidade,
Equilíbrio e Transparência, que englobam um conjunto de verificações e subíndices.
A pontuação do ISP pode ter uma variação entre 0 (zero) que corresponde à
pontuação mínima e 1 (um) referente à pontuação máxima a ser alcançada pelos
RPPS. O cálculo do indicador é concernente aos 2.100 entes federativos que
possuem Regimes Próprios de Previdência Social, a saber, 5.598 entes federativos,
incluindo a União, os 26 estados, o Distrito Federal e os 5.570 municípios
(MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2017b).
Resultados e Discussão
Os dados analisados permitem identificar que no que tange ao item Conformidade, o
RPPS é avaliado quanto ao cumprimento das normas gerais de organização e
quanto ao seu funcionamento (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2017b), utilizando-se
como base os subíndices preestabelecidos, quais possuem pesos diferenciados
para determinada ação.
O Quadro 01 representa a totalidade dos RPPS avaliados no primeiro semestre de
2017 no item Conformidade e traz um panorama do cumprimento dos subíndices por
parte dos RPPS analisados. Nesse caso, observa-se que todos os RPPS cumpriram
plenamente o item ―inclusão de parcelas remunerat rias temporárias nos benefícios‖
enquanto que apenas 26% cumpriram o requisito ―escrituração de acordo com o
Plano de Contas‖. Os dados apresentados permitem vislumbrar quais dos itens
necessitam de maior atenção por parte dos gestores de RPPS e controladores
sociais.
Quadro 01 – Percentual dos RPPS cada subíndice de Conformidade

Fonte: Ministério da Fazenda (2017)
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No que se refere ao Equilíbrio, é avaliada a situação dos RPPS quanto a
endividamento, solvência financeira, solvência atuarial, relação entre ativos/inativos
e comprometimento da receita corrente líquida (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2017b).
Os dados possibilitaram analisar a pontuação média dos RPPS avaliados nos
primeiros seis meses de 2017, divididos por Grupo e Região do país, demonstrando
que a pontuação mínima referente ao item Equilíbrio foi obtida pela Região
Nordeste, e a pontuação máxima foi atingida pela Região Centro-Oeste brasileira,
cujo índice encontra-se acima da pontuação média do Brasil.
No item Transparência é analisada a atuação do ente no que diz respeito à
prestação de informações à Secretaria de Previdência para disponibilização em
consulta pública pela sociedade (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2017b).
A avaliação do item Transparência é obtida mediante o envio de documentos nas
datas limites estipuladas e a análise evidenciou que a Região Sul do país apresenta
maior conformidade neste tópico, estando acima da média nacional, enquanto que a
Região Nordeste é a que menos disponibiliza as informações exigidas pela
Secretaria da Previdência Social.
Os dados ainda apresentam o resultado do ISP obtida pelos RPPS, demonstrando
que a maioria dos regimes próprios brasileiros (56,8%) encontra-se acima da média
nacional que é de 0,583, bem como avaliar os resultados do indicador distribuídos
por região, evidenciando que a Região Sul possui a maior quantidade de entes com
indicadores acima da média nacional e que a Região Norte do Brasil é a que possui
menor representação de RPPS contendo os índices acima da média dos RPPS
analisados.
Com base nesses indicadores, é possível analisar que os dados compilados e
disponibilizados pela Secretaria de Previdência Social fornecem um amplo material
para consultas e exercício do controle social.
Desta forma, é necessário que os conselheiros de RPPS estejam buscando
constantemente aprimoramento e ampliar seus conhecimentos, para que possam
realizar funções de fiscalização e controle das contas públicas.
Conclusões
Os mecanismos de controle social devem ser aprimorados mediante um esforço
conjunto entre governo e cidadãos, pois um controle efetivo é possível pela análise
de informações que permitam uma fiscalização adequada.
Para tanto, é necessário que a sociedade civil se organize e esteja engajada na
busca pela correta execução do orçamento, aplicação dos recursos públicos,
cumprimento de programas e projetos, buscando informações seguras e atualizadas
e promovendo espaços de discussão das políticas públicas.
A prática do controle social se torna possível a partir do momento em que os
cidadãos adquirem conhecimento acerca do objeto a ser fiscalizado, tenham noção
do funcionamento das políticas públicas e qual é o seu papel a ser desempenhado
como agentes do controle social. No entanto, para que os dados sejam analisados
com critério e eficiência, o cidadão deve ser capacitado para desempenhar tal
atividade.
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Deste modo, a capacitação e apreensão do conhecimento são fundamentais para o
bom desempenho das funções de controle social exercidas pelos conselheiros de
RPPS, a fim de que estejam habilitados a fiscalizar e auxiliar os gestores no correto
cumprimento de suas funções.
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O trabalho insalubre é aquele exercido em ambientes, em que pode haver danos à
saúde dos trabalhadores, que quando expostos a tais riscos devem ganhar um
adicional por insalubridade. A CLT traz dentro de seus artigos, proteção e direito dos
trabalhadores como por exemplo a proteção do trabalho da mulher, possuindo até
um capítulo exclusivo para isso. Em 2017 o Congresso Nacional reformulou alguns
de seus artigos, sendo muitas das medidas tomadas muito polemicas. Neste
trabalho irá ser discutido uma delas, a mudança onde permite o trabalho das
gestantes em ambientes considerados insalubres e os direitos humanos que estão
sendo infringidos com essa reforma.
Introdução
O trabalho insalubre pode ser definido como uma atividade que expõe o trabalhador
a agentes que podem causar danos à saúde. A insalubridade distingue-se de
periculosidade, pois a insalubridade coloca em risco a saúde, quanto a outra coloca
em risco a vida (CAMISASSA, 2015).
Para identificar se um ambiente de trabalho é insalubre, deve-se verificar as
condições do ambiente onde ele é exercido. Os requisitos para avaliação do
ambiente estão previstos na Norma Regulamentadora nº 15 (NR 15), que
normalmente são relacionadas com as seguintes situações: exposição excessivas e
acima dos limites estabelecidos pela norma ao calor, ruídos, radiações, umidade e
frio, trabalho sob condições hiperbáricas (pressão atmosférica muito elevada),
contato com agentes químicos, biológicos ou poeiras minerais, entre outros fatores
que podem causar prejuízo a saúde do trabalhador (NASCIMENTO, 2018).
As atividades insalubres dão ao trabalhador, segundo o art. 192 da CLT o direito a
um adicional no salário que pode variar de 10, 20 e 40% conforme o grau de
insalubridade considerado na NR 15, variando entre os graus mínimos, médio ou
máximo, sendo esse cálculo de porcentagem feito com base no salário mínimo
(NASCIMENTO, 2018).
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) regulamenta a relações de trabalho
trazendo para o empregador e para o empregado normas que regulamentam os
seus respectivos direitos, como por exemplo registro do trabalhador em carteira,
férias, jornada de trabalho, proteção do trabalho da mulher, entre outros assuntos
tratados na mesma.
O Capítulo III da CLT traz em seu texto diversos dispositivos legais que protegem e
garantem os direitos das mulheres no mercado de trabalho, um dos principais
pontos que este capitulo abrange é a proteção à maternidade que está disposto
entre os art. 391 a 400 da CLT (ANJOS, 2016).
No ano de 2017 o Senado brasileiro realizou uma reforma trabalhista regida pela lei
nº13.467/2017, onde alguns artigos da CLT foram alterados, causando diversas
opiniões. De acordo com a Rádio Senado essa reforma não trouxe nenhum
benefício aos trabalhadores, sendo ainda muitas das ações prejudiciais aos próprios
trabalhadores, como por exemplo o trabalho insalubre de gestantes e lactantes.
Antes da reforma trabalhista de 2017 o art. 394 da CLT estabelecia que as mulheres
grávidas ou lactantes tinham que ser, obrigatoriamente afastadas do trabalho em
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condições insalubres, após a reforma houve a permissão para mulheres grávidas
trabalharem em ambientes insalubres, desde que a empresa apresente um atestado
provando que não haverá risco nem a mãe e nem ao bebê (DUARTE, 2017).
Essa possibilidade de trabalhadores grávidas e lactantes trabalharem em ambientes
insalubres vem causando discussões, pois violam dispositivos legais impostos pela
Constituição Federal brasileira onde concedem direito de proteção a mulher,
exemplos são os artigos 6º, art. 7º, XX e XXII, art. 170, art. 193, art. 196, art. 201, II,
art. 203, I e art. 225 da Constituição (CNT, 2018)
Com isso, infringe os Direitos Humanos da mulher, retirando dela o direito de poder
ter uma gestação ou um período de amamentação com seus direitos assegurados e
tendo a proteção necessária para que seu filho não tenha problemas relacionado
aos riscos causados pelo seu trabalho.
Materiais e Métodos
Esse trabalho, fundamenta-se em uma pesquisa exploratória, por meio da análise de
normas, leis e artigos já existentes relacionados ao assunto.
Como se trata de um assunto de bastante discussão, também será utilizada
doutrina, para compreender os fenômenos ocorridos e os que podem acontecer com
a elaboração das mudanças das normas já existentes.
Resultados e Discussões
Os direitos humanos são inerentes a qualquer ser humanos e são considerados
indispensáveis e essenciais para uma vida digna, sua principal finalidade é garantir o
respeito à dignidade humana. A dignidade da pessoa humana é um valor que deve
reger todo exercício de poder, sendo prevista no artigo 1º da Constituição Federal,
considerado uma clausula pétrea. (FILHO, 2012).
Para Ramos, os direitos humanos são consideráveis indispensáveis para uma vida
digna, e afirma que não há uma predeterminação de um conjunto mínimo de direitos
essenciais, pois as necessidades humanas variam de acordo com o histórico de
uma época (RAMOS, 2017).
Os direitos humanos podem ser divididos em gerações, para esse estudo
utilizaremos a segunda geração como base. A segunda geração dos direitos
humanos trata dos direitos sociais como o direito a saúde, educação, previdência
social, habitação, entre outros que devem ser garantidos pelo Estado (RAMOS,
2017).
Como já dito anteriormente o trabalho considerável insalubre é quando de alguma
maneira ele pode vir a causar danos para a saúde do trabalhador. Na lei antiga a
13.287 de 2016 que acrescentou a CLT o art. 394-A, onde proíbe o trabalho das
gestantes e lactantes em ambientes insalubres estava protegendo tanto a gestante
como o bebê de possíveis danos nocivos na sua formação. A nova lei retira essa
proteção garantida das mulheres e traz a possibilidade de trabalhar nos ambientes
onde existe risco a saúde dela e do bebê, podendo as gestantes serem afastadas
mediante atestado médico e quando o grau de insalubridade for máximo, porém as

42

FACULDADE CRISTO REI
III SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 2018

lactantes só podem ser afastadas mediante atestado médico, mesmo trabalhando
em condições de trabalho insalubre de grau máximo (MOTHÉ).
Segundo Santos, essa reforma trabalhista pode passar pelas esferas cível e penal,
pois o médico poderá ser responsabilizado por quaisquer danos que as mulheres
grávidas e fetos poderão sofrer, uma vez que muitos médicos não possuem o
conhecimento necessários sobre segurança do trabalho.
Considerações Finais
Brito afirma em seu texto que houve um retrocesso na lei de um direito fundamental
protegido pelo art. 7º caput da Constituição Federal, onde apresentam os direitos
dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria das
condições dos trabalhadores.
Para minimizar os efeitos dessa reforma na lei foi criada a Medida Provisória 808 de
2017, onde traz que a gestante poderá ser afastada dos ambientes insalubres de
grau máximo durante o período da gestação, porém o adicional de insalubridade não
será pago. E a atividade em locais com grau de insalubridade médio e mínimo ela só
poderá ser afastada mediante a entrega de um atestado médico recomendando seu
afastamento. Porém trata-se de uma medida provisória tendo vigência apenas
durante o prazo determinado (BRITO, 2018).
O fato das gestantes poderem trabalhar em ambiente insalubre desde que
apresentem um atestado estimula o trabalho, uma vez que cabe a elas tomar a
decisão de justificar por atestado ou não. A CNT traz em seu artigo que a maioria
das mulheres que trabalham em ambiente insalubres são de baixa renda e com
pouca escolaridade e a perda do benefício do adicional de insalubridade geram
prejuízos financeiros, isso faz com que elas não procurem o médico e continuam
trabalhando, podendo comprometer não só a sua saúde como a do seu filho, tanto
nascituro como recém-nascido (CNT, 2018).
Pode-se notar uma grande infração do direito à saúde e maternidade dispostos e
assegurados no art. 6º da Constituição Federal Brasileira. Fazendo também parte do
roll dos direitos humanos de segunda geração.
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