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APRESENTAÇÃO

Estimado leitor!

Esta edição da Revista Caminhos - Periódico Online de Divulgação Científica do 
Centro Universitário para Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – Unidavi, com publicação 
trimestral, apresenta oito textos, de pesquisadores de instituições brasileiras e estrangeiras. 
Com distintas temáticas, as produções sugerem uma abordagem transdisciplinar, com vistas à 
popularização da produção acadêmica e científica sob o viés das humanidades.

A riqueza desta coletânea apresenta como pano de fundo a área de humanidades, a 
partir de um conjunto de textos com diferentes metodologias de coleta e análise de dados, 
entre elas, o Trabalho de Campo, Análise de Discurso e o Geoprocessamento. Ademais, as 
produções retratam cenários empíricos de diferentes regiões brasileiras e de duas províncias 
cubanas, mapeando diferentes formas de vida e organização social e cultural. Nesta perspectiva, 
elege-se o campo de investigação em ciências humanas como um fecundo espaço para refletir 
sobre culturas, acessibilidade, representações sociais e ambientais, pertencimento e identidade. 

O primeiro texto, A problemática dos rios urbanos de Chapecó (SC): o 
desenvolvimento de cenários do rio Passo dos Índios, retrata cenários de ocupação desta 
área, por meio da análise socioambiental, com enfoque na ocupação das margens do rio e 
propôs medidas mitigadoras aos impactos ambientais identificados. Os autores Vera Lúcia 
Fortes Zeni e Adilson Tadeu Basquerote Silva, constataram que o rio Passo dos Índios vem 
sendo historicamente degradado e que o processo de urbanização da cidade de Chapecó possui 
uma estreita relação com os impactos ambientais, sociais e econômicos.

O texto dois, Gestión ambiental al proyecto de extracción de arena del tibaracón 
del río Toa, Guantánamo, Cuba, objetiva determinar o volume, a área de impacto, o sentido 
de extração e os impactos da extração de areia na foz do rio do Rio Toa, na província de 
Guantánamo, Cuba. Os autores Náyade Sainz Amador, Eugenio Vidal Méndez, Javier Pérez 
Perera, Adilson Tadeu Basquerote Silva e Katia M. Aguirre Rodríguez evidenciam que, desde 
que sejam contempladas as medidas de prevenção, monitoramento e mitigação dos impactos 
negativos é possível a exploração de areia na região.

Voltado para às questões ambientais, o texto três  Um panorama geral da extinção 
no Brasil: informação gera conscientização,  intenta compreender e descrever o cenário da 
extinção no Brasil, utilizando-se de diversas produções científicas e de dados do Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). As autoras Giana Cristiane Cesar Xisto 
e Giulia Xisto de Oliveira identificam quais são as espécies mais ameaçadas de extinção e as 
atividades que mais implicam nesse processo.

Em contexto semelhante, a quarta produção textual, Educación Patrimonial 
y Geográfica en la formación continuada: Un estudio de caso en Remedios, ciudad 



Revista Caminhos, Online, “Humanidades”, Rio do Sul, ano 11 (n. 38) - abr./jun. 2020.

8

monumento nacional cubano, escrito por Adilson Tadeu Basquerote Silva, Tomáz Raúl 
Gómez Hernández, Eduardo Pimentel Menezes e Luis Marcelino Correa Martín  apresenta 
uma importante reflexão sobre a formação continuada de professores para desenvolver ações 
pedagógicas sobre Educação Patrimonial, tendo como espaço empírico a cidade de San Juan de 
Los Remedios, Cuba.

O texto cinco, Relato de práticas de Educação Física realizadas na pandemia 
de Covid 19: desafios virtuais para alunos da E.E.B Professor Flordoardo Cabral – 
Lages – SC, de autoria de Cristina Sutil, apresenta relatos de atividades de Educação Física 
realizadas em uma Educação Básica, por meio do ensino remoto. A autora destaca a interação 
e a transdisciplinaridade proporcionada pelas mídias digitais, como forma de manutenção dos 
laços pedagógicos e afetivos e o desenvolvimento do protagonismo dos sujeitos escolares.

A sexta produção textual, redigida por Rachel Macedo, Fábio Barboza e Marina Faria, 
intitulada Indústria audiovisual, inclusão e desafios: a audiodescrição como recurso de 
Acessibilidade, indica compreensões de como a audiodescrição influencia no consumo de 
entretenimento da indústria cultural por parte das pessoas com deficiência visual e apontando, 
entre outras reflexões, que ainda é reduzido o número de opções de entretenimento para essa 
parcela da população.

A sétima produção, Inteligência artificial aplicada ao atendimento psicológico, 
de autoria de Jardel Murilo Day, Mayron Kersbaum, Ricardo Scopel Velho e María Elena 
Villarreal, reflete sobre a formação dos profissionais de saúde e propõem o uso de ferramentas 
tecnológicas que simulam um ser humano na comunicação com os seres humanos, por meio 
da inteligência artificial, como um recurso na formação dos futuros profissionais. O estudo 
sugere a possibilidade de desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica para a simulação de 
tratamento de profissionais de saúde através da inteligência artificial.

A última obra apresentada, intitulada  O papel do comportamento humano em 
tempos de Covid-19: um convite à reflexão ética é  a quarta produção textual.  Escrito por 
Idonézia Collodel Benetti e João Paulo Roberti Junior, o texto traz reflexões de como a pandemia 
de COVID-19, reverbera em comportamentos controversos, que se colocaram na contramão do 
bem-estar social. Os autores sugerem como a reflexão ética pode auxiliar na tomada de decisões 
e orientar comportamentos a lidar com os problemas.

Que a leitura seja convidativa!

Adilson Tadeu Basquerote Silva 
Katiúscia Raika Brandt Bihringer 
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A PROBLEMÁTICA DOS RIOS URBANOS DE CHAPECÓ (SC): O 
DESENVOLVIMENTO DE CENÁRIOS DO RIO PASSO DOS ÍNDIOS 

Vera Lúcia Fortes Zeni1

Adilson Tadeu Basquerote Silva2

RESUMO
O presente trabalho foi mobilizado pela escassez de pesquisas sobre o rio Passo dos Índios (Chapecó/SC). Tendo 
como objetivo central desenvolver cenários deste espaço geográfico e propor medidas mitigadoras a eles, por meio 
da análise socioambiental, com enfoque na ocupação de suas margens na área de preservação permanente. Para a 
proposição dos cenários foram utilizadas ferramentas de geoprocessamento, Sistemas de Informações Geográficas 
(SIG), mapas temáticos, cadastro técnico, entrevistas com moradores ribeirinhos, coleta e análise de imagens bem 
como de pesquisa bibliográfica por meio da análise do discurso. Com base nos cenários levantados e observações 
realizadas, constatou-se que o rio Passo dos Índios vem sendo historicamente degradado, o uso e cobertura 
do solo estão inadequados e processo de fragmentação na paisagem está ocorrendo. Assim, observa-se que o 
processo de urbanização da cidade de Chapecó possui uma estreita relação com os impactos ambientais, sociais 
e econômicos e demonstrou-se a situação atual, demandando medidas mitigadoras para recuperar a área, a serem 
tomadas pelos gestores públicos e pela população, motivando-os a pensar soluções para evitar impactos futuros. 
Ademais, evidenciou-se que as que este estudo pode servir de referência para análise de outros rios urbanos com 
características semelhantes.

Palavras-chave: Desenvolvimento de Cenários. Rio Passo dos Índios.  Impactos Ambientais.

ABSTRACT
The present work was written by the lack of research on the Passo dos Índios River (Chapecó / SC). It has as a 
central objective to develop scenarios of this geographic space and to propose mitigating measures to them, through 
socio-environmental analysis, focusing on the occupation of its margins in the area of   permanent preservation. For 
the preposition of the scenarios, geoprocessing tools, Geographic Information Systems (GIS), thematic maps, 
technical records, interviews with riverside residents, image collection and analysis and bibliographic research 
analyzed through discourse analysis were used. Based on the scenarios and observations, it was found that the 
Passo dos Índios river has been historically degraded, the land use and cover are inadequate and the landscape 
fragmentation process is taking place. Thus, it is observed that the urbanization process in the city of Chapecó has 
a close relationship with the environmental, social and economic impacts. The current situation was demonstrated 
and mitigation measures were recommended to recover the area, to be taken by public managers and the population, 
motivating them to think about solutions to avoid future impacts. Furthermore, it was shown that the ones that this 
study can serve as a reference for the analysis of other urban rivers with similar characteristics.

Keywords: Scenarios’ development.  Passo dos Índios’ river.  Environmental impacts.

1 INTRODUÇÃO 

Este artigo apresenta o desenvolvimento cenários do Rio Passo dos Índios, no município 
de Chapecó-SC, propondo medidas mitigadoras aos impactos ambientais, realizando-se uma 

1 Doutora em Geografia. Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC/Chapecó). E-mail: verazeni@
yahoo.com.br.
2 Doutor em Geografia. Docente Colégio Universitário Unidavi (UNIDAVI). E-mail: adilson.silva@unidavi.edu.
br.



Revista Caminhos, Online, “Humanidades”, Rio do Sul, ano 11 (n. 38), p. 9-25, abr./jun. 2020.

10

análise sócio-ambiental, com enfoque na ocupação de suas margens na área de preservação 
permanente, por meio da proposição dos cenários (ANDRADE, 2002), com base nas ferramentas 
de geoprocessamento, SIG, mapas temáticos, cadastro técnico, entrevistas com moradores 
ribeirinhos (GIL, 1991), coleta e análise de imagens e pesquisa bibliográfica (MARCONI; 
LAKATOS, 1999), analisadas pela Análise do Discurso (ORLANDI, 2003).  

 A questão ambiental por ser um tema contemporâneo nos órgãos governamentais, 
deveria ter uma significativa importância no contexto político. Neste ínterim, a atuação do 
poder público nesta área de interesse coletivo tem se mostrado limitada, à medida que as esferas 
governamentais estão com uma insuficiente quantidade de documentos técnicos para uma 
possível elaboração de planejamentos e projetos, visando atender a legislação e aos anseios das 
comunidades. 

Destaca-se a importância de pesquisas geográficas e ambientais como forma de 
identificar as ações realizadas no passado, para a compreensão do presente, pois este é o reflexo 
das intervenções humanas sobre o espaço geográfico, possibilitando que os sujeitos sociais 
possam rever suas práticas tradicionais como forma de rediscutir seu papel. Como resultado, as 
esferas competentes de posse de informações privilegiadas, podem desenvolver ações e mitigar 
as consequências da atuação antrópica no espaço geográfico.

Cientes de que o espaço não é algo acabado, pronto e que ele se configura com a 
ação humana, a realização de pesquisas com o registro de informações do ambiente, associadas 
à realização de diagnósticos técnico-históricos com composição de cenários, cooperam no 
bom planejamento do espaço nos municípios. Assim, entende-se, que a interferência antrópica 
no espaço geográfico resulta em alterações sociais, ambientais, das atividades produtivas 
econômicas, e que conjugadas, redesenharam a atual fisionomia espacial.

Nesta perspectiva, este estudo configura-se como um registro histórico regional e local, 
elaborado para compreender que a estrutura do espaço geográfico do Rio Passo dos Índios, não 
foi organizada a partir de fenômenos pontuais. Ao contrário, apresenta-se determinada pelas 
distintas temporalidades e suas determinações culturais, econômicas, sociais e políticas.  Decorre, 
portanto, a necessidade de compreender como foi a ocupação do espaço e sua implicação com 
os impactos ambientais, propondo medidas mitigadoras para no mínimo atenuar tais impactos 
e neste sentido, o desenvolvimento de cenários se constituiu como uma metodologia eficiente, 
conforme descrito no escopo deste estudo.

2 O RIO PASSO DOS ÍNDIOS

O rio Passo dos Índios está localizado no município de Chapecó,  na região Sul do 
Brasil,  microrregião Oeste de Santa Catarina, compondo a mesorregião da Grande Fronteira 
do Mercosul, na inserção da bacia hidrográfica do Rio Uruguai,  encontrando-se a  679 metros 
acima do nível do mar, possuindo uma área  de abrangência 625,40 km², sendo urbana  113,24  
km². Sua nascente encontra-se localizada na zona rural do município em  uma propriedade 
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particular, na linha São Pedro, a aproximadamente 1.420m  de distância da área urbana do 
município e percorre um trajeto urbano de 16.323,69m. No seu  curso urbano, estão inseridos 
os bairros Boa Vista, São Pedro, Bom Pastor, Maria Goretti, Presidente Médice, Centro, Jardim 
Itália, São Cristóvão, e Jardim América. Sua desemboca encontra-se no interior do município 
de Chapecó, na localidade de Linha Cabeceira da Divisa, com a junção  do rio Lajeado São 
José,  que abastece o município de Chapecó, e ambos desaguam no rio Lajeado da Divisa, tendo 
esse nome por compor a fronteira política entre o município de Chapecó (SC) e  Guatambú 
(SC), e finalmente deságua no Rio Uruguai (ZENI, 2007).

Os principais cursos de água que desembocam no Rio Passo dos Índios são: Lajeado 
Passo dos Fortes, Lajeado Palmital, Lajeado Santo Antônio, Sanga São Pedro, Sanga Clara, 
Sanga Bela Vista, Lajeado Santa Maria.  Seu percurso serpenteia predominantemente em 
áreas de topografia é relativamente acidentada e observa-se um relevo mais plano em alguns 
bairros mais centrais da cidade. Ao longo do seu curso, o rio recebe distintas interferências da 
ação humana. Principalmente na área urbana do município, esse rio recebe dejetos, resíduos 
sólidos e efluentes decorrentes da influência antrópica negativa, alterando completamente suas 
características naturais (ZENI, 2007). A Figura 1 apresenta a distribuição espacial dos rios que 
cruzam a cidade de Chapecó, com destaque para o rio Passo dos Índios.

Figura -1: Mapa da hidrografia municipal com localização do Rio Passo dos Índios no 
município de Chapecó

Fonte: Prefeitura Municipal de Chapecó, adaptado pelos autores (2020).
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3  A COMPOSIÇÃO DOS CENÁRIOS DO RIO PASSO DOS ÍNDIOS

3.1 CENÁRIO DE OCUPAÇÃO

Para composição e análise deste cenário, foram utilizadas ferramentas de 
geoprocessamento, SIG, mapas temáticos, e cadastro técnico, com delimitação de 15 metros 
de Área e Preservação Permanente (APP) conforme prevê o Plano Diretor Municipal de 
Desenvolvimento Territorial de Chapecó (PDDTC), exposto na  lei complementar chamada de 
Requalificação Ambiental prevista nos artigos 302 a 304, baseada na Lei Federal nº 6.766, de 
19 de Dezembro de 1979, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, sendo que alguns 
aspectos desta lei foram modificados pela Lei n. 9.785/99. Conforme demonstra o mapa da 
Figura 02.

Figura 2: Área de estudo urbano com uso de geoprocessamento

Fonte: Prefeitura Municipal de Chapecó, adaptado pelos autores (2020).

3.2 CENÁRIO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Este cenário advém da análise a partir de visitas in loco, com observação de fatos 
e fenômenos para reconhecimento do espaço geográfico estudado, bem como informações 
obtidas com moradores. Nele, também foram registrados os impactos ambientais do espaço 
geográfico estudado em análise de fotografias, mapas temáticos, fotos aéreas, com vistas a 
identificação dos cenários os quais estão fundamentados na literatura e nas legislações vigentes 
em âmbito nacional, estadual e local. Por meio dos passos descritos foi elaborado o cenário 
da recuperação ambiental do rio Passo dos Índios com indicações de atividades mitigadoras, 
com procedimentos práticos que podem permear as decisões dos atores governamentais para 
mudanças no espaço geográfico e nos cenários futuros.
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3.3 CENÁRIO HISTÓRICO: CHAPECÓ – TEMPO E ESPAÇO

A Município de Chapecó é caracterizada no contexto das cidades médias, pela fase 
do eixo da expansão urbana (entre a fundação da cidade 1917 e 1980). Com uma população 
estimada de 224.013 habitantes, sendo 93% residentes na área urbana e 7%, na zona rural 
(IBGE, 2020).  De acordo com a hierarquia das cidades centro regionais, ele exerce de fato, 
a função de Capital do Oeste Catarinense e pólo de uma região com cerca de 200 municípios 
e com mais de 2 milhões de habitantes, onde se encontram as sedes das principais empresas 
processadoras e exportadoras de carnes de suínos, aves e derivados do Brasil. Neste sentido, 
Bernardy e Monteiro (2005, p.55) apontam: 

No oeste a funcionalidade urbana estrutura-se a partir do município de Chapecó. 
Assentando em base econômica no binômio dos setores agropecuário e industrial a 
região polarizada possui 118 municípios, com uma hierarquia urbana diferenciada das 
demais regiões do estado de Santa Catarina, embora conformada em período recente 
especialmente a partir de 1960. 

No que concerne a ocupação humana e urbanização nas margens do Rio Passos dos 
Índios, Zeni (2007) destaca que ela se deu pela vinda dos descendentes de colonizadores 
europeus oriundos do estado vizinho - Rio Grande do Sul, por volta do ano de 1920. Estes 
começam a venda dos primeiros lotes urbanos para famílias que desejavam empreender na 
cidade, que na época era denominada de Vila Passo dos Índios, devido a existência de pequena 
população nativa de caboclos, que reconhecidamente, não chegaram a provocar significativa 
interferência no ecossistema, até mesmo por não haver concentração destes em somente uma 
área, à medida que exploravam os  recursos naturais, de forma racional, devido aos seus hábitos 
e costumes (FORTES, 1990). A Figura 03 apresenta a vista da cidade de Chapecó, na década 
de 1960.

Figura 03: Transformação do espaço geográfico da cidade de Chapecó.

 
Fonte:http://ichapeco.com.br/chapeco/fotos-antigas-da-decada-de-60-em-chapeco-sc.
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Nesta época havia a predominância de floresta e segundo Fortes (1990), os primeiros 
moradores caboclos fixados na região por volta do ano de 1938 e 1939 foram “abrindo picadas” 
à sombra de gigantescas árvores de Cedro, Canelas, Imbuias, Angicos, Guajuviras, Canjaranas, 
Grapiapunhas, Louro, Pau-ferro, Sassafrás, Imbuzeiro, Soita, Marfim, Pitangueira, Cerejeira, 
Jabuticabeira, entre outros e o valoroso “Pinheiro-do-Paraná”.  Em relação à fauna, o autor 
(1990) destaca que região era bem diversificada, e por possuir uma hidrografia privilegiada,  
contava com diferentes espécies de peixes. 

Os primeiros habitantes da região construíram seus modos de vida, numa íntima e 
profunda relação com a natureza, da qual retiraram os elementos essenciais para a 
sua própria subsistência. Essa situação começou a se modificar a partir da década de 
1920 a 1930, quando ocorreu uma intensificação no povoamento com a migração e a 
expansão da colonização e do setor madeireiro. (MARCON, 2003, p.78).

Até a chegada da Companhia Colonizadora Bertaso à região, a cidade era apenas uma 
vila e era chamada pelo próprio governo catarinense de “sertão”. Segundo Werlang (1995) a 
região oeste catarinense, foi por longos anos alvo de disputas territoriais.  Primeiramente entre 
Portugal e Espanha, após por Brasil e Argentina, seguido pelo Paraná e Santa Catarina na reco-
nhecida Guerra do Contestado, e em última disputa por espaço entre colonizadores e caboclos. 
Neste cenário, 

Paralelo à exploração das riquezas, ocorreu a destruição da população indígena que 
aqui residia há alguns milênios. A ação dos bandeirantes, missionários, bugreiros 
e expedições militares foi decisiva para tal massacre que possibilitou a posterior 
expansão do capitalismo. Portanto, quando da chegada das empresas colonizadoras, 
a partir de 1917, a população indígena estava reduzida a pequenos grupos e não 
representava ameaça à colonização (WERLANG, 1995, p. 10).

A esperança de grandes ganhos almejados pelas empresas colonizadoras, a partir da 
venda das terras e da madeira, gerou disputas pela região, vencia quem tinha maior influência 
política junto ao governo estadual (FORTES, 1990). Portanto, o município de Chapecó nasceu 
das boas perspectivas de crescimento das maiores atividades econômicas da época: produção 
extrativista, centralizada nas viçosas florestas de araucárias, altas e com troncos grossos, 
abundantes em toda a região que era exportada pelo Rio Uruguai por meio de balsas para 
Argentina. Nesta perspectiva, Bernardy e Monteiro (2005, p. 55) destacam que 

As distintas temporalidades na (re)produção da geografia do Oeste Catarinense 
apresentou certas especificidades: a presença de povos primitivos (índios), os 
caboclos e os colonos. Estes não conformavam-se como fases sucessivas, ao 
contrário, representou a sobreposição de valores diferenciados constituindo processos 
de supressão dos distintos grupos sociais pré-existentes. 
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É primordial observar que a transformação do espaço geográfico foi marcada não 
somente pela mudança na paisagem e nos recursos naturais, mas por grandes conflitos étnicos 
culturais, de não aceitação dos diferentes em relação a hábitos e costumes. Conforme Marcon 
(2003), as transformações que se processaram na região, de modo acentuado a partir dos anos 
de 1930, chegando aos anos 1950 e 1960, provocaram importantes mudanças nas relações 
sociais e no uso da terra. A expansão da colonização e das madeireiras, bem como os conflitos 
fundiários na região produziram novos valores em relação a terra, valorizada em termos de 
mercadoria, desagregada os modos de vida tradicionais dos caboclos e dando origem a outras 
formas de produção e no tratamento das riquezas naturais (MARCON, 1993). 

A partir décadas de 1950 e 1960, registra-se o estabelecimento das primeiras indústrias 
de alimentos na região Oeste Catarinense e a década de 1970 foi marcada pelo seu considerável 
“desenvolvimento,” sobretudo pelo impulso geraddo pelas ações oficiais e de incentivos 
governamentais. Segundo Philippi Jr., Bruna e Romério, (2004, p. 586), 

A teoria de crescimento das décadas de 1950, 1960 e início de 1970 esqueceu o papel 
dos recursos naturais na economia. Ainda hoje se encontram reconhecidos livros de 
teoria do crescimento econômico nos quais não há uma consideração dos recursos 
naturais. A abordagem tradicional da função agregada de produção era dependente de 
apenas três fatores: terra, capital e trabalho.

Conquanto, este momento histórico promove novas formas espaciais decorrentes da 
transformação da paisagem geográfica, sobretudo, por meio da indústria regional que estende-
se à dinâmica dos dias atuais, sobretudo pelo o agronegócio que faz com que o município seja 
“(re)conhecido” globalmente, por meio da exportação de produtos agroindustriais. Contudo, o 
envio de produtos processados, através das exportações, resulta para a região a permanência dos 
custos ambientais. A Figura 4, apresenta uma vista parcial da cidade de Chapecó na atualidade em 
que é possível identificar as profundas transformações ocorridas no mesmo espaço geográfico.

Figura 04: Transformação do espaço geográfico da cidade de Chapecó

Fonte: Fonte:http://ichapeco.com.br/chapeco/fotos-antigas-da-decada-de-60-em-chapeco-sc
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3.4 CENÁRIO DA OCUPAÇÃO POR LOTEAMENTOS IRREGULARES, ÁREAS 
“NON AEDIFICANDI” DO RIO PASSO DOS ÍNDIOS

Com o intuito de possibilitar a compreensão dos fenômenos espaciais da área de 
estudo e alguns dos processos da formação histórica do sistema urbano pesquisado, apresenta-
se neste cenário, a dinâmica local de alguns dos principais bairros que margeiam o Rio Passo 
dos Índios e que fizeram parte da pesquisa. Para se avaliar os lotes que fazem parte da área “non 
aedificandi” (espaço onde não é permitido construir) é apresentada a Figura 5, em que constam 
os bairros em análise e a quantidade de lotes, por bairro, que possuem construções irregulares 
nas margens consideradas áreas de APP, de até 15 metros:

Figura 5. Tabela dos bairros pesquisados com a quantidade de lotes e a existência de lotes 
sobre “área non aedificandi”. 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da prefeitura municipal de Chapecó (2020).

Nesta perspectiva, abaixo realizou-se o destaque de  alguns bairros importantes da 
cidade no que concerne a ocupação da área do rio Passo dos Índios

a) Bairro São Pedro
O bairro São Pedro está localizado na região leste do município de Chapecó e como 

pode ser observado na tabela apresentada na Figura 5, e exposta na no mapa da Figura 4 
(abaixo), 24,2 % dos lotes urbanos que estão em área “non edificandi” do rio Passo dos Índios, 
estão localizados neste bairro. A primeira área urbanizada em que o rio cruza,  é o bairro Boa 
Vista, porém este não apresenta lotes em área irregular. No entanto, no bairro São Pedro que 
possui 632 lotes, encontram-se 98 lotes urbanos às margens do rio, sendo que destes, 70 deles 
são residenciais. Neste sentido, a Figura 6 destaca a área do bairro São Pedro.
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Figura 6: Mapa dos lotes do bairro São Pedro em área “non edificandi”.

Fonte: Prefeitura Municipal de Chapecó, adaptado pelos autores (2020).

Segundo Fortes (1990), esse é um dos bairros mais antigos da cidade, concebido a 
partir da “colonização”, o que denota a possibilidade de entendimento do porquê deste espaço 
ser o marco da segregação sócio-espacial no processo de formação histórica do sistema urbano 
chapecoense. Seu  princípio de ocupação possui antecedentes históricos, pautados na lógica 
capitalista da Companhia Colonizadora Bertaso representada pelo poder deste novo ator, 
estabelecendo hierarquia de ocupação e determinando a divisão de classes por meio  do poder 
de controle do espaço.

As moradias são de baixo valor aquisitivo, sendo que 28,2% do total de famílias que 
residem no bairro têm poder aquisitivo considerado baixo, conforme dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE, 2020). Sobretudo, as casas localizadas às margens do rio, 
apresentam incidência de entulhos e majoritariamente os dejetos das fossas, são despejados 
diretamente no leito seu leito. Não se verifica a ocorrência de mata ciliar e há a presença de 
canalização, somente nos espaços de  passagem pelas ruas. As entrevistas e conversas informais 
com os moradores, evidenciaram que eles almejam a canalização ou tamponamento do rio, 
evitando e deposição de lixo, mau cheiro e a forte incidência de insetos.

b)Bairro Centro
Na região central de Chapecó o rio Passo dos Índios,  na maioria de sua extensão 

está canalizado desde os anos de 1970. Ele foi totalmente tamponado e sobre ele foi criado o 
“calçadão”. A maior parcela das pessoas que circula por este local, nem sequer tem conhecimento 
da existência de riacho abaixo da rua, denotando que ele perdeu totalmente a sua identidade. 
Apenas em alguns pontos, restam evidências das enchentes que ocasionalmente ocorriam até há 
alguns anos. Atualmente, não são registradas enchentes na área próxima à avenida central, em 
virtude de obras de melhoria do sistema de saneamento realizadas no ano de 2015.
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c) Bairros Parque das Palmeiras/ Jardim Itália/Jardim América
No bairro Parque das Palmeiras o curso do rio encontra-se próximo ou sobre um antigo 

“lixão” que ficou ativo por vinte anos. Como consequência, outros locais foram contaminados, 
à medida que ao desaguar no rio Rio Uruguai,  leva o lixo da cidade à outras cidades e  países, 
como a Argentina, que noticiou a presença no curso d’água de sacolas dos supermercados da 
cidade de Chapecó.

O estudo identificou, que neste bairro, o rio passa por áreas de propriedade municipal 
não demarcadas por lotes e quadras. Além disso, constatou-se a presença de moradores 
irregulares, que não constam nos registros de cadastro do município, por se tratar de moradores 
“clandestinos”. Já nos bairros Jardim Itália e Jardim América, que fazem divisa entre si, 
evidenciou-se que o rio perdeu a identidade em todos os sentidos. Durante a realização das 
entrevistas com os moradores do entorno, evidenciou-se que muitos deles depositam seu lixo 
para dentro do rio. Constatou-se que para muitos moradores, a presença do rio é sinônimo de 
transtornos por causa do mau odor, proliferação de insetos, demonstrando desconhecimento 
de sua importância, legitimando na prática, a real necessidade de organização de trabalho de 
educação ambiental com estas populações.

Constatou-se que no entorno do rio não há local específico destinado ao lazer, embora 
no bairro Jardim América, há uma cascata de beleza cênica e seu curso se dá em terreno 
acidentado, com corredeiras tendo profundidade em torno de 50 cm. A vegetação marginal está 
menos degradada, mas as águas estão poluídas pelos esgotos sanitários despejados antes da 
cascata e pelos depósitos de lixo ocorridos que em outros espaços durante seu percurso (ZENI, 
2007).

A ocupação das margens do rio, em sua maioria, se caracteriza por moradias familiares, 
com exceção do centro. Em muitos locais observou-se que colunas de concreto encravadas no 
leito do riacho, sustentam a metade posterior das casas, que têm a outra metade apoiada em 
terra à beira de um barranco onde a erosão se evidencia. O crescimento populacional, que 
tornou o Rio Passo dos Índios “um manancial urbano”, se deve à expansão dos chamados 
“bairros dormitórios” nos arredores da cidade,  por sua proximidade com o “centro dinâmico” 
de Chapecó. Ali se concentra a presença de atividades comerciais e empresas geradoras de 
empregos movimentando um grande fluxo de pessoas diariamente.

Identificou-se que a carência de moradias para a população de baixa renda mantém a 
pressão sobre os mananciais, à medida que famílias não apresentam condições financeiras para 
pagamento de aluguel e se instalam irregularmente em áreas verdes, particulares ou de domínio 
municipal. Entretanto, percebeu-se que as construções irregulares acontecem tanto nos bairros 
mais carentes, como nos bairros considerados de classe média. Além disso, gradativamente 
foram inseridas empresas e indústrias em situação de construção irregular, diretamente às 
margens do rio Passo dos Índios.
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3.5 CENÁRIO DAS INTERVENÇÕES NO RIO PASSO DOS ÍNDIOS

Consta na história de Chapecó que durante o mandato do prefeito Altair Wagner (1973-
1976) foram canalizados um total de 21,5 km de riachos e córregos no perímetro urbano sob 
apoio financeiro do Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS) (ZENI, 2007). 
Segundo Wagner (2005, p.193) foram “retificados acima de 21 km de nascentes, arroios, riachos 
no perímetro urbano, que ocasionavam enchentes e alagamentos, que propiciavam a formação 
de focos de mosquitos em águas estagnadas após as cheias”. Entre eles, o rio Passo dos Índios 
estava na lista dos que estavam causando “problemas” para a cidade. No ano de 1986, por meio 
do decreto 656, foi implantando o calçadão de Chapecó, neste momento além da canalização,  
sobre o rio Passo dos Índios é edificado o calçadão da cidade (ZENI, 2007).  Assim, a realização 
de intervenções nos cursos de água tem sido historicamente uma prática comum na cidade, 
por meio das canalizações ou por retificação dos canais fluviais, seja por iniciativa do poder 
público ou a pedido ou execução da população local. Como consequência, houve aumento de 
umidade, enchentes, processos erosivos com solapamento das margens fluviais, acarretando no 
assoreamento e interrupções do leito natural.

3.6 CENÁRIO DAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO: ESGOTO E RESÍDUOS

O leito do rio Passo dos Índios foi transformado em receptor de todos os tipos de resíduos, 
animais mortos, entulho e esgoto “in natura”, além de formas de ocupação ambientalmente 
inadequada. Neste cenário,  tem-se o tipo de intervenção com situação conflituosa que causa 
efeitos para os próprios moradores, pois os resíduos tornam-se sinônimo de risco para a 
saúde. Proliferam-se ratos, escorpiões, baratas, mosquitos e outros animais, transmissores de 
doenças. As entrevistas evidenciaram que parte deles reconhecem que o esgoto de sua casa flui 
diretamente para o leito do rio.  

Além do esgoto doméstico, observou-se a presença de indústrias, centros comerciais, 
hotéis, restaurantes, bares, mercados, estabelecimentos de serviços de saúde, laboratórios, 
posto de lavagem de veículos, borracharias, mecânicas, e assemelhados lançando efluentes 
clandestinos diretamente no leito do rio. 

4 DIAGNÓSTICO RESULTANTE DO ESTUDO DOS CENÁRIOS 

Estudos com base nos cenários tornam-se cada vez mais importante na compreensão de 
fenômenos para a descrição de quadros futuros de ambiente/espaço (ROJO, 2006, ANDRADE, 
2002).   Eles servem para projetar determinadas situações ou eventos com probabilidade de 
ocorrência, que servirão de base para elaboração de políticas, planos de ação, planos operacionais 
e, principalmente plano estratégico. 
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De acordo com o estudo realizado na microbacia do rio Passo dos Índios, as formas 
de uso e ocupação do solo com visível cenário de degradação registra o seguinte diagnóstico: 

1- As áreas de preservação permanente sofrem intervenções arbitrárias, que resultam 
na ausência de mata ciliar, disposição inadequada do lixo, entulho e deposição de esgoto in 
natura, tais fatores legitimam a prerrogativa da canalização dos córregos;

2 - Com relação aos transtornos causados pelos impactos ambientais, relacionados ao 
processo físico como a umidade, enchentes, processos erosivos com solapamento das margens 
fluviais, que acarreta assoreamento e interrupções do leito natural;

3 - Observa-se total abandono nas nascentes localizadas no interior do município, 
que embora a área não é incorporada ao processo de urbanização, as instituições competentes 
deveriam exigir o cumprimento da lei Nº. 4.771/65 do Código Florestal no que diz respeito 
às nascentes como área de APP, que atualmente são utilizadas para pastagem de ou para a 
dessedentação de bovinos; 

4 - Há ocupação por loteamentos irregulares nas áreas destinadas a APP determinadas 
pelo código florestal lei nº 4.771/65 em seu art. 2º;

5 - Na parte urbana, com raras exceções, a mata ciliar encontra-se ausente, em alguns 
pontos restam resquícios de vegetação que não realiza sua função de proteger a margem dos 
rios da erosão; 

6 - A degradação em relação à qualidade hídrica é visível em todos os trechos analisados, 
porém através das análises de água percebeu-se problemas a partir da nascente; 

7 - Entupimento de galerias de águas pluviais devido a grande quantidade de lixo; 
8 - Há ineficiente e frágil modelo de concepção de planejamento da política municipal 

de meio ambiente, pois ao mesmo tempo e espaço que existem instrumentos e instâncias para 
normalizar e fiscalizar os abusos ao meio ambiente e exemplo da polícia ambiental;

9 - Na prática, percebe-se que o plano diretor vigente apresenta inadequações em 
relação à ocupação urbana nas áreas de proteção e preservação ambiental. 

5 RESULTADO DO CENÁRIO FINAL DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO 
AMBIENTAL

Considerando os diferentes aspectos e situações observadas no levantamento de dados 
para o desenvolvimento dos cenários, como a história do espaço, de degradação ambiental, 
de ocupação por áreas irregulares, das intervenções e das condições de saneamento, algumas 
atividades podem ser sugeridas visando a recuperação do rio Passo dos Índios. Com base nesta 
análise, trabalhos relacionados a aspectos sociais, econômicos e ambientais com ações para 
diminuir o risco à saúde da população devem ser adotadas medidas para orientar e conduzir a 
ocupação de determinados espaços não sejam ocupados irregularmente. Dentre essas destacam-
se: 

1 - Estabelecer programas/projetos, como a construção de um parque na área urbana, 
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próximo à cascata do Rio Passo dos Índios, com o objetivo de criar atividades auto-sustentadas 
de desenvolvimento humano e oportunidades de emprego tanto formais como informais para 
os moradores das áreas urbanas que tenham baixa renda. Incentivando que este local seja de 
utilidade pública para práticas de caminhadas, educação ambiental e outras atividades ligadas 
ao lazer; 

2 - Habilitar grupos comunitários, organizações não governamentais e indivíduos a 
assumir a autoridade e a responsabilidade pelo manejo e melhoria de seu ambiente, por meio 
de instrumentos, técnicas e critérios de participação incluídos no conceito de conservação do 
meio ambiente; 

3 - Articular parceria entre instituições do município promovendo o desenvolvimento 
urbano sustentável, baseado no diálogo permanente entre todos os atores envolvidos, 
contribuindo para melhorar meio ambiente, a organização social e a consciência ambiental; 

4 - Cumprir a lei nº 4.771/65 do Código Florestal brasileiro em seu art. 2º - que 
considera como área de preservação permanente, as florestas e demais formas de vegetação 
natural situadas nas nascentes, de qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo 
de 50 metros de largura;

5 -  Cercamento das nascentes do Rio Passo dos Índios onde existe a presença de gado, 
e recomposição da mata ciliar, com espécies nativas;

6 - Direcionar ações de educação ambiental na área rural, enfocando os riscos 
decorrentes do uso de ações agrotóxicos e pesticidas, informando para as práticas alternativas 
e ações conservacionistas, sejam elas para o cultivo ou criação de animais, sendo os órgãos 
competentes, responsáveis por informar acompanhar, fiscalizar;

7 -  Providenciar bebedouros para os animais na área de abrangência do rio;
8 -  Proibir qualquer tipo de intervenção no leito do rio sem a devida autorização sob a 

pena Fiscalização/punição a partir da legislação vigente;
9 - Notificação dos envolvidos pela emissão de esgotos com posterior fiscalização/

punição exigindo o tratamento dos resíduos, bem como dos efluentes industriais, conforme a 
normativa legal;

10 - Informar a população urbana dos horários e dias do sistema de coleta e disposição 
final de resíduos sólidos, enfocando a necessidade de coleta seletiva;

11 - Impedir a disposição de lixo nas margens e no leito do rio;
12 - Promover a melhoria do trecho retificado, buscando a valorização da paisagem.
Com base nas medidas anteriores, propõe-se que haja o reflorestamento das áreas 

degradadas, para minimizar o risco de ocorrência de processos erosivos localizados em alguns 
bairros. Através da proposta de recuperação ambiental, três opções são listadas, o plantio de 
mata nativa, a educação ambiental e o tratamento de efluentes (com instalação de sistemas de 
esgoto), os possíveis cenários resultantes destas ações são apresentados na Figura 7.
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Figura 7: Mapa do cenário de recuperação do Rio passo dos Índios.

Fonte: Prefeitura Municipal de Chapecó, adaptado pelos autores (2020)

 A análise do mapa, nos permite inferir que a recuperação do espaço geográfico 
pesquisado, tem-se como indicação fundamental, o desenvolvimento de trabalhos de educação 
ambiental junto à população e escolas da região pesquisada, visando reforçar a necessidade de 
ações para o engajamento das comunidades na defesa do ambiente e da qualidade de vida.

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de urbanização do município de Chapecó tem uma estreita relação com os 
impactos ambientais, sociais e econômicos. Neste sentido, compreender sua trajetória, por meio 
da elaboração do cenário histórico do espaço geográfico, permitiu confirmar que a história da 
humanidade e a ocupação do espaço geográfico, apresenta-se intrinsecamente relacionada ao 
domínio e da interferência na natureza e especialmente nos cursos de água. 

Evidenciou-se que as cidades do oeste catarinense cresceram sem planejamento, 
e geralmente situadas às margens dos rios. Neste cenário, teve fundamental importância as 
companhias colonizadoras que priorizavam o próprio capital e não consideravam os fatores 
culturais ou ambientais locais. Desde então, os rios passaram a ser sinônimo de depósito de 
resíduos e para despejo de esgotos domésticos e efluentes industriais.

Contatou-se que ao longo do processo de construção da cidade, não houve preocupação 
com a ocupação do solo, que resultou na agressão dos cursos d’água , levando ao processo 
de canalização e/ou tamponamento. Além disso, comprovou-se que as áreas de preservação 
permanente foram acometidas por intervenções arbitrárias, que resultaram na paisagem geográfica 
ambiental e social do rio, marcada pela ausência de mata ciliar, disposição inadequada do lixo, 
entulho e deposição de esgoto in natura, fatores que legitimam a prerrogativa da canalização 
de córregos.

Comprovou-se que o Rio Passo dos Índios, além de ser patrimônio da comunidade 
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local, faz parte da estética da cidade, mas devido ao seu percurso urbano, que devido suas 
condições, não apresenta possibilidades de uso para o consumo humano. No entanto, apresenta 
importância político social para a população ribeirinha, ou como vetor de doença, pragas, entre 
outros, ou como um inconveniente nos períodos de alagamentos, em alguns bairros o que gera 
transtorno para toda a comunidade.

Ao consultar o Plano Diretor da cidade, percebeu-se a presença de inúmeras edificações 
situadas em locais irregulares e que estão em pleno desacordo com o que se propõe para aquela 
área, que são as Áreas Especiais de Interesse Ambiental (AEIA). Segundo ele, há a necessidade 
de adorar o Programa de Requalificação da Paisagem Urbana e Natural, denotando sobretudo 
a revisão das áreas verdes remanescentes com finalidade de uma política de sustentabilidade. 

O cenário de recuperação ambiental demonstra que o rio necessita de ações 
corretivas para diminuição das cargas poluidoras de origem industrial e urbana, procedimentos 
necessários e urgentemente, deve-se considerar que, em muitas situações, cabe aos infratores a 
responsabilidade de correção dos seus próprios problemas e em outras, são necessárias também 
ações públicas no sentido de viabilizar as soluções.

Constatou-se que é fundamental investir em programas de educação ambiental, o 
que se acredita que induz a mudanças no comportamento da população ribeirinha, a fim de 
tornar o morador consciente das questões ambientais e culturais. Portanto, debater a essência 
da construção política e social da questão ambiental no cenário contemporâneo parece relevante 
para compreender os caminhos de atuação da responsabilidade destes atores. Conhecer os muitos 
caminhos a serem percorridos pela atuação da responsabilidade política, remete à sensibilização 
pautada em subjetividades. Portanto, emerge desta pesquisa, a necessidade de articulação entre 
os atores municipais para que a cidade adote o desenvolvimento eficiente e sustentável, visando 
soluções possíveis para gestão do que restou dos rios e córregos. Com vistas a ações práticas 
de recuperação, destacar-se considerar a sustentabilidade, em conformidade às necessidades 
locais.

Sugere-se que o resultado só será completo, a partir de um trabalho conjunto, desde 
a educação das crianças, do envolvimento da população, da administração, juntamente com o 
Ministério Público, nas situações onde são verificados danos ao meio ambiente, pois se acredita 
que a união de todos os segmentos da sociedade, é que será possível obter resultados satisfatórios 
em relação à proteção e recomposição do ambiente.

A partir da sistematização de cenários, obteve-se um panorama geral do desenvolvimento 
urbano do espaço geográfico do Rio Passo dos Índios. Pelos dados coletados foi possível 
apresentar cenários do passado histórico e do presente, além disso, recomendou-se medidas 
mitigadoras para recuperação da área de abrangência do rio, a serem tomadas pelos gestores 
públicos municipais e a população, sobretudo,  motivando-os a pensar soluções presentes para 
evitar maiores impactos futuros e recuperar agressões ambientais já evidenciadas.

 Por fim, com base nos cenários levantados e análise realizada, constatou-se que o Rio 
Passo dos Índios está sendo degradado diariamente, o uso e cobertura do solo estão inadequados 
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e um processo de fragmentação está ocorrendo na paisagem. Assim sendo, no Rio Passo dos 
Índios, urge encontrar um equilíbrio entre proteção do meio ambiente e o desenvolvimento 
econômico com vistas à utilização equilibrada do meio ambiente, mantendo-o saudável, de modo 
a atender as necessidades humanas atuais e preservá-lo para as futuras gerações, contribuindo 
diretamente com a qualidade de vida e a própria vida. 
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RESUMEN
En Baracoa, provincia de Guantánamo ubicada no extremo leste de Cuba existen grandes formaciones de arena 
fluvial en el tibaracón del rió Toa, que no se explotan continuamente, por temor a introducir impactos ambientales 
irreversibles al medio, debido al desconocimiento de los mecanismos y frecuencia de formación de estos accidentes 
geográficos. El objetivo es determinar el volumen de arena, área de impacto, sentido de extracción y describir 
los impactos. Se realizaron varios estudios para describir el estado de las variables ambientales, identificar los 
impactos ambientales, las medidas preventivas, correctoras y de monitoreo para mitigarlos, el análisis de la matriz 
causa-efecto y valoración económica. La restauración del tibaracón es dinámica y renovable en el área, estos 
sedimentos alcanzan aproximadamente 509 058m3 de la tasa de remoción media anual que facilitan la extracción. 
El estudio posibilita la explotación de arena, si se cumplen con las medidas preventivas, correctoras y monitoreo, 
que mitigan los impactos ambientales negativos para garantizar su sostenibilidad. 

Palabras Clave: Formaciones de arena fluvial. Tibaracón del río Toa. Impactos ambientales.

RESUMO
Em Baracoa, província de Guantánamo, localizada no extremo leste de Cuba, existem grandes formações de 
areia fluvial no rio Toa, que não são exploradas continuamente, por medo de introduzir impactos ambientais 
irreversíveis ao meio ambiente, devido ao desconhecimento dos mecanismos e da frequência de formação 
desses acidentes geográficos. O objetivo é determinar o volume de areia, área de impacto, direção de extração e 
descrever as consequências da ação humana. Vários estudos foram realizados para descrever o estado das variáveis   
ambientais, identificar os impactos ambientais, medidas preventivas, corretivas e de monitoramento para mitigá-
los, a análise da matriz de causa-efeito e valoração econômica. A restauração do tibaracón é dinâmica e renovável 
na área e seus sedimentos atingem aproximadamente 509 058 m3 da taxa de remoção média anual que facilita a 
extração. O estudo possibilita a exploração de areia, desde que cumpridas as medidas preventivas, corretivas e de 
monitoramento, que mitiguem os impactos ambientais negativos para garantir a sua sustentabilidade.

Palavras chave: Formação de areia fluvial. Deposição de sedimentos do rio Toa, Impactos ambientais.

ABSTRACT
In Baracoa, province of Guantánamo located not far from east of Cuba there are large formations of fluvial 
sand in the tibaracón of the Toa river, which are not continuously exploited, for fear of introducing irreversible 
environmental impacts to the environment, due to ignorance of the mechanisms and frequency of formation of 
these landforms. The objective is to determine the volume of sand and area of   impact, sense of extraction and 
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describe the impacts. Several studies were conducted to characterize the state of environmental variables, identify 
environmental impacts, propose preventive, corrective and monitoring measures, the analysis of the cause-effect 
matrix and economic valuation. The tibaracón restoration is dynamic and renewable in the area, these sediments 
reach approximately 509 058 m3 of the average annual removal rate that facilitate extraction. The study allows the 
exploitation of sand, if the preventive, corrective and monitoring measures are complied with, which mitigate the 
negative environmental impacts to guarantee its sustainability.

Keywords: River sand formations. Toa river tibaracón.  Environmental impacts.

1 INTRODUCCIÓN

La explotación de arena y grava se lleva a cabo en todo el mundo y representa el mayor 
volumen de extracción de materiales sólidos a nivel mundial (DAVID, 1976). Estas materias 
primas son las más consumidas en el planeta después del agua (aproximadamente un 70-80 % 
de los 50,000 millones de toneladas de materiales extraídos cada año) . Formadas a partir de 
procesos erosivos que requieren miles de años, en la actualidad se explotan mucho más rápido 
de lo que se regeneran (ARCE, 2002). El volumen extraído en algunos países está aumentando 
de forma exponencial, principalmente como consecuencia del rápido crecimiento económico y 
el consiguiente auge de la construcción. Según cálculos conservadores, el consumo mundial de 
áridos es de 40,000 millones de toneladas al año, lo cual equivale al doble de la cantidad anual 
de sedimentos arrastrados por todos los ríos del mundo.

En las costas del territorio de Baracoa, existen unos accidentes geográficos únicos en 
toda el área del Caribe Insular conocidos como tibaracones, que constituyen grandes formaciones 
o barras de arena fluvial (yacimiento mineral, no metálico). El más grande se localiza en la 
desembocadura del río Toa, considerado además como un delta lineal. En esta región de Cuba, 
donde más se observa el ascenso del nivel del mar como una de las consecuencias del cambio 
climático, la indiscriminada extracción de arena pone en peligro de desaparecer exclusivos 
accidentes geográficos, que sirven como murallas protectoras de la población y la economía 
ante un evento hidrometeorológico extremo (CITMATEL, 2019). 

La ciudad de Baracoa, primera villa de Cuba fundada por los españoles en 1511, cuenta 
con un fondo habitacional antiguo y deteriorado. Los estudios que sustentan las acciones de la 
Tarea Vida, Plan del Estado cubano para el enfrentamiento al cambio climático, confirman el 
ascenso del nivel medio del mar y los cada vez más potentes y peligrosas olas en la costa. En 
los últimos años ha sido azotada por varios fenómenos hidrometeorológicos, que provocaron el 
mar de leva y penetraciones del mar principalmente en el área del litoral, afectando un total de 
más de 6 157 viviendas y 109 instituciones, con afectaciones a la economía que sobrepasan los 
$15 millones de pesos; incrementando el detrimento de las edificaciones existentes. 

La construcción, restauración de viviendas e infraestructuras económicas y sociales 
para el desarrollo local en este municipio, han impuesto a lo largo de los años un alto costo 
económico al país, al trasladar arena desde zonas muy alejadas del territorio, donde las reservas 
de este mineral se han agotado. No existen en Cuba antecedentes de explotación autorizada de 
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arena en tibaracones, por lo que se autorizó una dispensa por parte del Ministerio de Ciencia 
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), para la extracción de arena a la Empresa de Materiales 
de la Construcción.

En Baracoa existen grandes formaciones de arena fluvial en el tibaracón del río Toa, 
que no se explotan de forma continua, al considerarse estos recursos como no renovable, 
producto al desconocimiento de los mecanismos y frecuencia de formación de estos accidentes 
geográficos y debido a la ausencia de medidas para su mitigación, por temor a introducir 
impactos irreversibles al medio. En muchas ocasiones estas barras de arenas, son saqueadas 
ilegalmente por personas inescrupulosas, que con su acción incontrolada provocan impactos 
negativos al medio (COLECTIVO DE AUTORES, 2001).

La presente investigación tiene como objetivo general: determinar el volumen de 
arena, definir el área de impacto y delimitar el sentido de extracción, identificar los impactos 
ambientales que posibiliten explotar y administrar en un marco medioambiental sustentable las 
reservas disponibles.

2 MATERIALES, MÉTODOS Y CONTEXTO DE ESTUDIO 

Administrativamente se encuentra en la región más oriental de la isla de Cuba, en la 
provincia de Guantánamo. Geológicamente el área de estudio se ubica en la región Cuchillas 
Moa–Toa, al Este–Sureste de la Sierra del Maquey en Yateras al noroeste de la ciudad de 
Baracoa, específicamente en la desembocadura del río Toa desde playa Cane hasta la playa 
de Toa (LEY 81 DEL MEDIO AMBIENTE, 1987).  Representada por una sedimentación 
terrígena, fluviomarina (arenas, grava, areniscas y calizas) que caracteriza las fases del desarrollo 
estructural (COLECTIVO DE AUTORES, 2001). A Figura 1 presenta una Imagen satelital del 
tibaracón del río Toa, en que es posible observar el punto de desagüe del río Toa e su tibaracón.
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Figura 1 - Imagen satelital del tibaracón del río Toa

Fuente: Preparado por los autores, a partir del Google Earth (2020).

El punto de extracción se localiza geográficamente en la desembocadura del río Toa, 
específicamente sobre el tibaracón. Tiene como límite físico: al Norte el Océano Atlántico, al 
Sul el Centro de Alevinaje y al Oeste, Cauce del río Toa. entonces, en la realización del estudio 
se determinó el área de impactos directos que relaciona el proyecto de extracción, se evaluaron 
las afectaciones potenciales ambientales, sociales y económicas que se producirán una vez que 
comience la explotación y sus posibles consecuencias (COLECTIVO DE AUTORES, 2010).

Se tuvieron en cuenta los parámetros de explotación, relacionándolos con el espacio 
de inundación de los ríos Toa y Duaba, la dinámica litoral y fluvial, ubicación de los terrenos 
para el desarrollo de los cultivos, localización de las viviendas e infraestructuras sociales y 
los impactos causados en la playa Toa, debido a una posible alteración de su hábitat natural 
(COLECTIVO DE AUTORES, 2009). La Figura 2, presenta el área de estudio, con destaque el 
espacio de ocupación humana. 
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Figura 2 - Delimitación de la ocupación humana en la desembocadura del río Toa.

Fuente: Preparado por los autores (2020).

Por su naturaleza, la investigación es cualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Para 
la recolección de datos, se emplearon técnicas y métodos de investigación, que junto a las 
consultas bibliográficas brindan un rigor científico que garantizan la interpretación conceptual 
del producto final (ANDRADE, 2004). Por lo tanto, se definirán métodos teóricos y empíricos, 
que son descritos a seguir:

•  Histórico-lógico (ENGELS; MARX, 1859): análisis de la evolución y desarrollo 
histórico de las transformaciones ambientales en el área de estudio 

•  Histórico-deductivo (DESCARTES, 2003): identificación, evaluación y ponderación 
de los impactos potenciales y posibles acciones de mitigación 

•  Análisis-síntesis: descripción del proyecto, valoración de los impactos ambientales 
durante todo el proceso extractivo y propuestas de las acciones de mitigación.

•  Sistémico (SENGE, 2000): relación entre las acciones impactantes en el proyecto 
con los elementos del medio natural, así como los impactos potenciales.

•  Observación científica: describir y diagnosticar el estado actual de los elementos 
naturales del área para caracterizar la línea base ambiental. Identificación preliminar de impactos 
ambientales potenciales. Recorridos del equipo interdisciplinario por el área de estudio para 
precisar el alcance del estudio y conocer de forma general las condiciones ambientales del 
lugar. Mapeo de los aspectos interesantes de cada una de las variables ambientales. 

•  Medición: obtención de información numérica acerca del área afectada por las 
acciones de explotación y uso de métodos matemáticos: análisis porcentual y comparativo, 
para el análisis de los costos-beneficios. 

•  Revisión documental (LÜDKE; ANDRÉ, 1986): estudio de las Legislaciones 
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Ambientales vigentes en el país y lectura de literatura especializada, consultas de archivo y guías 
metodológicas, análisis de los elementos del proyecto, estudios del medio físico, elaboración de 
los datos de campo, así como confección del informe y anexos.

•  Entrevistas y criterio de expertos (BOGDAN; BIKLEN 1994): garantizó reunir 
evidencias sobre el diagnóstico al área de estudio, ayudó a la evaluación de los impactos y a la 
valoración de las acciones correctoras propuestas.

•  Metodología de Yvonnet (1998): para la ponderación de impactos ambientales.
•  Cartografía ambiental (CHRISTOFOLETTI, 1999): preparación de mapas temáticos 

capaces de generar informaciones sobre las características del medio natural.
Los documentos y estudios realizados relacionados con el área de influencia fueron: 

EL Estudio Abiótico Línea Base Marina del río Toa; Estudio Hidrológico al tibaracón del río 
Toa; Diagnóstico Ambiental Cuenca Hidrográfica Toa; Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) al 
Proyecto de extracción de arena del tibaracón del río Toa y Proyecto de explotación al tibaracón 
del río Toa.

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con el objetivo es determinar el volumen de arena, área de impacto, sentido de 
extracción y describir los impactos en tibaracón del río Toa, se buscó identificar la origen y 
estructuras, reservas estimadas y la dinámica de los sedimentos. Se identificó, que en la  barra 
del tibaracón se origina producto a la acumulación de arena de origen fluvial, formada entre el 
oleaje del mar y la margen derecha del río. Se ubica en una llanura abrasivo-acumulativa de 
origen fluvio-marino (Hoja cartográfica Mabujabo N0 5277-II-de escala 1:25 000). La Figura 
3, destaca el el montante de tibaracón del río Toa.

Figura 3 - Tibaracón 

del río Toa, Guantánamo. 

Fuente: Los autores (2019).
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Su deposición está estrechamente controlada no sólo por el régimen hidrodinámico 
específico de la zona costera, sino por su estructura, relieve predominante, las llanuras costeras 
resultan muy estrechas, características litológicas del río de gran pendiente, el régimen 
pluviométrico es alto y por los vientos Alisios, que a su vez influyen en el sistema hidrodinámico 
(COLECTIVO DE AUTORES, 2009).

También interviene en su formación, la existencia de arrecifes coralinos de 
cresta próximos a las costas (COLECTIVO DE AUTORES, 2001). La Figura 4 expone el 
esquemáticamente, la dinámica de los sedimentos en la desembocadura del Toa y sus etapas.

Figura 4 - Esquema de la dinámica de los sedimentos en la desembocadura del río Toa.

Fuente: Preparado por los autores (2020).

El estudio identificó, que en la dinámica de los sedimentos inciden la acumulación 
por distintos factores que actúan simultáneamente. Entre ellos están: 1- la ubicación en zonas 
con pendientes pronunciadas, desde su nacimiento en la cota 780 metros sobre el nivel del mar 
(msnmm). 2- elevada pluviosidad de la cuenca, la mayor del país, con caudales apreciables y 
con poca variación de su escurrimiento, las magnitudes de la lluvia media hiperanual dentro 
de la cuenca oscilan desde los 1 100 mm hasta los 4 600 mm. 3- el arrastre que ejerce la 
corriente fluvial desde las zonas altas hasta la desembocadura en dirección oste -leste de forma 
permanente, restos de masas de rocas cristalinas muy erosionadas, bordeados de esquistos y 
pizarros, hacia la costa son de origen coralino sobre conglomerados de rocas ígneas y arcillas.4- 
Sucesión de terrazas calizas de diferente edad y estructura por movimientos de emersión y 
sumersión en la línea de las costas Norte y Sur de Cuba. 5- La circulación hacia el Noroeste de 
las corrientes marinas, que se generan fundamentalmente por la acción combinada del viento y 
la marea, actuando como barrera del movimiento fluvial. 6- El oleaje, predomina en dirección 
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del noroeste para leste, en esta zona geográfica está determinado por la influencia del Anticiclón 
de las Azores-Bermudas. La altura significativa media general para el año es de 1,44 m y se 
corresponde con la ocurrencia de los frentes fríos invernales, al estar acompañados de vientos 
fuertes. 

En relación a las reservas estimadas, de acuerdo al Estudio Hidrológico realizado 
altibaracón del río Toa, se estima que se depositan en el tibaracón anualmente arena de 
granulometría fina, con un volumen aproximado de 509 058 m3 por año. El Cuadro 1 presenta 
las características físicas del yacimiento del mineral en el tibaracón del río Toa.

Cuadro 1 - Características físicas del yacimiento del mineral.
Características Mín� Máx. Promedio ponderado

Peso específico corriente g/cm3 2,42 2,57 2,49
Absorción % 1,3 2,38 2,30

Peso unitario suelto t/m3 1 156 1 314 1 228
Mod. Finura 0,85 2,13 1,36

Placa colorimétrica A A A
% grava 1,06 60,39 10,50
% arena 34 9,74 81,45
% arcilla 5,51 10,58 8,05

Fuente: Preparado por los autores (2020).

Alén de las características físicas, el estudio identificó las características químicas del 
yacimiento del mineral del tibaracón del río Toa. Así co o en el estudio de Conesa Fernandez-
Vitora (2006).  El Cuadro 2 expone las características químicas yacimiento del mineral.

Cuadro 2 - Características químicas del yacimiento del mineral.
Características Min� Max. Promedio 

ponderado
CaO 2,40 3,66 3,03
Si O3 45,94 47,92 46,93
Fo2  O3 7,76 8,36 8,06
SO3 Trazas Trazas Trazas
CL Trazas Trazas Trazas

Fuente: Preparado por los autores (2020).

Las muestras tomadas y analizadas en el laboratorio de la Empresa de Materiales 
de la Construcción definen este recurso mineral representado por sedimentación terrígena, 
fluviomarina (arenas, grava, areniscas y calizas), que describen las fases del desarrollo 
estructural, cuentan con características físico-químicas óptimas, por lo que no necesita otro 
recurso natural para su procesamiento. 

Para la localización y delimitación del área de explotación se identificó que la barra de 
arena definida por proyecto será dividida en cuatro cuadrantes o sectores para la  

planificación y explotación, iniciándose según proyecto de norte al sur, por los sectores 
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I, II, III y IV respectivamente y los desechos sólidos se depositarán fuera del sitio a extraer a una 
distancia de 200 metros con respecto a la barra de extracción, como se muestra en la Figura 5.

Figura 5 – Esquema de extracción por sectores y deposición de sólidos en la desembocadura 
del río Toa 

Fuente: Preparado por los autores (2020).

Las extracciones serán realizadas fundamentalmente en la época de seca, comprendida 
entre los meses de noviembre–abril, con el objetivo de evitar el menor número de afectaciones 
por eventos climáticos. Serán ejecutadas en el perímetro aprobado por la microlocalización que 
define una longitud de 500 m de largo y 40 m de ancho, con una profundidad que no sobrepasará 
los 0,50 m, se espaciarán por trimestres a 2 500 m3 por cada uno, hasta completar los 10 000 m3 
al año. Las operaciones serán realizadas a no menos de 40,00 m de la orilla del río, se separará 
de la cresta del tibaracón 10 m por su lado norte y noroeste. 

La cantidad aprobada en la microlocalización para la explotación es de 10 000 m3 anual, 
lo que representa el 2 % de la tasa de remoción media anual. Está comprobada la restauración 
natural del tibaracón debido a que los sedimentos son dinámicos y renovables en el área de la 
desembocadura. 

Al respecto de los impactos significativos, medidas pe preventivas y de monitoreo, el 
estudio la evaluación de impactos se realizó de los resultados de la descripción del proyecto. 
El análisis de la matriz causa-efecto (YVONNET, 1998), está en función de la magnitud del 
impacto y de la combinación de las características que les afecten, la cual permitió llegar a los 
siguientes resultados: 
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1- En la etapa de explotación ocurren las acciones del proyecto que mayor afectación 
producen sobre el medio ambiente y se corresponde con: extracción de áridos, limpieza de área 
y deposición de escombros y estacionamiento vehicular.

2- Los impactos negativos se distribuyen entre los rangos ponderados como se 
muestra a continuación: 6 de carácter Crítico con el12 %, 6 Severos que simbolizan el 12 %, 29 
Moderados, que representan el 55 % y 11 Compatibles, que significan el 21 %.

3- Las variables ambientales que serán más dañadas con la ejecución del proyecto en 
orden jerárquico son: suelo, vegetación, fauna.

Para la valoración económica en moneda nacional (MN, ou sea,  en Peso Cubano- CUP) 
en el análisis de la relación costos/beneficios fueron desarrollados y evaluados los impactos 
adversos y positivos del proyecto, que afectan al ambiente físico, biológico, socioeconómico y 
de interés humano, de acuerdo con lo expuesto el Cuadro 3.

Cuadro 3 - Costo de los impactos negativos. 
Fase Impactos Negativos Costo de 

Medidas
Costo de 

Monitoreo
Costo Total 

 Explotación

Afectación a las propiedades físicas por 
movimiento de equipos pesados.

1 500 MN 5 000 MN 6 500 MN

Afectación a las propiedades físicas, químicas 
y biológicas del suelo por acumulación de 
desechos sólidos.

1 250 MN 470 MN 1 720 MN

Reducción de la cubierta vegetal (plantaciones 
frutales y formación de costa arenosa.

3 825 MN 470 MN 4 295 MN

Cambio en el cromatismo de las partes aéreas 
de las plantas

5 600 MN         … 5 600 MN

Muerte por impacto directo de especies típicas 
de grupos faunísticos tales como: crustáceos, 
anfibios, reptiles y moluscos terrestres

1 500 MN … 550 MN

Alteración en el hábitat de especies faunísticas 550 MN … 550 MN
Fuente: Preparado por los autores (2020).

En el Cuadro 4, se aprecian las medidas propuestas que generan un presupuesto de 18 
725 MN, unidas al costo por monitoreo 6 410 MN, totalizan 25 135 MN.

Cuadro 4 - Costo de los impactos positivos.
Fase Impactos positivos Costo Total

Puesta en 
marcha

Satisfacción de la demanda de áridos para el desarrollo constructivo del 
municipio durante 25 años

1 160 000 MN

Generación de empleo directo a cuatro trabajadores durante 25 años 34 600 MN
Total  1 194 600 millón (MN)

Fuente: Preparado por los Autores (2020).

Como costos/beneficios se identificó que teniendo en cuenta el período de explotación 
del yacimiento, se totalizan los beneficios y los costos, como se muestra en las tablas anteriores 
donde los costos arrojaron 25 135 MN y los beneficios totalizaron 1 194 600 MN.
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4 CONSIDERACIONES FINALES

El objetivo del estudio fue determinar el volumen de arena, área de impacto, sentido 
de extracción y describir los impactos del tibaracón del río Toa. Se concluyó que el yacimiento 
mineral que se extrae es dinámico y renovable a corto plazo en el área del tibaracón, por lo que 
se puede explotar es l 2 % de la tasa media de remoción anual.

Se constató que la cuenca hidrográfica no sufrirá muchos impactos, debido a que los 
impactos que se producirán estarán asociados al área de su desembocadura y estos no resultarán 
severos, y si recuperable a mediano plazo. Por lo tanto, la valoración costos/beneficios arroja 
que los beneficios son mayores que los costos, lo que torna posible la actuación en el área. 

La restauración del tibaracón es dinámica y renovable en el área, estos sedimentos 
alcanzan aproximadamente 509 058m3 de la tasa de remoción media anual que facilitan la 
extracción. El estudio constató que se puede realizar la explotación de arena, si se cumplen 
con las medidas preventivas, correctoras y monitoreo, que mitigan los impactos ambientales 
negativos para garantizar su sostenibilidad. Con eso, es posible utilizar los recursos disponibles, 
ayudando la población.

Se recomienda monitorear durante el proyecto, por el responsable a cargo, el 
cumplimiento del esquema de extracción por sectores en el tiempo establecido y las medidas 
preventivas y correctoras, que permiten mitigar los impactos ambientales y con esto garantizar 
la calidad de las diferentes formas de vida del espacio. 
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UM PANORAMA GERAL DA EXTINÇÃO NO BRASIL: INFORMAÇÃO GERA 
CONSCIENTIZAÇÃO1

Giana Cristiane Cesar Xisto2

Giulia Xisto de Oliveira3

RESUMO
O presente trabalho buscou compreender e descrever o cenário da extinção no Brasil, utilizando-se de diversas 
produções científicas e de dados do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 
Observou-se que 1.173 espécies estão ameaçadas no país, sendo 180 ainda não abrangidas pelas unidades de 
conservação e 155 ainda sem maiores informações. Como resultados, analisou-se que 1 espécie do grupo das 
Aves está em Extinção na Natureza, o bioma com maior número de espécies em ameaça é a Mata Atlântica e as 
atividades Agropecuária e de Pesca-Captura são as maiores responsáveis pela extinção de diversas espécies.

Palavras-chave: Extinção.  Brasil. Espécies.

ABSTRACT
The present work sought to understand and describe the scenario of extinction in Brazil, using several scientific 
and data productions of the Chico Mendes Institute for Biodiversity Conservation (ICMBio). It was observed that 
1,173 species are endangered in the country, of which 180 are not yet covered by conservation units and 155 are 
still without further information. As a result, it was analyzed that 1 species of the group of Birds is in Extinction 
in Nature, the biome with the greatest number of threatened species is the Atlantic Forest and the activities of 
Agriculture and Fisheries-Capture are the main responsible for the extinction of several species.

Keywords: Extinction. Brazil. Species.

1 INTRODUÇÃO

As modificações ambientais, físicas e biológicas, ocorrem por motivos naturais ou por 
intervenções antropológicas, mais conhecidas como não naturais. Essas modificações, ao longo 
do tempo, comprometem a paisagem e os ecossistemas, podendo-se citar o desenvolvimento 
tecnológico contemporâneo como um intensificador nas alterações ambientais, principalmente 
no ambiente urbano. Esse fator retira os habitats de muitas espécies dando espaço à extinção 
(SANTOS et al., 2016).

A extinção ocorre quando uma espécie não produz descendentes ou quando ocorre 
o desaparecimento do último ser dessa determinada espécie. Tal fator pode ser comum na 
natureza, porém sabe-se que grande parte das extinções ocorre por causa da atividade humana, 

1  Trabalho de Conclusão de Curso da Especialização em Educação Ambiental apresentado à Faculdade de Educa-
ção São Luís
2 Graduada em Gestão de Recursos Humanos pela Faculdade Anhanguera, Especialista em Educação Ambien-
tal pela Faculdade de Educação São Luís e Técnica em Assuntos Educacionais na Universidade Federal de Santa 
Maria.
3 Graduada em Administração pela Universidade Federal de Santa Maria e Mestranda em Administração pela 
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como a destruição de seus habitats, a caça e a pesca excessiva. Por isso, diversos grupos têm 
criado instituições a fim de fomentar a preservação (Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade e o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá) (ALENCAR; 
GOMES, 2017).

No Rio Grande do Sul, com os biomas Pampa e Mata Atlântica, por exemplo, existem 
280 espécies ameaçadas de extinção (vulnerável, em perigo ou criticamente em perigo), sendo 
a destruição e fragmentação dos habitats, caça e pesca predatória, tráfico e a introdução de 
espécies exóticas os principais fatores que fomentam a extinção. Esses animais são essenciais 
para a biodiversidade, sua manutenção e preservação. Eles podem atuar sobre a vegetação, 
polinização e demais atividades que equilibram a cadeia alimentar (RODRIGUES et al., 2016).

Já no estado de Minas Gerais, há os biomas da Caatinga, Mata Atlântica e Cerrado 
que colaboram para um cenário de abundantes espécies. Mesmo assim, entre 2005 e 2008 foi 
o estado com maior número de espécimes capturadas do Brasil, sendo o Brasil um dos cinco 
países com maior biodiversidade do mundo. Para regular e proteger as riquezas ambientais do 
país existe o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis (IBAMA), que é 
responsável por executar políticas públicas e fiscalização ambiental (FREITAS et al., 2015).

O Brasil já tem um histórico de debates sobre a proteção das espécies, a primeira 
legislação de proteção aos animais, em âmbito federal, foi o Decreto nº 16.590, de 1924 que 
proibia o uso de animais para sofrimento em casas de diversão. Em 1988 foi promulgada a 
Lei Federal nº 9.605, conhecida como Lei dos Crimes Ambientais (LCA), que prevê punições 
para qualquer pessoa que maltratar e/ou matar cruelmente animais domésticos, silvestres, 
nativos ou exóticos. Além disso, a lei prevê que os animais apreendidos devem ser libertados 
em seu habitat e entregues a fundações ou entidades responsáveis com profissionais habilitados 
(SOARES, 2014).

Por isso, o presente trabalho buscou compreender e descrever o cenário da extinção 
no Brasil, utilizando-se de diversas produções científicas e de dados do Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Além disso, foi utilizada a metodologia de 
levantamento bibliográfico com caráter descritivo. Além desta introdução, o trabalho está 
dividido em mais quatro seções, sendo a segunda o referencial teórico reunindo alguns dos 
autores que estudam a temática, a terceira especifica o método de pesquisa utilizado, a quarta 
seção traz os resultados e discussões desta pesquisa e por fim, na quinta seção têm-se as 
considerações finais.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Para Soares (2014), a proteção aos animais existe desde os primórdios, ainda que a 
relação predominante sempre seja hierárquica e exploradora, a relação emocional entre seres 
humanos e animais faz com que o lado protetor apareça. Alguns sofistas como Pitágoras 
(565/497 a.C.), Plutarco (45/125 d.C.) e Porfírio (233/304 d.C.) eram uma exceção à cultura 
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do antropocentrismo, o homem como governante e explorador dos recursos dos demais seres 
vivos. Para eles, os animais eram dignos de piedade e deveriam ser livrados das opressões 
e sofrimentos, por isso, adotavam dietas vegetarianas. Mesmo assim, passaram-se anos até 
que tal piedade fosse implementada como lei. O país pioneiro foi a Inglaterra que, após o 
Iluminismo, mudou sua perspectiva em relação aos animais e passou a incentivar movimentos 
protecionistas, além de alertar a sociedade contra a crueldade.

No Brasil, as discussões só começaram com a criação de associações defensoras dos 
animais, o que impactou na primeira legislação de apoio aos animais, o Decreto nº 16.590, 
de 1924. Esse decreto proibia o uso de touros, novilhos e demais animais que estivessem 
ligados a demonstrações de sofrimento em casas de diversões públicas. Porém, maior parte 
do povo brasileiro só começou a desenvolver a consciência e cultura de cuidados aos animais 
em 1934, com o Decreto-Lei nº 24.645 onde se estabelecia medidas civis e penais contra a 
crueldade aos animais. Em 1941, qualquer crueldade contra animais era Contravenção Penal, 
sendo incluída na Lei Federal nº 3.688 (dispositivo revogado). Em 1967 surgiu o Decreto-
Lei nº 221/67, conhecido como Código da Pesca, instituindo proteção aos animais aquáticos 
também. Pesca predatória e pesca em épocas de reprodução foram proibidas com o decreto. No 
mesmo ano surgiu o Código da Caça, instituindo crime a caça profissional. Diversas outras leis 
foram criadas nos últimos anos, destaque para a alteração dos artigos 27 e 28 da Lei Federal nº 
5.197/1967, em 1988, que instituiu como crime inafiançável os atentados aos animais silvestres 
nativos. Outro destaque é para uma das leis mais importantes do país, que foi promulgada em 
1998, a Lei Federal nº 9.605, LCA (SOARES, 2014).

 O artigo 32 da LCA detalha as punições cabíveis àqueles que maltratam animais:

Artigo 32 – Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, 
domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: Pena – detenção, de três meses a 
um ano, e multa. §1º – Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa 
ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem 
recursos alternativos. §2º – A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre 
morte do animal (BRASIL, 2012b, p. 6). 

Alencar e Gomes (2017), afirmam que há diversas instituições preocupadas com o meio 
ambiente no Brasil, a citar o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade que foi 
criado no dia 28 de agosto de 2007 por meio da pela Lei 11.516. O instituto está vinculado ao 
Ministério do Meio Ambiente e integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), suas 
principais responsabilidades são executar programas de pesquisa, preservação e conservação 
das riquezas ambientais, também atua como polícia ambiental a fim de proteger as unidades de 
conservação ambientais. Também existe o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, 
criado em maio de 1999 e supervisionado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI), tem suas atividades focadas nas reservas Mamirauá e Amanã, na região do Médio 
Solimões, estado do Amazonas.
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O IBAMA é uma autarquia federal que também se compromete com a preservação do 
meio ambiente, além da fiscalização e execução das políticas públicas. Animais apreendidos são 
identificados, tratados e destinados nos Centros de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), 
mantidos pelas superintendências estaduais do IBAMA, além das parcerias com empresas 
privadas. Para o recebimento de animais nos CETAS, é necessário classificá-los de acordo 
com suas procedências: apreensão, recolhimento ou entrega voluntária. Os dois primeiros são 
realizados pelo IBAMA ou pela Polícia Ambiental e o último é realizado pelos cidadãos que 
mantinham animais ilegais (FREITAS et al., 2015).

Todas as leis e instituições citadas têm o objetivo de diminuir o impacto do homem 
na destruição do meio ambiente, criando a conscientização e prevenção de danos à fauna e à 
flora. Diversos fatores em que o homem está inserido, como: desmatamento, captura excessiva, 
degradação e fragmentação dos habitats, perturbações antrópicas e etc., levam à extinção. 
A extinção pode ocorrer quando uma espécie não produz descendentes ou quando ocorre o 
desaparecimento do último ser dessa determinada espécie, impactando em todo o meio ambiente 
(FREITAS et al., 2015). Diferentes autores estudaram algumas espécies ameaçadas ou já em 
extinção como descrito no Quadro 1:

Quadro 1 – Estudos de espécies ameaçada ou em extinção no Brasil
Autores Objetivo Principais Resultados
Pillar e Vélez 
(2010)

Descrever a Extinção 
dos Campos Sulinos 
em Unidades de 
Conservação e identificar 
se é um Fenômeno 
Natural ou um Problema 
Ético

As unidades de conservação não se mantêm estáveis e com 
uma configuração balanceada. Haverá sempre uma mudança 
na composição de espécies, sendo a direção e a intensidade dos 
processos naturais dependente das influências externas e da ação (ou 
da supressão) dos distúrbios.

Keuroghlian 
et al. (2012)

Avaliar o risco de 
extinção do Queixada, 
Tapirus terrestris 
Linnaeus, no Brasil

Tayassu pecari é extremamente suscetível à sobrecaça. Grandes áreas 
de Mata Atlântica onde o queixada foi extinto incluem o Parque 
Estadual do Turvo, RS, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, RJ, 
o Parque Nacional do Iguaçu, o Parque Estadual do Morro do Diabo, 
SP e o Centro de Endemismo Pernambuco (Alagoas, Pernambuco, 
Paraíba e Rio Grande do Norte), onde os queixadas nunca foram 
registrados por pesquisadores contemporâneos, ou seja, desde 1990, 
todas áreas sob forte pressão de caça. No PARNA Iguaçu e entorno, 
os queixadas foram vistos pela última vez em 1997.

Medici et al. 
(2012)

Avaliar o risco de 
extinção da Anta 
brasileira, Tapirus 
terrestris Linnaeus, no 
Brasil

A partir de um cálculo de áreas remanescentes de Cerrado, foi 
estimado um total de 130.000 antas neste bioma (utilizando a 
densidade estimada por Desbiez (2009), 0,13 antas/km², calculada 
para áreas de Cerrado no Pantanal). Essa estimativa resultou 
em 65.000 indivíduos maduros (48% de indivíduos maduros na 
população). Entretanto, é preciso considerar que existem muitas 
áreas com vegetação preservada no Cerrado, onde não existem 
antas, por exemplo, o Parque Nacional da Serra da Canastra. Não há 
certeza quanto à presença da anta em grande parte das localidades 
e consequentemente uma verificação destas informações está entre 
as pesquisas necessárias para estas espécies, para sermos capazes de 
compilar uma lista mais segura de localidades de ocorrência da anta 
brasileira no Cerrado e melhor calcular o número total de indivíduos 
no bioma
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Beisiegel et 
al. (2013)

Avaliar o risco de 
extinção do Cachorro-
do-mato, Cerdocyon 
thous, no Brasil

Embora as populações pareçam estáveis, há ameaças à espécie, como 
retaliação/prevenção à predação de animais domésticos (a espécie é 
frequentemente vítima de envenenamento e tiros), confrontos com 
cachorros domésticos e doenças, como sarna sarcóptica e outras 
enfermidades adquiridas de animais domésticos, como cinomose. 
Há a exposição de Cerdocyon thous aos vírus da cinomose e da 
raiva, ao parvovírus, à Leishmania spp. e à Leptospira interrogans 
na RPPN SESC Pantanal, MT. Apesar da exposição ao Leishmania 
infantum, populações de cachorros-do-mato não mantêm um ciclo 
de transmissão independente dos cachorros domésticos, não sendo 
portanto, relevantes na transmissão da doença.

Oliveira et al. 
(2013)

Avaliar o risco de 
extinção Gato-do-mato, 
Leopardus tigrinus, no 
Brasil

A principal ameaça às populações de L. tigrinus no Brasil é 
indubitavelmente a perda e a fragmentação dos habitats naturais dos 
quais a espécie depende. Apesar de ser encontrada em áreas agrícolas, 
ainda assim só permanece se a área apresenta vegetação natural. Este 
problema é mais acentuado justamente nos biomas da Mata Atlântica, 
do Cerrado e da Caatinga. Como a espécie é extremamente rara na 
Amazônia, as mega-reservas desse bioma não serviriam para manter 
populações viáveis, ao contrário do que acontece com os demais 
felinos da região.

Morato et al. 
(2013)

Avaliar o risco de 
extinção da Onça-
pintada, Panthera onça, 
no Brasil

A perda e fragmentação de habitat, associadas principalmente 
à expansão agropecuária, mineração, implantação da matriz 
energética hidrelétrica e ampliação da malha viária, são sem dúvida 
as principais ameaças à conservação das onças pintadas. De forma 
geral, a espécie evita áreas degradadas e aquelas com uso intensivo 
por atividades humanas. Apesar disso, muitas vezes entra em conflito 
com produtores rurais ao atacar rebanhos domésticos. Nestes casos, 
muitos destes proprietários rurais eliminam estes animais, sendo que 
atualmente essa prática se configura em uma importante ameaça à 
sobrevivência da espécie

Fonte: Elaborado pelas autoras (2020).

Os trabalhos citados no Quadro 1 buscam estudar as espécies ou unidades de conservação 
específicas, diferindo do presente trabalho que busca estudar e descrever o panorama geral da 
extinção, bem como os fatores que mais a fomentam, no Brasil.

Percebe-se que a natureza já não é mais um sistema em total equilíbrio, com clímax 
previsível. Não há um ponto estável e auto-regulado nos ecossistemas, devido às mudanças 
ocorridas nas últimas décadas. Essas mudanças afetam a compreensão dos fenômenos ecológicos 
e seus paradigmas, são contínuas e abertas à troca de matéria e energia com o entorno. Por isso, 
as unidades de conservação e preservação da extinção não podem se manter estáveis, sempre há 
mudanças na composição das espécies e os processos naturais são dependentes das influências 
externas e das ações dos distúrbios (PILLAR; VÉLEZ, 2010).

3 METODOLOGIA

O presente trabalho teve como método o levantamento bibliográfico, por meio de 
estudos já realizados acerca da temática. Seu caráter é descritivo, pois busca apresentar fatos 
e características presentes em uma determinada população ou área de interesse. Além disso, 
fez-se uma coleta e análise de dados de 2016 do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para o planejamento e adoção de medidas que visem preservar a natureza e reduzir o 
risco de extinção, deve-se compreender o estado de conservação da mesma. O Brasil possui 
1.544.833 km² de áreas protegidas em 2029 unidades de conservação, assim mesmo, 180 
espécies ameaçadas ainda não foram protegidas por essas unidades e para 155 espécies não há 
maiores informações. Dessa forma, pode-se perceber a importância da discussão da temática e 
da maior conscientização sobre o assunto (ICMBio, 2016).

Na Figura 1, pode-se analisar o território brasileiro, sua riqueza em seus biomas e a 
quantidade de espécies ameaçadas em cada parte do território por bioma. A Mata Atlântica 
é o bioma brasileiro com maior número de espécies ameaçadas (598) e espécies endêmicas 
ameaçadas (428), em segundo lugar está o bioma Cerrado, com 307 espécies ameaçadas e 123 
espécies endêmicas ameaçadas. O bioma Amazônia tem 183 espécies ameaçadas e 122 espécies 
endêmicas ameaçadas. Em quarto lugar em espécies ameaçadas está o Marinho (160), já no 
quarto lugar das espécies endêmicas ameaçadas está a Caatinga (46), o quinto lugar de espécies 
ameaçadas é da Caatinga com 136 espécies, já o Marinho é responsável pelo quinto lugar 
em espécies endêmicas ameaçadas (32). Já o bioma Pampa está responsável por 79 espécies 
ameaçadas e 36 espécies endêmicas ameaçadas. Em última posição encontra-se o Pantanal, 
com apenas 36 espécies ameaçadas e 1 espécie endêmica ameaçada. 

Figura 1 - Os biomas brasileiros e suas espécies ameaçadas

Fonte: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (2016, p. 9)
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Há diferentes categorias de ameaça de espécies, sendo classificadas em: EX (Extinta), 
EW (Extinta na Natureza), RE (Regionalmente Extinta), CR (Criticamente em Perigo), EN 
(Em Perigo), VU (Vulnerável), NT (Quase Ameaçada), LC (Menos Preocupante). A Figura 2 
traz o montante de espécies ameaçadas no país divididas por seus grupos taxonômicos e suas 
categorias.

 
Figura 2 - Tabela de espécies Ameaçadas por Categorias e Grupos Taxonômicos

Fonte: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (2016, p. 8)

Foram analisadas as 1.173 espécies ameaçadas no Brasil, destas, apenas 1 está em 
Extinção na Natureza (EW) (grupo taxonômico das Aves), a maior parte das espécies, 448, 
encontra-se vulnerável (VU) e a segunda maior parcela (406) encontra-se Em Perigo (EN). Por 
outro lado, o grupo taxonômico com mais espécies ameaçadas é o Actinopteri Continentais, 
com 311 espécies ameaçadas em diferentes categorias. Já o grupo das Aves é o segundo 
mais ameaçado, com 234 espécies em diferentes níveis de ameaça. O terceiro é o grupo dos 
Invertebrados terrestres, com 233 espécies ameaçadas. Os grupos com menor ameaça são o 
Elasmobranchii Continentais (1 espécie ameaçada) e o Myxini (1 espécie ameaçada). As figuras 
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3 e 4 trazem as principais atividades de impacto à extinção dos animais em quantidade de 
espécies. Enquanto a Figura 3 traz os motivos de extinção das espécies terrestres, a Figura 4 
enfoca nas espécies aquáticas.

Figura 3 - Gráfico do número de espécies terrestres ameaçadas por atividades humanas.

Fonte: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (2016, p. 10)

A atividade que é responsável pelo maior número de espécies ameaçadas (600) é a 
atividade agropecuária, seguida da expansão urbana, que é responsável por 300 espécies 
ameaçadas, a Energia é responsável por ameaçar 200 espécies e as demais atividades como 
Poluição, Caça, Queimadas, Mineração e Turismo desordenado são responsáveis por ameaçar 
entre 100 a 200 espécies cada uma. Muitas das atividades são imprescindíveis para a vida do 
ser humano, porém é necessário que haja consciência e maior cuidado ao lidar com os demais 
seres vivos. 
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Figura 4 - Gráfico do número de espécies aquáticas ameaçadas por atividades humanas

Fonte: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (2016, p. 11)

A atividade que mais ameaça às espécies aquáticas é a Pesca-Captura, responsável 
por ameaçar 120 espécies, a Poluição é o segundo fator mais relevante, sendo responsável por 
ameaçar 60 espécies. As atividades de Transporte, Expansão Urbana, Turismo Desordenado, 
Espécies Exóticas e Mineração são responsáveis por ameaçar entre 30 a 10 espécies cada uma. 

Para Alencar e Gomes (2017), os cidadãos e pesquisadores devem promover a 
conscientização através de debates e situações que gerem mudanças de atitude. Alguns valores 
precisam estar presentes na vida de cada indivíduo para que a temática da extinção seja levada 
a sério, como a dignidade, preservação da identidade individual e coletiva. Assim, haverá uma 
relação harmoniosa entre os seres humanos e a natureza.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho visou contribuir para a divulgação de informações importantes para a 
conscientização e preservação do meio ambiente. Espera-se que com esse trabalho, o debate 
pela temática seja ainda mais fomentado, tendo em vista que diversas espécies se encontram 
ameaçadas no Brasil. É necessário que cada indivíduo assuma seu papel como cidadão e busque 
harmonizar suas relações com o seu entorno. Como sugestão para os próximos estudos, além 
das atividades que pressionam a extinção, é relevante abordar as principais formas de frear tais 
impactos negativos à natureza.
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RESUMEN
Iniciativas para desarrollar y divulgar las potencialidades y las características histórico-culturales y naturales de los 
territorios, se presentan como iniciativas que buscan valorar la naturaleza y su gente. En este sentido, el artículo 
presenta acciones de formación continuada de profesores para desarrollar prácticas de Educación Patrimonial en 
Remedios, Villa Clara, Cuba. El trabajo es un estudio de caso, de naturaleza cualitativa, con datos recolectados 
a través de entrevistas no estructuradas con los profesores que actúan en las carreras de ciencias pedagógicas en 
el Centro Universitario Municipal (CUM) en Remedios.  Los datos fueron analizados por los procedimientos de 
Análisis del Discurso. Se constató que la Educación Patrimonial es un eje transversal desarrollado en todas las 
carreras y esto se comprobó que ella pasó a ser considerada un contenido educativo presente en las actividades 
y acciones del proceso pedagógico que incorporan la preparación metodológica, sea tangible o intangible. Se 
evidenció que los problemas de transformación, conservación, protección, identidad del patrimonio y su uso 
racional, pasan trabajo con Educación Patrimonial en el proceso pedagógico escolar, que se refleja en la comunidad.

Palabras-clave: Formación docente. Aprendizaje. Patrimonio.

RESUMO
As iniciativas para desenvolver e divulgar as potencialidades e as características histórico-culturais e naturais 
dos territórios, apresentam-se como iniciativas que procuram valorizar a natureza e a sua gente. Nesse sentido, o 
artigo apresenta ações de formação continuada de professores para desenvolver práticas de Educação Patrimonial 
en Remedios, Villa Clara, Cuba. O trabalho é um estudo de caso, de natureza qualitativa, com dados coletados por 
meio de entrevistas não estruturadas com professores que atuam nos cursos de graduação em ciências pedagógicas 
no Centro Universitário Municipal (CUM) em Remédios. Os dados foram analisados por meio dos procedimentos 
de Análise do Discurso. Constatou-se que a Educação Patrimonial é um eixo transversal desenvolvido em todas os 
cursos de graduação e esta, foi considerada um conteúdo educacional presente nas atividades e ações do processo 
pedagógico que incorporam a preparação metodológica, seja ela tangível ou intangível. Constatou-se que os 
problemas de transformação, conservação, proteção, identidade do patrimônio e seu uso racional, perpassam o 
trabalho com a Educação Patrimonial no processo pedagógico escolar, que se reflete na comunidade.

Palavras-chave: Formação docente. Aprendizagem. Patrimônio.
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ABSTRACT
Initiatives to develop and disseminate the potentialities and the historical-cultural and natural characteristics of 
the territories are presented as initiatives that seek to value nature and its people. In this sense, the article presents 
actions of continuous training of teachers to develop Heritage Education practices in Remedios, Villa Clara, Cuba. 
The work is a case study, qualitative in nature with data collected through unstructured interviews with professors 
who work in pedagogical sciences careers at the Municipal University Center (CUM) in Remedios. The datas were 
analyzed by Discourse Analysis procedures. It was found that Heritage Education is a transversal axis developed 
in all careers and this was found to be considered an educational content present in the activities and actions of the 
pedagogical process that incorporate methodological preparation, whether tangible or intangible. It was evidenced 
that the problems of transformation, conservation, protection, identity of heritage and its rational use, spend work 
with Heritage Education in the school pedagogical process, which is reflected in the community.

Keywords: Teaching staff. Learning. Patrimony.

1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad constituye una preocupación el deterioro de los valores patrimoniales 
acumulados por la humanidad durante su historia. Pero, en 1972, se celebra, en París, la 
Convención sobre la protección de patrimonio mundial, cultural y natural, aprobada por la 
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), donde se considera parte del patrimonio los bienes culturales históricos 
de una nación y por aquellos que en el presente se crean y a los que la sociedad les otorga una 
especial importancia histórica, científica, simbólica o estética.

Choay (2001) destaca que el paisaje cultural urbano es el resultado de las interacciones 
entre los edificios y sus alrededores y el patrimonio construido, debe estudiarse de acuerdo 
con el contexto en el que se inserta, no como un punto aislado. Así, “en este escenario, se 
establecen diferentes formas de relaciones sociales y promueven la intensificación de las redes 
de sociabilidad que causan transformaciones culturales a un ritmo acelerado que tienden a causar 
estandarización y homogeneización cultural” (BASQUEROTE; MENEZES, 2020, p. 60172). 
Por lo tanto, el paisaje urbano se construye con el tiempo, como una expresión de las acciones 
de la sociedad en el espacio en el que afloran las identidades de los individuos y los grupos 
sociales como producto de la relación entre lugares, recuerdos y símbolos (BONNEMAISON, 
2002). En el sentido del espacio, Callai (2003) destaca que la Educación Geográfica contribuye 
para su entendimiento.

Al evaluar el significado del patrimonio para los individuos, Nór (2010) menciona que 
es lo que lo une con su pasado colectivo y que le permite pertenecer a diferentes momentos 
históricos en la producción de la vida social. O sea, 

El espacio vivido es una consecuencia de la práctica social de los habitantes a lo largo 
de la historia. Esto es evidente no sólo por los edificios enumerados, sino también en 
el centro histórico como un espacio social, donde el espacio urbano fue construido, 
producido y diseñado. (LEFEBVRE, 1976, p. 3, traducción nuestra).

Por eso, la Educación Patrimonial se tangencia a Educación Geográfica, al desarrollar 
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“estudios y la comprensión dos espacios en los contextos locales, regionales, nacionales, 
internacionales y mundiales (CASTELLAR, 2005, p. 211, traducción nuestra). Por lo tanto, la 
conservación del patrimonio construido o inmaterial, debe configurarse como una preocupación 
para las organizaciones, gobiernos y el ciudadano común, pues “en los monumentos están 
inscritas las representaciones que los hombres hacen historia y geografía. Son, por lo tanto, 
parte de la temporalidad compleja y variable y espacialidad que caracterizan la acción humana» 
(CORRÊA, 2005, p. 13, traducción nuestra).  Desde esta concepción, se entiende que la 
Educación Geográfica, constituye un elemento importante en la comprensión de la dinámica 
espacial (CASTROGIOVANNI, 2014) y la educación patrimonial se presenta como un camino 
en esta dirección.

En Cuba, se ha realizado trabajos importantes para entrelazar la Educación Geográfica 
y la Educación Patrimonial, en especial destaque está el Centro Universitario Municipal 
de Remedios, provincia de Villa Clara, donde los docentes tienen la responsabilidad de 
introducir los contenidos relacionados con la Educación Patrimonial, y ser implementados por 
los diferentes actores sociales presentes en la Villa y que conducen la gestión turística del 
Patrimonio. En general, la riqueza patrimonial de Remedios constituye un bastión de la cultura 
cubana, pertenece a sus habitantes y es parte de un legado cultural que es necesario preservar 
para las actuales y futuras generaciones, de ahí la necesidad de que la Educación Patrimonial 
sea parte del proceso pedagógico escolar.

Para desarrollar las acciones de capacitación docente, se utilizan diferentes vías de 
superación profesional, fundamentalmente la formación continuada, validadas con la aplicación 
de distintos instrumentos científicos, hacia la necesidad de fortalecer el conocimiento de las 
condiciones naturales que la distinguen y sus valores patrimoniales en función del desarrollo 
del turismo sostenible en una ciudad colonial con 505 años de historia, cuyo centro histórico es 
Monumento Nacional. Al respecto de la formación continuada de los docentes, Freire (2001, p. 
39) destaca que 

En la formación permanente de docentes, el momento fundamental es el de la reflexión 
crítica sobre la práctica. Es al pensar críticamente sobre la práctica de hoy o de ayer 
que la próxima práctica se puede mejorar. El discurso teórico en sí, necesario para 
la reflexión crítica, es tan concreto que casi se confunde con la práctica (traducción 
nuestra).

El artículo presenta acciones de formación continuada de profesores para desarrollar 
prácticas de Educación Patrimonial en Remedios, Villa Clara y Cuba. El texto tras una breve 
introducción sobre el patrimonio, es seguido de la metodología, después presenta Remedios y 
sus monumentos como forma de tratar la Educación Patrimonial y su inserción a la Educación 
Geográfica y finalmente algunas consideraciones. 
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2 METODOLOGÍA 

El estudio es parte de un trabajo de investigación colaborativa entre los autores 
respectivamente en Brasil y Cuba iniciado en 2018, que desea comprender cómo se desarrolla 
la Educación patrimonial en la Educación Geográfica, en especial en la formación continuada.  
Por sus características, la investigación se presenta de naturaleza cualitativa, para Bogdan y 
Biklen (1994). Se muestra como un Estudio de Caso (YIN, 2001, p. 15, traducción nuestra) por 
ser “[...] una forma de hacer pesquisa social empírica al investigar un fenómeno actual dentro 
do su contexto de vida real, donde las fronteras entre o fenómeno y el contexto no se quedan 
claramente definidas y en la situación en que múltiples fuentes de evidencias sao usadas” 

 Para la recolección de datos, se utilizó entrevistas no estructuradas (FLICK, 2013) 
realizadas individualmente, con los 15 docentes del CUM, que actúan en las asignaturas de 
ciencias pedagógicas. Las entrevistas realizadas en el segundo semestre de 2019, se basaron en 
20 preguntas abiertas y cerradas, que versaban sobre cómo se desarrolla la formación docente 
en la universidad para interactuar con la Educación Patrimonial. Los datos fueron analizados 
por los procedimientos de Análisis del Discurso (ORLANDI, 2003).

3 EDUCACIÓN GEOGRÁFICA Y PATRIMONIAL EN REMEDIOS, OCTAVA VILLA 
DE CUBA

San Juan de los Remedios, más conocida como Remedios, es un municipio y ciudad 
ubicada al noreste de la central provincia de Villa Clara, antigua provincia de Las Villas, en 
Cuba. Históricamente, la fundación se remonta al año 1515, cuando Vasco Porcallo de Figueroa 
se instaló creando un poblado llamado Santa Cruz de la Sabana, muchos años después fue 
denominada San Juan de los Remedios, considerada internacionalmente como la Octava Villa 
de Cuba (GÓMEZ; BASQUEROTE, 2018).

Remedios se encuentra en una zona llana con abundante topografía cárstica, que dio 
origen a numerosas cuevas que sirvieron de refugio para la población indígena y escenario del 
nacimiento de algunas de sus leyendas. Además, tiene gran cantidad de agua subterránea y suelos 
rojizos, una característica que lo distingue en la geografía de Villa Clara. Con aproximadamente 
20.000 habitantes, la ciudad destaca por sus edificios, aceras, parques, escuelas y monumentos 
con un patrimonio muy rico que necesita ser preservado (GÓMEZ, 2014).

La ciudad es poseedora de una rica trayectoria histórica y cultural, por lo que el 7 de 
marzo de 1980, su centro histórico urbano se declara Monumento Nacional (RESOLUCIÓN, 
Nº 8, 1979).  Se caracteriza por la irregularidad de sus calles, al encontrarse en los alrededores 
de la plaza central los centros económicos, sociales y religiosos de la época, el trazado de sus 
calles principales convergen radialmente  hacia el centro, con la presencia de dos anillos que 
enmarcan los límites de la ciudad en diferentes épocas y sus salidas hacia otras ciudades y 
asentamientos, así se  distingue su arquitectura actual donde se aprecian grandes aleros que 
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protegen a los caminantes de la intensidad del sol, a la vez que crean un entorno que llama a 
adentrarse por las arterias de la centenaria ciudad. La Figura 1 muestra la ciudad de Remedios 
vista desde el espacio haciendo posible percibir el diseño urbano.

Figura 1- Vista aérea de Remedios

 Fuente: https://mapio.net/a/114363245/?lang=sv. Acceso en 16 jun. 2020.

La imagen de San Juan de los Remedios se percibe a través de sus sendas y es por eso 
que es tan importante para la Educación Patrimonial. Gómez (2014) destaca la arquitectura 
colonial, barroca y ecléctica, es un hito que marca el tiempo y los diferentes períodos históricos; 
se conservan actualmente numerosas edificaciones de los siglos XVIII, XIX y principios del 
XX, exponente del nivel alcanzado por el artesanado criollo durante la colonia y expresan 
el desarrollo socio-económico, el modo de vida, las contradicciones de clases y los criterios 
estéticos de la población cubana a lo largo de más de cinco siglos de historia. 

Ciudad dinámica con excelentes edificios, paseos, parques, escuelas y monumentos. 
Posee una plaza muy singular, flanqueada por hermosos flamboyanes, que sirven de punto de 
descanso y de protección en el riguroso calor que hace, sobre todo en el verano. También la 
usan como tradicional punto de encuentro para los jubilados, que hablan de las leyendas y de la 
vida en el pueblo. Es la única del país con dos iglesias: la de Nuestra Señora del Buen Viaje y la 
Parroquial Mayor de San Juan Bautista, ambas con gran riqueza arquitectónica, matizadas por 
diferentes estilos. La Figura 2 presenta una vista de la plaza central y sus iglesias en el corazón 
de la ciudad.
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Figura 2 - Plaza central de Remedios y sus iglesias

Fuente: https://havanatimesenespanol.org/reportajes/llego-el-wifi-a-san-juan-de-los-remedios/. Acceso en: 22 de 
ago. 2020.

En el antiguo e irregular trazado urbano de su centro histórico, destacan valiosas 
edificaciones, restauradas en su mayoría para ofrecer servicios al creciente desarrollo turístico 
(GÓMEZ;BASQUEROTE, 2018). Antiguos caserones se han convertido en hostales, posadas 
y hoteles, donde el turista puede conocer y disfrutar de las características de la rica historia de 
la villa, por medio de sus muebles, la arquitectura y culinaria criolla. La Figura 3, destaca la 
arquitectura del casco histórico restaurada y convertida al desarrollo de turismo.

 Figura 3 – Arquitectura de colonial restaurada 

Fuente: Los autores (2019).

Entre los patrimonios de destaque, está el Museo de las Parrandas, primer Museo de 
arte popular en Cuba, fundado el 1 de abril de 1980. Atesora los exponentes de la fiesta más 
importante del año, materializando un viejo anhelo del pueblo y el Monumento a los Mártires 
de la Patria, escultura única de su tipo en el país presente en Remedios desde el año 1909, 
conforme destacado en la Figura 4.
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Figura 4 - Monumentos patrimoniales de Remedios.
 

Fuente: Los autores (2020).

Presente en el acervo popular de la villa remediana se encuentran sus tradiciones 
y leyendas, surgidas del imaginario popular y transmitido de generación en generación, 
conservadas celosamente por sus habitantes y que se muestran de forma espontánea, lo que 
las hace más atrayente al curioso visitante, se cuenta entre las de mayor alcance popular las 
tradicionales Parrandas (Figura 5), fiesta popular declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad por la Unesco en 2018. Realizada todos los años en 24 de diciembre, La Parranda 
consiste básicamente en un enfrentamiento entre los dos barrios El Carmen y San Salvador, por 
medio de tres pruebas distintas: Una es de fuegos artificiales; Otra es de trabajos de plaza y la 
última es con carrozas que hacen desfile por la calle, hasta la madrugada. Hay mucha fiesta en 
la calle, con música y feria de comida y bebida.
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Figura 5 - Desfile de las Parrandas.

- Desfile de las Parrandas.
  

Fuente: Los autores (2019)

La ciudad de Remedios, su historia y su gente son el reflejo de la evolución histórica 
y de muchos años de tradiciones que han perdurado hasta nuestros días, por lo que constituye 
un magnífico escenario para que los docentes se nutran de los conocimientos vinculados al 
patrimonio con que contamos y con ello la Educación Patrimonial. Se entiende la Educación 
Patrimonial como «[...] un proceso permanente y sistemático de trabajo educativo centrado en 
el patrimonio cultural como fuente primaria de conocimiento y enriquecimiento individual y 
colectivo» (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p. 6, traducción nuestra).

En conjunto, muestra que Remedios tiene una vocación única para desarrollar 
acciones de Educación Patrimonial, ya que es un proceso de construcción de conocimiento, 
capacitación y desarrollo de hábitos, habilidades, sentimientos, convicciones, actitudes y 
valores de consolidación (GÓMEZ, 2014). En el contexto, en el CUM el tema de la Educación 
Patrimonial encuentra puesto como parte del proceso pedagógico académico y está presente en 
proceso de enseñanza y aprendizaje (GÓMEZ; BASQUEROTE, 2018) con base en el potencial 
del valor del contenido de las suscripciones y en las actividades educativas extra educativas 
como elemento para resaltar la identidad cultural y el sentido de pertenencia en un contexto 
con valores patrimoniales tangibles e intangibles para proteger, conservar y/o usar de manera 
sostenible. De esta forma, la Educación Geográfica contribuyó para “[…] comprender el espacio 
construido por la sociedad, como resultado de interrelación entre el espacio natural, con todas 
las reglas y leyes con el espacio transformado constantemente por el hombre”. (CALLAI, 2003, 
p.58, traducción nuestra).

Por lo tanto. No se puede perder de vista el proceso de formación educativa para la 
preservación del patrimonio. Pues, como afirma Martins (2004, p. 55, traducción nuestra)

Consideremos, de entrada, que la educación es un proceso insuperable del desarrollo 
humano y una de las condiciones por las que el ser humano adquiere sus atributos fundamentales 
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a lo largo del proceso histórico social [...] La dinámica de apropiación-objetivación siempre 
se da en condiciones históricas y, por tanto, para que los individuos se objetiven como seres 
humanos, es necesario insertarse en la Historia.

Las entrevistas señalaron que en el CUM se desarrollan y aplican diferentes estrategias 
y formas de superación profesional a docentes para actuar con sus alumnos, en el contexto de 
la Educación Patrimonial, y así en la Educación Geográfica, lo que permite ver las deficiencias 
teóricas y metodológicas existentes entre los docentes en su incorporación en las prácticas 
pedagógicas. Así, la implementación de las acciones se tuvo en cuenta las dimensiones puestas  
esquemáticamente en la Figura 6.

Figura 6 - Dimensiones de la educación patrimonial en el CUM - Remedios

 
Fuente:Organizado por los  autores (2020).

Estas dimensiones sirvieron de guía para el desarrollo de la formación continuada, 
con el objetivo de superación profesional y permitieron constatar el punto de partida en el 
diagnóstico inicial, así como los resultados en la evaluación de la propuesta, mediante el control 
de todas las acciones y en el taller científico metodológico realizado con fines de ciclo educativo. 
Expertos como Shon (1992) e Tardif (2010) señalan la importancia de formación continuada y 
su vinculación al contexto de actuación docente, pues él pasa a ser un “saber plural, formado 
de diversos saberes provenientes das instituciones de formación, da formación profesional, dos 
currículos y da práctica cotidiana” (TARDIF, 2010, p. 54, traducción nuestra).

En Remedios, entre las acciones de formación continua de los docentes, se realizan 
conferencias especializadas que centran su interés en temas de la Educación Patrimonial, a 
partir del patrimonio y sus características, siempre con el objetivo de los preparar teórica y 
metodológicamente (FREIRE, 2001) para actuar en un Centro Universitario Municipal ubicado 
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en el contexto de un centro histórico de una ciudad declarada monumento nacional (CHÁVEZ, 
SUÁREZ LORENZO; GONZÁLEZ, 2005). Por lo tanto, el desafío que se pone al docente es 
trabajar temas “interesantes, que tengan que ver con la vida y no apenas datos e informaciones 
que parezcan distantes de la realidad […]” (CALLAI, 2013, p. 58, traducción nuestra).

Las conferencias destacan que el “profesor es un intelectual autor de su trabajo, 
que pesquisa sobre lo que hace y no simplemente hace, en la práctica, la teoría de los otros” 
(CAVALCANTI, 2012, p. 20, traducción nuestra). En ellas, se trabajan y desarrollan los temas que 
se interconectan a la Educación Geográfica, como el Patrimonio y los monumentos nacionales, 
la Educación Patrimonial como parte de la Educación Ambiental, la Educación Patrimonial 
en el proceso pedagógico, la Educación Patrimonial en el proceso educativo extra docente 
de las instituciones escolares ubicadas en monumentos nacionales y valores patrimoniales de 
Remedios (RESOLUCIÓN, nº200/2014). La Figura 7, expone esquemáticamente la intersección 
entre la Educación patrimonial y Geográfica en el CUM.

Figura 7 - Procesos de intersección de la Educación Patrimonial y geográfica en el CUM.

 
Fuente: Organizado por los autores (2020).

Otro proceso de formación continuada de los docentes es la auto preparación que 
sirve para concretar las dos direcciones del trabajo metodológico: la docente-metodológica y 
la científico-metodológica. Así, se orienta el estudio del patrimonio local tangible e intangible, 
Educación Patrimonial en el proceso pedagógico escolar, las potencialidades para la Educación 
Patrimonial del contenido de la enseñanza de las asignaturas y todas ellas, se relacionan a 
la Educación Geográfica. La auto preparación se orienta a partir de la primera conferencia 
especializada para la búsqueda y procesamiento independiente de la información. De esta 
manera, se ven “las clases como un segmento del propio espacio” (CASTROGIOVANNI, 2014, 
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p. 90, traducción nuestra). 
A continuación, se desarrollan los talleres para presentar acciones y actividades de 

Educación Patrimonial en el proceso pedagógico escolar. Su carácter metodológico está dado 
por la aplicación de la preparación recibida en las conferencias especializadas a su actividad 
investigativa en el contexto del proceso pedagógico escolar. En ellos, se trata de la Educación 
Patrimonial en el proceso de enseñanza y aprendizaje y en el proceso educativo extra docente. 
Como ejemplo, los contenidos matemáticos de la enseñanza tratados en los talleres, vinculados 
al trazado de la Ciudad, se vinculan con la Geometría, que se imparte en varias carreras y 
se utilizan importantes aspectos para resaltar los valores de las edificaciones coloniales más 
importantes de la ciudad. Al respecto, Cavalcanti (2012, p. 19, traducción nuestra) defiende que 
“cada vez más, la formación tiene se tornado responsabilidad del proprio profesional […] con 
continuidad en toda la suya trayectoria profesional […] que la formación del docente no puede 
estar basada solo en lo contenido específico que va enseñar (p. 22)”.

El taller científico-metodológico se realiza para que, a partir de la práctica pedagógica, 
los docentes expongan los resultados de su labor investigativa para incorporar a esa práctica 
la Educación Patrimonial a partir del patrimonio local. Su objetivo es mostrar la preparación 
teórico-metodológica al presentar los resultados investigativos obtenidos en la aplicación de la 
Educación Patrimonial en la práctica pedagógica, siempre con vistas al espacio Geográfico, o 
sea, “un conjunto indisociable de sistemas de objetos y de sistemas de acciones” Santos (2004, 
p. 18, traducción nuestra). 

Después de los talleres se desarrollan los seminarios científico-metodológicos con el 
objetivo de exponer los resultados alcanzados en la Educación Patrimonial que tengan como 
contenido a los diferentes tipos de patrimonio. Ellos sirven para profundizar en la preparación 
de los docentes específicamente en el patrimonio tangible e intangible con el contexto del 
proceso pedagógico escolar, como líneas para investigar acerca de la Educación Patrimonial 
en un entorno con valores patrimoniales significativos, comprobando que “el docente es un 
profesional en constante formación” (CALLAI, 2012, p. 18, traducción nuestra).  Corroborando, 
Nóvoa (1997, p. 26, traducción nuestra) describe que “el intercambio de experiencias y el 
intercambio de conocimientos consolidan espacios para la formación mutua, en los que cada 
maestro está llamado a desempeñar el papel de entrenador y aprendiz”.

La determinación de la evaluación de cada forma de organización de superación 
profesional se realiza a partir de la formación continua, que promueve la obtención de 
información representativa de la preparación teórico-metodológica, que puede conducir a la 
toma de decisiones y la reorientación (NÓVOA, 1997). Todo esto ayuda, según Cavalcanti 
(2012, p. 38, traducción nuestra) «al profesor en la construcción de su saber y profesional”. 
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4  CONSIDERACIONES FINALES

Una vez analizadas las acciones de formación continuada y de superación profesional 
en el CUM, se pudo constatar que los principales cambios operados en los docentes son lo de 
considerar la Educación Patrimonial como un eje transversal a ser desarrollado en todas las 
carreras. Con esto se comprobó que ella pasó a ser considerada un contenido educativo presente 
en las actividades y acciones del proceso pedagógico escolar en una institución ubicada en el 
contexto de una ciudad monumento nacional cubano, queda evidenciada la amplia relación a 
Educación Geográfica. 

Se identificó que la formación continuada lleva los docentes a usar y explorar las 
posibilidades de la Educación Patrimonial desde un contexto tangible y intangible, e incorporan 
la preparación metodológica en el proceso educativo, que abre espacio para otros contenidos 
educativos, especialmente en la Educación Geográfica y los criterios de evaluación se 
diversifican en situaciones reales o simuladas, aprovechando el rico acervo patrimonial que la 
Ciudad monumento nacional ofrece. 

Se constató que se desarrollan acciones, especialmente, al tomar una posición frente 
a problemas como la transformación, la conservación, la protección del patrimonio y su uso 
racional, bien como el refuerzo de la identidad local en el trabajo con Educación Patrimonial y 
Geográfica en el proceso pedagógico escolar. Además, la formación continuada y la superación 
profesional es fundamental para el logro de un proceso pedagógico escolar que responda al 
encargo social de la universidad. Esta debe incluir además de la instrucción, aspectos educativos 
de interés social como la Educación Patrimonial. 

Por lo tanto, la experiencia descrita,  ha contribuido a la viabilidad e importancia de las 
acciones de formación continuada del profesor para obtener cambios positivos en su desempeño 
personal y profesional, en línea con las aspiraciones sociales y educativas. Especialmente, 
porque hay deficiencias en los docentes y ciudadanos de Remedios, Monumento Nacional, para 
incorporar la Educación Patrimonial y, consecuentemente, Geográfica, en el proceso pedagógico 
y en el cotidiano y contribuir a la preservación del patrimonio colonial, tan importante en la 
ciudad y para su gente.

Además, se constató que no son todos los profesores que se dedican de la misma manera 
en el proceso de formación continuada y superación docente, para actuar de forma activa en el 
contexto de la educación patrimonial; en gran medida, por no considerar o identificar relación 
de su asignatura con la temática de conservación. Como resultado, en sus acciones educativas, 
poco se dedican  sobre el tema del patrimonio de Remedios. 

Por fin, el cuidado y conservación del patrimonio existente en Remedios solo es 
posible si sus habitantes disponen de los conocimientos necesarios para su materialización, 
en la medida que se profundice en el conocimiento de los valores patrimoniales, la historia, 
cultura, tradiciones, su patrimonio vivo, por su gente y su espacio geográfico.
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RELATO DE PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA REALIZADAS NA PANDEMIA 
DE COVID 19: DESAFIOS VIRTUAIS PARA ALUNOS DA EEB PROFESSOR 

FLORDOARDO CABRAL – LAGES-SC1

Cristina Sutil2

RESUMO
O objetivo desse artigo é apresentar relatos de atividades realizadas por alunos de uma turma dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental - 4º ano 1 e três turmas do Ensino Médio, 1º, 2º e 3º, em Tempo Integral (EMITI) nas aulas de 
Educação Física, durante a suspensão das aulas presenciais em detrimento da pandemia de COVID-19. A condução 
do trabalho docente esteve pautada na manutenção de possibilidades de formação integral reverenciadas na Base 
Nacional Comum Curricular – BNCC (2018) documento norteador que define as aprendizagens essenciais e dos 
Cadernos com a Organização de Planos de Aula – OPAS, do Programa EMITI, que estabelecem o desenvolvimento 
de competências socioemocionais. Os resultados obtidos contaram com a participação dos alunos e familiares em 
desafios realizados em uma gincana virtual através de devolutivas pelo Google Meet. Destaca-se a importância 
das experiências empíricas realizadas com planejamento e o envio de atividades que iniciaram de forma semanal, 
posteriormente quinzenal, utilizando-se a plataforma educacional Google Classroom, atividades impressas e a 
rede social de Whassapp, de modo particular e em grupos como principais meios de interação e comunicação 
entre professora, alunos e familiares. Isso oportunizou manter laços de amizade e o sentimento de pertencimento à 
escola, valorizando o potencial criativo diante das adaptações necessárias às diferentes realidades de professores e 
alunos, a isso podemos chamar de protagonismo, ele não ocorre apenas de um lado, professores e alunos são peças 
fundamentais para esse momento na educação. 

Palavras-chave: Protagonismo. Criatividade.  Pertencimento.

ABSTRACT
The purpose of this article is to present reports of activities carried out by students from a class of the initial 
years of Elementary School - 4th year 1 and three classes of High School, 1st, 2nd and 3rd year of EMITI - Full 
High School in Full Time in the classes of Physical Education during the suspension of face-to-face classes to 
the detriment of the COVID-19 pandemic. The conduct of the teaching work was guided by the maintenance 
of possibilities of integral training revered in the National Common Curricular Base - BNCC (2018) guiding 
document that defines the essential learning and the Notebooks with the Organization of Lesson Plans - PAHO, of 
the EMITI Program, which establishes the development of socio-emotional skills. The results obtained counted 
on the participation of students and their families in challenges held in a virtual gymkhana through feedback from 
Google Meet. The importance of the empirical experiments carried out with planning and the sending of activities 
that started weekly, then fortnightly, is highlighted, using the educational platform Google Classroom, printed 
activities and the social network of Whassapp, in particular and in groups such as main means of interaction and 
communication between teacher, students and family. This made it possible to maintain bonds of friendship and 
the feeling of belonging to the school, valuing the creative potential in view of the necessary adaptations to the 
different realities of teachers and students. This can be called protagonism, it does not occur only on one side, 
teachers and students are fundamental pieces for this moment in education.

Keywords: Protagonism. Creativity. Belonging.

1 Relato de atividades realizadas no componente curricular de Educação Física durante a pandemia de 
COVID-19 em escola da rede estadual de ensino.
2  Professora de Educação Física- Servidora da Secretaria de Estado da Educação(SC) e Professora Na Universidade 
do Planalto Catarinense.(UNIPLAC/Lagrs) E-mail institucional: 306706@profe.sed.sc.gov.br
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1 INTRODUÇÃO

Diante da urgência da adoção de medidas restritivas no combate à proliferação do novo 
coronavírus, através de decreto governamental estadual que suspendeu as aulas presenciais 
em março do ano 2020, houve a eminente necessidade de se buscar novas motivações para o 
desenvolvimento do nosso trabalho docente que a partir de então passou a ser de forma remota. 
De modo geral, a pandemia de COVID-19 trouxe para o cenário educacional novas demandas 
pedagógicas, escancarando desigualdades sociais e mazelas educacionais convocando-
nos a outras formas de conectividade e assertividade. Apresentou situações contraditórias e 
complexas, como por exemplo, tantas facilidades oferecidas pelas ferramentas digitais e nós 
professores estávamos diante de um novo analfabetismo funcional. 

A partir do Decreto 509/2020 de 17 de março, fomos imersos em uma viagem sem rota 
conhecida, com a certeza que o giz e o quadro não mais seriam capazes de salvar a Educação 
de crianças, adolescentes e jovens catarinenses. Na Educação Física, a convicção de que os 
Esportes com bola, considerados o “quarteto fantástico”3 e as práticas de competição e exclusão 
dos menos habilidosos, teriam que ceder espaço a territórios nunca explorados e sem fronteiras 
para novos conhecimentos e o desenvolvimento de novas competências.

Moran (2007) diz que a educação é um processo onde reunimos o maior número de 
certezas para lidar com as incertezas. De fato, acordamos num dia indo para a escola com 
as nossas aulas preparadas, cheios de garbo por termos experiências docentes e no outro dia 
ficamos em casa, frente a frente com nosso analfabetismo tecnológico. Tendo que enfrentar as 
velhas dicotomias das questões tradicionais e as novas dificuldades oriundas da modernidade 
high-tech sem saber como utilizá-las, de imediato a nosso favor. 

De onde viriam as novas possibilidades diante das impossibilidades apresentadas 
dia após dia após a suspensão das aulas presenciais? Ninguém teria sido “formado” para 
exercer sua função homeoffice. Mais um fato que fez professores e professoras no/do mundo 
inteiro esvaziarem suas bagagens, suas malas, mochilas e bolsas e recomeçarem com outras 
necessidades e urgências. Aquela expressão de querer “pegar o bonde já andando” e querer 
“sentar na janela”, foi alterada sem aviso prévio que precisaríamos voar, mas que o avião já 
havia decolado. Outra analogia que faço, traz o sentimento de termos chegado numa alfândega 
e alguém ter dito: Pare! O que trouxe você até aqui não é o que vai te levar você para frente!

Já não é mais possível ignorar a era da informação e as novas exigências advindas 
do uso de ferramentas digitais, apoiadas no uso de recursos tecnológicos e midiáticos das 
redes sociais,  que resultam em significativas contribuições para o rompimento de práticas 
pedagógicas conservadoras,  fazendo-nos, em caráter convocatório permanente e por questão 
de redefinição da docência,  manter a chama da sobrevivência na/da transformação do mundo 
através da educação de pessoas. Da educação infantil ao ensino superior, especialistas e leigos 

3 Futebol, Vôlei, Handebol e Basquete.
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se acham no direito de opinar, criticar e comentar sobre os impactos negativos que a pandemia 
de COVID-19 irá trazer para muitos setores e na Educação. O contexto atual,  aponta para 
mudanças relevantes a partir do que vem sendo delineado como o “novo normal” no processo 
ensino-aprendizagem. 

Essas e outras situações começaram a ruir com estruturas engessadas, com posturas 
“ideologicamente neutras” e métodos conservadores que não apresentavam possibilidade de 
diálogo interdisciplinar. Houve a urgente abertura para outros conhecimentos, como encontrado 
em Imbernón (2000), que já nos chamava a atenção para a necessária redefinição da docência 
como profissão. É interessante como se questionaram nos últimos tempos, aspectos considerados 
intocáveis na educação. A exemplo de tais situações, Imbernón (2000, p. 11) afiança que “o 
conhecimento nocional e imutável das ciências como substrato da educação e a abertura para 
outras concepções em que a rápida obsolescência e a incerteza têm um papel importante ”. 

Para o componente curricular de Educação Física,  que integra a Área de Linguagens não 
foi diferente. A defasada familiaridade com as ferramentas e recursos da educação tecnológica 
e o possível desmerecimento ao poder das redes sociais elucidaram novos desconfortos dentro 
de uma “zona de conforto” nunca confortável, na sua totalidade, em muitos aspectos. Não 
existia mais cenário! Não existia mais plano de ensino! 

Você consegue se lembrar quando começou a ser professor (a)? Quando entrou numa 
sala de aula pela primeira vez para ser professor (a)? Tem memória de algum olhar marcante 
fitando seus olhos tomado pela emoção ou pelo estranhamento? Como seria agora, separados da 
convivência e unidos pelas ferramentas tecnológicas que por vezes foram repelidas e ignoradas? 
Diante da falta de respostas, pensei em continuar perguntando!

Neste sentido, o objetivo geral desse artigo é o de apresentar relatos de atividades 
realizadas de forma remota por alunos de uma turma dos anos iniciais do Ensino Fundamental 
- 4º ano 1 e três turmas do Ensino Médio, 1º, 2º e 3º ano do EMITI, nas aulas de Educação 
Física. Ainda, procurou-se evidenciar de maneira empírica a importância do desenvolvimento 
de competências socioemocionais envolvendo a manutenção de atividades físicas de cunho 
artístico-recreativas, pautadas no protagonismo de alunos e a mediação através da interação 
familiar; estimular de forma autônoma a responsabilidade individual, acerca da criatividade na 
confecção de materiais de baixo custo, com pensamento crítico e abertura para o novo diante 
das novas exigências ocorridas com as adaptações das atividades realizadas em casa; buscar 
motivação pessoal inspirando colegas de profissão a seguir seu trabalho docente, a partir da 
revelação de novas possibilidades pedagógicas.

2 METODOLOGIA

Com e através da pandemia de COVID-19, exacerbou-se a necessidade das secretarias 
de Educação, de gestores, administradores, coordenadores de programas educacionais e 



Revista Caminhos, Online, “Humanidades”, Rio do Sul, ano 11 (n. 38), p. 63-76, abr./jun. 2020.

66

esportivos das esferas públicas e privadas ofertarem cursos e formações on line aos professores 
trazendo à tona a discussão de se inverter papéis. Nestes sentido, ao invés dos professores 
continuarem dando todas as coordenadas, darem todos os comandos (por considerarem aquilo 
essencial ou simplesmente por constar nos programas de ensino), agora seria momento de ouvir 
os temas trazidos pelos alunos. 

Isso ocorreu inicialmente por meio de uma sondagem de atividades que os alunos 
estavam fazendo em suas casas. Foi através dos relatos oriundos dos alunos no mês de abril de 
2020,  que pude obter pistas de seus gostos, passatempos, formas de entretenimento, utilização 
do tempo nas redes sociais e conhecimentos básicos de informática. Através de contato privado 
e/ou em grupos pelo Whatsapp,  a aproximação se tornou mais facilitada e essa trouxe-me 
a necessidade de conhecer mais sobre o Flipped Classroom, que permite combinar o uso de 
tecnologia digital com interações sociais, aquilo que denominam de Ensino Híbrido.

O caderno 3 intitulado de Metodologias Integradoras foi referencial para a tomada de 
decisões autônomas em relação a criação da cultura de se aprender a formular perguntas porque 
isso não fez parte da nossa tradição escolar/acadêmica. A metodologia da problematização 
fomenta o “aprender a aprender”. Então, como oportunizar atividades prazerosas em meio a nova 
rotina estabelecida que pudessem preservar a saúde física e mental de crianças e adolescentes 
estando em suas casas sem perder o gosto pela prática e mantendo a movimentação corporal? 

Com o isolamento e o distanciamento social das pessoas que compõem a comunidade 
escolar como um todo, vieram outras faltas, mudanças que afetaram nossas emoções, sono e 
alimentação. Passaram e existir outras necessidades e urgências. Como manter os vínculos de 
afetividade tão importantes entre professores, alunos e famílias? Alguns pensamentos solitários 
resolveram buscar pistas para encontrar novas formas de comunicar ideias já que agora a 
linguagem corporal estava momentaneamente cancelada.

A composição dos sujeitos envolvidos no trabalho remoto contou com a participação 
de 21 alunos do 4º ano 1; 28 alunos do EMITI 1; 19 alunos do EMITI 2 e 17 alunos do EMITI 
3. Dando uma aproximação de 70 alunos envolvidos no processo. Como se aproximar estando 
em isolamento social das diferentes realidades dos alunos? Esta questão norteou a primeira 
atividade organizada pela Educação Física, uma espécie de sondagem, onde os alunos foram 
levados a responder algumas questões relativas à nova rotina que estava sendo estabelecida 
em casa durante a pandemia. Neste sentido, as respostas dos alunos deram pistas de diferentes 
realidades e diferentes formas de convivência familiar. A partir desse momento, foi possível 
pensar um projeto interdisciplinar que pudesse oferecer atividades em forma de desafios virtuais 
e tarefas específicas em uma gincana.

Tal iniciativa,  contribuiu para a valorização do componente curricular de Educação 
Física que se fortaleceu com o engajamento dos colegas professores que estavam preocupados em 
como manter laços de amizade e o sentimento de pertencimento com os alunos e a comunidade 
escolar,  através do incentivo ao desenvolvimento do protagonismo de alunos, valorização da 
oportunidade de interação entre membros da família, no estímulo à manutenção de atividades 
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físicas, artísticas e recreativas, de práticas corporais no incentivo à adoção de hábitos saudáveis. 
Em encontros mediados pela plataforma Google Meet,  buscou-se a participação dos 

colegas professores para a elaboração de desafios relacionados aos seus componentes curriculares 
dentro de suas áreas de conhecimento. Todos os colegas professores foram inseridos no projeto 
e elaboraram seus desafios por áreas de conhecimento, a saber Área de Linguagens: Artes, 
Arte, Ciência e Tecnologia-ACTEC, Educação Física, Língua Espanhola e Inglesa e Língua 
Portuguesa; Área de Ciências Humanas: Geografia, História, Sociologia e Filosofia; Área de 
Ciências da Natureza: Biologia, Química e Física e a Matemática.

Após a elaboração dos desafios pelos colegas professores foi disparado na rede social 
WhatsApp das três turmas do EMITI o material organizado que continha os dispositivos legais 
e o regulamento geral e específico da gincana, lançada no dia 11 de agosto alusiva ao Dia do 
Estudante com culminância em dezembro de 2020. 

Os desafios planejados para a gincana apresentaram descrição para seu melhor 
desenvolvimento, materiais que seriam necessários, indicação de fontes para pesquisa de 
assuntos relacionados aos conteúdos que vinham sendo trabalhados e critérios avaliativos 
baseados em competências. Importante destacar que os desafios não foram colocados como 
obrigatórios aos alunos, buscando assim o interesse dos alunos que puderam aceitar os desafios 
com os quais mais se identificavam.

As devolutivas foram organizadas em quatro etapas,  através de reunião agendada 
pelo Google Meet,  tendo a presença dos alunos envolvidos das três turmas. Através de 
poesias, releitura de obras de arte, dramatização de biografias de artistas e atletas famosos, 
batalhas e coreografias de dança houve a possibilidade da criação e edição de audiovisuais 
em MP4, fotografias de desenhos e fotografias de imagens pesquisadas na Internet capturadas 
em smartphones e telefones celulares em formato JPEG, enviadas na plataforma do Google 
Classroom. Também se possibilitou que as devolutivas fossem feitas em formato Word e 
apresentações com imagens em Portable Document Format (PDF) e Power Point. 

Para a turma dos alunos do 4º ano 1, houve a proposta da realização de desafios 
contando com a ajuda e o apoio da família, no tocante às questões que envolviam a interação e 
a participação em brincadeiras e jogos. Os alunos tiveram a oportunidade de se manterem ativos 
através de boas práticas contendo elementos recreativos, esportivos e artísticos com a utilização 
da confecção de materiais de baixo custo. Recebeu-se material em áudio contendo depoimentos 
alusivos à satisfação dos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental durante a realização 
dos desafios com a presença dos familiares. Os armazenamentos dos arquivos foram feitos em 
drive pessoal da professora e mídia removível de HD externo e pen drive.

3 RESULTADOS OBTIDOS 

Se alguém solicitar a você que pense em Escola,  é possível que se forme a imagem de 
um local de referência,  onde existem pessoas com disposição para ensinar e pessoas dispostas a 
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aprender. Para muitos seria considerada a segunda casa. Mas, durante a pandemia de COVID-19 
tornou-se evidente destacar que a escola deixou de ser a segunda casa dos alunos, a casa dos 
alunos se tornou a principal referência de escola e isso oportunizou a muitos tornarem-se 
protagonistas do seu processo ensino-aprendizagem. Aquelas famílias que não eram parceiras 
da escola, se viram na situação de se tornarem os principais responsáveis pela educação dos 
seus filhos e lhes ensinarem algo relevante.

Mais do que nunca se evidenciou que as Metodologias Ativas possibilitam aos 
alunos serem protagonistas e não meros espectadores passivos de metodologias em demasia 
expositivas.  Neste contexto, em função da pandemia de COVID-19 e mediante a suspensão 
das aulas na rede estadual de ensino em meados de março de 2020, inicia-se outro arquétipo de 
escola, ou seja, o cenário é outro, exigindo dos professores e dos alunos o desenvolvimento do 
protagonismo coletivo. 

Estamos diante de muitos dilemas, mas a Base Nacional Comum Curricular - BNCC 
(2017, p. 13) indica que as “decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento 
de competências”.  De fato, é na escola, que as pessoas precisam estar, para que os pilares da 
educação apontados no Relatório para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO) possam sustentar o arcabouço da Educação para o século XXI. 

(...) aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da compreensão; aprender 
a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de 
participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas; finalmente 
aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. (DELORS, 1998,  p. 
88-89)

Para além dos tipos de conhecimento que se têm (popular ou senso comum, religioso, 
filosófico e científico), acrescenta-se a esta instituição algumas outras funções, consideradas 
essenciais a este ambiente educacional. Nesta perspectiva, delega-se à Escola o trabalho das 
dimensões intelectual, física, emocional, social e cultural desenvolvidos através da formação 
integral das pessoas visando desenvolver habilidades e competências. Mas, você deve estar se 
perguntando quais habilidades são estas? Que competências orientam tal proposta de ensino? 

Alinhada a essas demandas contemporâneas, a Secretaria de Estado de Santa Catarina 
(SED) passou a oferecer desde 2017 com a parceria do Instituto Ayrton Senna, o Programa 
EMITI. A Matriz de Competências para o Século XXI adotada em tal proposta é composta 
por oito macro competências basilares: autoconhecimento, responsabilidade, colaboração, 
comunicação, criatividade, pensamento crítico, resolução de problemas e abertura para o 
novo. (CADERNO 2 - PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, 2018, p. 20). 

Em se tratando da Educação Física, que caminhos poderão ser vislumbrados a partir da 
integração da área de Linguagens com outras áreas de conhecimento? 

Referente  ao plano de curso das aulas de Educação Física, observa-se que existe a 
preocupação em se trabalhar habilidades e competências exigidas no Exame Nacional do Ensino 
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Médio (ENEM), apresentar aprendizagens significativas nos diferentes eixos de conteúdo da 
cultura corporal de movimento (esportes, jogos, danças, ginásticas e lutas), incluindo suas 
relações com temas e questões relevantes para a sociedade brasileira contemporânea, em uma 
perspectiva multicultural; e articulações temáticas e metodológicas com os demais componentes 
da área Linguagens (Língua Portuguesa e Literatura, Arte e Língua Estrangeira Moderna)

Esse fazer da área possibilita aos estudantes que construam as competências e 
habilidades necessárias para que sejam capazes de significar os discursos e valores 
veiculados nas produções das diferentes linguagens, em apreciação crítica, bem como 
de assumirem a autoria, fazendo circular seus conhecimentos, opiniões, pontos de 
vista, experiências. (CADERNO 6 – LINGUAGENS, 2018, p. 35)

Na escola, o que os professores precisam ensinar? O que deve constar nos 
planejamentos de suas aulas? Será que os professores precisam abandonar toda bagagem trazida 
em suas experiências pedagógicas e se sentirem culpados pelas mazelas e desafios da educação 
brasileira? Quanto aos alunos o que necessitam aprender? Que conhecimentos serão requisitos 
para o sucesso pessoal dos estudantes? E quando concluírem seus estudos o que encontrarão 
pela frente? Estarão aptos a ocupar as diminutas vagas oferecidas no mundo do trabalho? 

Diante de tais apontamentos, surgiu a ideia de desenvolver-se um planejamento 
integrado. Esse foi enviado ao Instituto IUNGO,  e contou com a parceria de todos os professores, 
coordenação e professora orientadora de convivência do Programa EMITI. O tema procurou 
trazer a questão do protagonismo de professores e dos alunos: Professores Integradores, 
Buscando Alunos Inspiradores. 

Nossos objetivos de aprendizagem a serem alcançados ou habilidades a serem 
desenvolvidas buscaram trabalhar a motivação, pois sabe-se que o envolvimento dos professores 
e dos alunos é um dos pontos-chave para o sucesso. Busca-se a continuidade do processo de 
aquisição e o desenvolvimento de competências socioemocionais e cognitivas, dentre elas 
a criatividade, autoconhecimento, colaboração, resolução de problemas, comunicação, 
pensamento crítico, abertura para o novo e responsabilidade. Percebeu-se a necessidade de 
manter ativo o sentimento de pertencimento à escola e os laços de amizade e cooperação. É 
momento de colocar à prova a autonomia e exercer com liderança o protagonismo. 

Os conteúdos específicos foram apresentados através de desafios/atividades elaboradas 
pelos professores das áreas de conhecimento, foram organizadas de forma contextualizada, 
referenciando os conteúdos e os conceitos fundamentais que vêm sendo trabalhados em seu 
planejamento quinzenal, de acordo com as solicitações/diretrizes da SED-SC. Desta forma, 
buscou-se dar sentido e significação com feedback positivo ao processo ensino-aprendizagem. 
O diálogo interdisciplinar está aberto e nas reuniões semanais a equipe gestora, a coordenação 
pedagógica e os professores, através do Google Meet, podem observar, rever, problematizar 
fenômenos, fatos e situações fazendo os ajustes e conexões necessárias para a integração dos 
conteúdos. 
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Entre os professores a competência do trabalho colaborativo ocorreu através do 
envolvimento no planejamento, elaboração e a execução da Gincana; entre os alunos busca-
se o sentimento de pertencimento à escola. Nesta perspectiva, a atividade principal, pensada e 
organizada pelos professores que compõem as 4 Áreas de conhecimento: Linguagens, Ciências 
Humanas, Ciências da Natureza e Matemática, consiste na realização de uma Gincana contendo 
14 atividades/desafios (cada componente curricular fez a proposição de dois desafios/atividades, 
porém os alunos optarão por um deles, contando com a participação da família).

Os materiais e recursos utilizados contaram com computador com acesso à internet, 
celular com câmera para fotografar e filmar; - Material impresso para alunos que não têm 
acesso às plataformas digitais; - Panfletos-Cartazes para divulgação nas redes sociais e 
impressos para afixar na escola. Quanto à metodologia, práticas pedagógicas ou ferramentas 
não presenciais utilizadas contaram com a divulgação aos alunos de um evento que estava 
sendo pensado e planejado pelos professores com a finalidade de manter os laços de amizade, 
sentimento de pertencimento à escola e o movimento de cooperação. Através das redes sociais 
Facebook, WhatsApp e Instagram, aproveitou-se o Dia do Estudante – 11 de agosto, para fazer 
o lançamento da Gincana através do Google Meet. A partir desse movimento, os professores 
regentes e alunos líderes das turmas do Ensino Médio começaram a mobilizar e organizar os 
participantes a escolher os desafios que têm mais afinidade e interesse.

A carga horária de aplicação do plano foi de quatro meses, compreendendo os meses de 
agosto a novembro de 2020, sendo realizada em quatro etapas, com apresentações/devolutivas 
pelo Google Meet.

No que concerne à avaliação, embora a atividade não esteja completamente realizada,  os 
professores avaliarão o engajamento dos alunos, bem como, as competências socioemocionais e 
cognitivas já anunciadas no texto inicial deste planejamento, fomentando o protagonismo juvenil 
e a autonomia através da realização de atividades integradas. Foi apresentado um cronograma 
com as possíveis datas e planejou-se uma devolutiva para o final do mês de dezembro de 2020, 
com certificado de Honra ao Mérito da Coordenadoria Regional de Educação - CRE de Lages/
SC para todos os alunos que participaram, obedecendo as seguintes datas planejadas: 

De 11/08/2020 a 31/08/2020 – Realização das atividades/desafios da Área de 
conhecimento de Linguagens: Arte, ACTEC, Educação Física, Língua Portuguesa, Língua 
Espanhola e Língua Inglesa.

De 11/09/2020 a 30/09/2020 – Realização das atividades/desafios da Área de 
conhecimento de Matemática.

De 13/10/2020 a 30/10/2020 – Realização das atividades/desafios da área de 
conhecimento de Ciências humanas: Geografia, Filosofia, Sociologia e História.

De 11/11/2020 a 30/11/2020 - – realização das atividades/desafios da área de 
conhecimento de Ciências da natureza: Biologia, Física e Química.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este texto traz reflexões que não são conclusivas, mas apontam a necessidade de um 
novo tempo para professores e alunos, porque além de rever conceitos pessoais, precisaremos 
construir coletivamente novos conceitos. Ao processo nomeia-se: necessidade de desformatação 
ou reformatação de convicções docentes, é o que considera-se game-over para a falta de 
humildade acadêmica e o start para o início da necessidade de novas mobilizações na formação 
permanente do professorado, e isso inclui o investimento na pessoa, porque os professores são 
“gente”. 

Em Nóvoa (1992), que diz que cada situação de ensino, devido ao uso de criatividade, 
colabora para o trabalho e a satisfação do professor, pois torna o professor livre para trazer 
inovações, alargando os territórios docentes. Com Tardif (2011), a ousadia de pensar sobre o 
novo ofício docente e os nossos desafios vêm sendo promissor o pós pandemia de COVID-19. 
Será exigido uma nova identidade profissional, com avaliações sobre a composição de novo 
gabarito, ou seja, teremos que apresentar saldo positivo, apesar de toda negatividade e críticas 
feitas desde especialistas em educação a pessoas leigas durante o ensino remoto de que os 
alunos não aprendem nada, que tudo isso não passou de um paliativo, que foi um ano perdido. 

As novas experiências e provações pelas quais tem-se passado durante estes oito 
meses de pandemia, ampliaram currículos e aproximaram pessoas que estão longe, mas de certo 
modo, presentes através de lives e formação de professores e oportunizado conhecer novos 
saberes docentes, decorrentes de novas relações de interação. A saber: 

A idéia de base é que esses “saberes” não são inatos, mas produzidos pela socialização, 
isto é, através do processo de imersão dos indivíduos nos diversos mundos socializados 
(famílias, grupos, amigos, escolas, etc.), nos quais eles constroem, em interação com 
os outros, sua identidade pessoal e social. (TARDIF, 2011, p. 71)

Junto com novos engendramentos que serão decorrentes de aspectos sociais, haverá 
o crescimento de uma maturidade comportamental e o legado de novas aprendizagens que 
envolverão aspectos éticos, coletivos, comunicativos e emocionais. Haverá outros conteúdos a 
serem considerados essenciais à futura formação integral através desses tempos insólitos. 

Antes da pandemia de COVID-19 quanto à formação acadêmica e as conclamadas 
experiências docentes que alegava-se ter, quem de fato, poderia sustentar a convicção de que 
somente os professores eram os donos da razão ou os únicos saberes de verdades absolutas? 
Durante a pandemia quem teria tal pretensão de fazê-la? Pós pandemia poderemos seguir da 
mesma como fazíamos?

Sobre os impactos da pandemia de COVID-19 é preciso dizer que tal momento tem nos 
aproximado de informações relevantes que poderão ser convertidas em novos conhecimentos 
alicerçados em competências socioemocionais ligadas às competências digitais. Assim, 
seremos cúmplices de novas condições de sucesso na aprendizagem escolar e protagonistas 
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de novo arquétipo educacional? Ou seremos novamente responsabilizados pelo fracasso 
escolar e, por conseguinte estaremos fadados à frustração de nossa profissão docente? Comutar 
frequências e bons sentimentos ou sentir culpa, derrota e/ou impossibilidade de tornar o acesso 
às aprendizagens significativas? 

António Nóvoa (2020) teria vislumbrado em uma mesa redonda no Festival de 
Conhecimento UERJ – Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em julho de 2020 o cenário 
educacional trazendo duas boas notícias. Que diante das novas exigências e circunstâncias os 
professores foram capazes de responder criando soluções, mantendo vínculos pedagógicos, 
para que a educação pública não sucumbisse. E a segunda boa notícia seria um possível novo 
reconhecimento, por parte das famílias, da complexidade e da importância do trabalho e da 
ação dos professores. A situação representa uma oportunidade para universidades, professores 
e agentes interessados na defesa da educação pública.

Faz-se refletir, se antes da pandemia tinham em mãos o alcance da totalidade de sucesso 
no processo ensino-aprendizagem dos nossos alunos? Se a resposta for negativa, por que isso 
não acontecia (na sua totalidade). A formação acadêmica e todo arcabouço de experiências na 
docência ficaram descontrolados e faz admitir que tal cenário estava exigindo novas posturas 
para contornar as novas situações diante de um contexto de imprevisibilidade e sem data fim 
para terminar. Deveríamos nós professores diante do contexto atual ter o sucesso de todos os 
alunos ao nosso alcance? 

Seguramente, quem estaria apto a dizer que se sentia totalmente seguro para lidar 
com este novo contexto? Também houve o despreparo comportamental afetando de todo modo 
nossas emoções diante de novas rotinas que confrontaram com nossas inadequações ou ações 
antiquadas para o cenário incerto do processo ensino-aprendizagem. Novas dinâmicas para 
manter e resgatar a participação dos alunos, a valorização da criatividade para adaptações às 
realidades que começavam a se apresentar foram vislumbrando outras formas de proatividade 
de professores e alunos, a isso chama-se protagonismo, e ele não ocorre apenas de um lado, 
professores e alunos são peças fundamentais para esse momento na educação. 

ANEXOS

ANEXO 1 – Texto que escrevi por ocasião da formação pedagógica com o grupo 
de colegas professores do Ensino Médio Integral em Tempo Integral-EMITI no início do ano 
letivo de 2020. Cada componente do grupo recebeu um envelope contendo uma carta, mas os 
nomes estavam trocados para que encontrassem o destinatário correto. Deveriam iniciar a carta 
dizendo: Esta carta é para você: “NOME” e na sequência lessem apenas um parágrafo para cada 
professor (a). Assim até que todos fossem chamados pelo seu nome e o texto fosse concluído. 

Dinâmica da Carta
As ideias que seguem podem ser chamadas de “tentativas pedagógicas”, ou seja, são 
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sugestões de atividades a serem realizadas com nossos alunos.
Considerando que temos coisas diferentes em nossa bagagem e que temos a necessidade 

coletiva de compartilhar o que temos de melhor, apresento-me disposta a abri-la e se, porventura, 
precisar esvaziá-la terei a certeza de que não estarei me desfazendo de nada, apenas renovando 
minhas esperanças professorais, melhorando minhas expectativas e alimentando convicções 
profissionais. Oxalá, respeitosamente, que consiga por um instante realizar o mesmo com vossa 
senhoria.

Está dispensado qualquer atrevimento leviano que possa enrijecer nossas relações de 
trabalho. Torno-vos a repetir, as ideias aqui apresentadas não possuem intenção impositiva ou 
intrusiva. Sinta-se leve. Divida o que possa estar te sobrecarregando. 

Quero que esta tarde seja agradável a você e que possa trazer alguma mensagem 
positiva em seu coração e em sua mente. Com “energia blindada”, coração e mente aberta, 
sinto-me feliz em estar aqui. Feliz em ter a oportunidade de iniciar esta travessia. Estamos 
todos juntos e juntos podemos alimentar nossas motivações para que nossa viagem seja mais 
eficiente, querida e memorável. 

É importante termos a consciência expandida de que o conteúdo da nossa bagagem é 
tão valioso quanto ao conteúdo da bagagem de quem está conosco. 

Todos nós já temos o bilhete de passagem em nossas mãos, já fomos e voltamos várias 
vezes, alguns já tem além do passaporte, o “green card”, mas vale lembrar que a nossa bússola 
só tem utilidade se a agulha estiver magnetizada. E nas noites de escuridão se tivermos uma 
lamparina, precisa estar acesa. É salutar lembrar que meu companheiro, minha companheira 
pode ter na sua bagagem o que eu preciso.

Não tenho todas as informações, nem possuo a certeza das rotas mais tranquilas aliás, 
acredito que ninguém as tenha, porém jamais permitiria que algum de nossos transeuntes se 
perdessem ou possam conhecer lugares inóspitos. Convido você a devanear comigo, porque 
isso é regalo para minh’ alma.

Haverá um dia, que o “mundo” saberá reconhecer o valor das suas ideias, das suas 
palavras, da sua abnegada dedicação, do seu árduo, nobre e sagrado trabalho. Eu já estou 
fazendo isso, acredite! 

Agradeço sua atenção neste momento importante de nossas vidas aonde temos a 
oportunidade de crescermos juntos, reconhecendo que temos valores, que o conteúdo da nossa 
bagagem é diferente. Por fim, coloco-me a serviço de tal navegação com humildade acadêmica e 
crescente maturidade profissional agradecendo a oportunidade do leme nesta tarde providencial 
do dia 20 de fevereiro de 2020. Assina: Professora Cristina Sutil

ANEXO 3- Texto que escrevi aos alunos do EMITI por ocasião do lançamento da 
gincana no dia 11/08/2020. Gincana com atividades recreativas, artísticas-culturais e esportivas 
que foi planejada durante a pandemia de COVID-19 com a finalidade de mantermos os laços de 
amizade e o sentimento de pertencimento à escola.  
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GINCANA DA AMIZADE E DA COOPERAÇÃO
Querido aluno! Querida aluna! Hoje é o dia do estudante! Preparamos uma surpresa 

para você! Estamos fazendo o lançamento da gincana da amizade e da cooperação. O tema 
proposto busca o engajamento dos alunos, professores e família neste momento de ensino 
remoto em função da pandemia do novo coronavírus. 

Nós professores temos como objetivos trabalhar a motivação, pois sabemos que o 
envolvimento dos alunos é a chave para o sucesso. Buscamos continuar a desenvolver as 
competências de criatividade, autoconhecimento, colaboração, resolução de problemas, 
comunicação, pensamento crítico, abertura para o novo e responsabilidade. É momento de 
colocarem à prova sua autonomia e exercerem com liderança seu protagonismo.

Queremos que você se divirta aprendendo, aprenda se divertindo mantendo os laços 
de amizade e cooperação entre os membros da escola, ou seja, os amigos de sala, seus amigos 
professores e pessoas queridas da sua família.

Leia com atenção os desafios. Converse com seus colegas pelo whatsapp e escolha 
apenas um desafio de cada componente curricular para ser realizado. Observação: como os 
alunos do emiti 3 não tem o componente curricular de espanhol poderão escolher dois desafios 
de um mesmo componente. 

Nesta primeira rodada são 6 desafios a serem realizados por seis alunos (as) da 
turma. Gostaríamos muito que fosse 6 alunos (as) diferentes, ou seja que não se repetissem os 
participantes para oportunizarmos variadas contribuições. Teremos outros desafios das outras 
áreas de conhecimento, mas vocês só os conhecerão depois de apresentar, realizar e concluir os 
da primeira rodada. 

Vamos estar atentos (as) à participação dos alunos (as) e ver qual turma mais se 
envolveu neste processo. Converse com o líder da turma, sempre!

Premiação? A premiação, de fato é muito importante! Vale a sua vida! Vale a vitória por 
estarmos vivos, vencendo este momento com resiliência! Vale termos compaixão ao próximo 
e respeitar as diferenças! Vale a sua interação! Vale alimentar o espírito esportivo e a alma de 
campeões! Vale trabalhar em time (mesmo distantes) e descobrir novos talentos! Vale aplaudir 
e dar boas risadas pelos “micos e orangotangos” que virão por aí! Vale a coragem da exposição! 
Vale ser feliz! Vale fazer outras pessoas felizes! Vale fazer história! Vale deixar marcas positivas! 
Vale a superação do medo! Vale estar disponível e organizar seu tempo para aprender coisas 
legais! Vale conhecer coisas diferentes sem ter obrigação de vencer o outro! Vale vencer a si 
mesmo! Vale a energia positiva! Vale meter a cara, escrever poesia, cantar, dançar, travar a 
língua, sentir-se artista, autor da sua própria arte! Vale a brincadeira! Vale aceitar o desafio que 
mais combina com você! Vale o movimento!

Você quer premiação melhor? Participa então! A consciência de estar junto encarando 
a gincana poderá ser sua aliada e aí você poderá agregar ainda outras coisas legais que alguém 
especial pode oferecer. Desejo a você coragem para ser você! Não existe nada a perder, porque 
juntos somos vencedores! Vamos? Abraço da professora Cristina Sutil – Educação física 
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ANEXO 4 - DESAFIOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Desafio 1- TIK TOKDANCINHA: o desafio consiste na participação de três alunos do 

EMITI (um de cada turma). Apresentar um vídeo de dancinha do TIK TOK, de até 1 minuto. 
Tem que ser gravado antes e enviado o vídeo para a professora o aluno ou aluna representante 
da turma.

Desafio 2-DANCINHA DA BOLINHA DE SABÃO: Esta brincadeira é muito atual, 
simples e divertida. Para as bolhas de sabão dá para preparar a mistura em casa, com água e 
detergente, e confeccionar moldes com arame ou barbante para brincar na varanda, no pátio 
ou até mesmo na janela da sua casa. Grave um vídeo de até 1minuto, dançando a música da 
Claudia leite, Bola de sabão. Segue o link https://youtu.be/_w3AoEcImkw.  Outra opção de 
música é da Galinha pintadinha - Bolha de sabão. Segue o link https://youtu.be/EnzS35xpqao. 
O desafio consiste na participação de três alunos do EMITI (um de cada série). Tem que ser 
gravado antes e enviado o vídeo para a professora, o aluno ou aluna representante da turma.

Desafio 3- CARTA CRIATIVA: Escreva uma carta para a professora substituindo 
palavras por imagens e emojis, se preferir pode desenhar. Nesta carta escreva sobre sua rotina 
na pandemia. Conte como tem se sentido, com o que tem se ocupado. 

Figura 1 - Carta Criativa elaborada pelo aluno.

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2020).

Desafio 4: DESAFIO DO BRINQUEDO RECICLÁVEL: Seja criativo (a) utilize 
potes, frascos, garrafas PET, rolinho de papel higiênico ou de papel toalha, retalhos de tecido, 
tampas e caixas podem ser reaproveitados e ganhar outro significado, tornando-se um carrinho, 
um robô, boneca, foguete. O desafio consiste na criação de um brinquedo.

DESAFIO 5: ESTÁTUA DAS SURPRESAS E EMOÇÕES: Para ficar legal 
convide as pessoas da sua família! Cada participante deverá organizar uma caixa ou outro 
recipiente. Vamos trabalhar a criatividade e se divertir! O que você vai precisar para brincar? 
Um espelho, uma caixa ou outro recipiente e alguns objetos que não ofereçam perigo, como por 
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exemplo: boné, colar, bolsa, corda e bola. Cada participante deverá organizar a sua caixa, sem 
deixar ou saber o que foi colocado na caixa de quem estiver participando da brincadeira, isto 
faz parte das surpresas.
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INDÚSTRIA AUDIOVISUAL, INCLUSÃO E DESAFIOS: A AUDIODESCRIÇÃO 
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RESUMO
Cerca de 18,6% dos brasileiros possuem deficiência visual. Ainda assim, essas pessoas não costumam ser 
consideradas importantes dentro do processo de consumo. Foi definido como objetivo desta pesquisa compreender 
como a audiodescrição influencia no consumo de entretenimento da indústria cultural por parte das pessoas com 
deficiência visual. Na etapa empírica da pesquisa foram realizadas nove entrevistas semiestruturadas, sete com 
pessoas com deficiência visual e duas com informantes-chave que trabalham com audiodescrição. Os resultados 
apontaram que ainda é muito reduzido o número de opções de entretenimento para essa parcela da população. 
Entretanto, alguns recursos – como a audiodescrição e a internet – vêm surgindo para auxiliar no aumento desta 
oferta. Constatou-se que a audiodescrição influencia de maneira positiva no aumento do consumo de entretenimento 
e na inclusão social dos deficientes visuais. Esta pesquisa chama atenção também para o papel do poder público na 
fiscalização e realização de ações por meio de políticas públicas.

Palavras-chave: Deficiência Visual, Entretenimento, Audiodescrição, Acessibilidade, Consumo.

ABSTRACT
About 18.6% of Brazilians have visual impairment. Despite this numerical representativeness, these people are 
not usually considered important within the consumption process. The objective of this research was to understand 
how audio description influences the cultural industry’s entertainment consumption by the visually impaired. In 
the empirical phase of the research, nine semi-structured interviews were conducted, seven with visually impaired 
people and two with key informants who work with audio description. The results showed that the number of 
entertainment options for this portion of the population is still very small. However, some features - such as audio 
description and the internet - are emerging to help increase this offer. It was found that audio description positively 
influences the increase of entertainment consumption and social inclusion of the visually impaired. This research 
also draws attention to the role of the Government in the supervision and implementation of actions through public 
policies.

Keywords: Visual Impairment, Entertainment, Audio Description, Accessibility, Consumption.

1 INTRODUÇÃO

No mundo existem 1 bilhão de pessoas deficientes, ou seja, uma em cada sete pessoas 
vive com algum tipo de deficiência (WHO, 2011). De acordo com o Censo de 2010 do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil, o número de pessoas com pelo menos 
um tipo de deficiência corresponde a 23,9% da população. A deficiência visual está presente em 
cerca de 18,6% dos brasileiros. Dentre essas pessoas, 6,5 milhões possuem essa deficiência de 

1  Projeto de Pesquisa Desenvolvido na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
2  Bolsista de Iniciação Científica. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
3 Bolsista de Iniciação Científica. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
4 Professora Doutora. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
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forma severa (IBGE, 2010). 
A despeito dessa representatividade numérica inegável, as pessoas com deficiência 

(PcD) se deparam com diversas barreiras sociais. No que diz respeito aos estudos em consumo, 
cabe o destaque de que elas não costumam ser consideradas importantes dentro do processo 
de consumo, devido a uma estigmatização histórica das PcDs, que acaba restringindo o 
acesso dessas pessoas a muitos serviços e produtos (FARIA; CASOTTI; CARVALHO, 2017). 
Entretanto, os consumidores com deficiência são um segmento importante e que vem ganhando 
cada vez mais destaque em discussões sobre inclusão (SILVA JÚNIOR; DAMASCENA, 2018). 
Batinga, Correa e Pinto (2016) afirmam que a deficiência visual talvez seja o tipo que mais 
afeta o processo de consumo, visto que as pessoas cegas estão impedidas de acessar os recursos 
comunicacionais visuais, que são os mais utilizados pelas ações de marketing.

Neste sentido, a audiodescrição (AD) vem se mostrando como um recurso de 
acessibilidade extremamente eficiente, que proporciona a inclusão social dos deficientes visuais, 
ampliando o acesso à educação, entretenimento, lazer, comunicação e informação (CARPES, 
2016). O Decreto Federal 5.296 de 2004 obriga as empresas brasileiras de telecomunicação a 
oferecer serviços acessíveis. Portanto, a implantação da audiodescrição se tornou obrigatória, 
garantindo o direito da pessoa com deficiência visual (SILVA, 2009). O objetivo principal da 
pesquisa é compreender como a audiodescrição influencia no consumo de entretenimento da 
indústria cultural por parte dos deficientes visuais. 

Esta pesquisa está alinhada com a proposta da Transformative Consumer Research 
(TCR), que tem como objetivo colocar em pauta temas que promovam o bem-estar dos 
consumidores (MICK, 2006). Cabe também o destaque, de que a presente pesquisa acredita 
ser um passo importante no que diz respeito ao estabelecimento de uma ponte entre A TCR 
e as Tecnologias Sociais, conforme preconizado por Ássimos et al. (2019). Ao ter como foco 
a audiodescrição em produtos da indústria cultural a pesquisa aqui desenvolvida lança luz ao 
caráter excludente desses produtos que hoje contam com aclamados avanços tecnológicos que 
nada contribuem para a acessibilidade. 

O estudo tratará apenas do entretenimento no setor da indústria audiovisual e teatral, 
com foco nos filmes, séries, programas de TV, clipes musicais, peças teatrais e musicais. Segundo 
o Atlas Econômico da Cultura Brasileira de 2017, em 2010 os setores culturais representavam 
cerca de 4% do PIB anual do Brasil. O Estudo sobre Valor Adicionado pelo Setor Audiovisual 
Brasileiro da ANCINE (2016) afirma a tendência de crescimento do setor audiovisual nos 
últimos anos. Em 2007 a geração de valor deste setor era de apenas R$ 8,7 bilhões na economia 
e em 2014 foi responsável por um montante de R$ 24,5 bilhões na economia (ANCINE, 2016). 

Assim como as pesquisas com foco no deficiente, as pesquisas envolvendo AD também 
não estão no mesmo estágio de desenvolvimento em todos os países do mundo. No Brasil este 
recurso ainda está engatinhando. É imprescindível, então, que sejam estimuladas pesquisas 
nessa área para que o recurso ganhe maior visibilidade não só entre os cegos, mas também entre 
os videntes (FRANCO; SILVA, 2010).
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Raposo e López (2002) apontam que as pessoas com deficiência visual têm a mesma 
necessidade de lazer que os videntes, mas acabam se contentando com alternativas simples e 
insuficientes em virtude da falta de opções. É dever de todos disseminar o conhecimento nesta 
área e colaborar para que haja uma maior adaptação por parte da sociedade às necessidades das 
PcDs (SILVA; ABREU; MANO, 2015).

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 INDÚSTRIA CULTURAL: CONTEÚDOS ONLINE 

A exclusão digital já é considerada co-responsável pela exclusão social, pois a falta de 
acesso à informação de qualidade prejudica o desenvolvimento social e intelectual do cidadão. 
Visto isso, precisamos reconhecer que o direito de acesso à rede já pode ser considerado um 
direito fundamental. Neste sentido, a inclusão digital serve como propulsora da inclusão social. 
E esta inclusão só será possível se forem utilizados meios que tenham abrangência social 
majoritária (SCHIEFLER, 2008).

Segundo Ishikawa (2014), estamos passando por um momento de transição das 
tecnologias da informação e comunicação. A televisão e os outros meios de comunicação estão 
enfrentando uma era de mudanças, estão sendo substituídos pela internet, que oferece maior 
gama de serviços de informação e entretenimento. 

O modelo de visualização de conteúdos audiovisuais mais utilizado atualmente é 
o streaming, que começou a ganhar espaço em 2011, quando superou o download (DIAS, 
2016). De acordo com Santini e Calvi (2012), o ato de fazer download e assistir conteúdos por 
streaming são as duas principais atividades de consumo e difusão de audiovisual no ambiente 
online. Segundo Ladeira (2013), Netflix, Hulu e iTunes-Apple TV são as principais empresas 
desse segmento de streaming.

A teatro por sua vez, ainda que também seja afetado e modificado pela tecnologia, 
tem características próprias que fazem com que não seja possível a substituição por conteúdo 
online. No ano de 1930 o teatro, parte da indústria cultural atual, foi consagrado como arte e não 
apenas uma atividade de entretenimento (COSTA, 2003).  Conforme argumentado por Oliveira 
e Stoltz (2010), as artes cênicas são “uma necessidade artística de todo indivíduo”, pois ela 
faz com que os sentimentos se aflorem, as angústias e os medos se vão dando lugar as alegrias 
verdadeiras, que permitem o crescimento das pessoas (COSTA, 2003).

O teatro mostra seu valor ainda em outro âmbito, visto que desencadeia um processo 
de democratização da cultura e ampliação da cidadania ao passo que permite o acesso da maior 
parte da população a bens públicos restritos à elite. Portanto, ele torna-se personagem importante 
na dimensão sócio-política. (TELLES, 2003). As artes cênicas têm uma importância, que com 
o passar do tempo, já não precisa mais ser questionada. Hoje a arte justifica-se como um todo 



Revista Caminhos, Online, “Humanidades”, Rio do Sul, ano 11 (n. 38), p. 77-94, abr./jun. 2020.

80

(WEIGNER; SILVA, 2015).

2.2 AUDIODESCRIÇÃO
 
A audiodescrição é um recurso criado nos Estados Unidos, a partir de algumas ideias 

de Gregory Frazier em sua tese de mestrado publicada há aproximadamente 40 anos, no ano de 
1975 (FRANCO e SILVA, 2010). No Brasil, o assunto começou a ser discutido apenas 
nos anos 2000 quando o Ministério das Comunicações aprovou a Lei Federal nº 10.098, que 
estabelece normas e critérios para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência 
ou de mobilidade reduzida. Entretanto, a implementação da audiodescrição só se deu de fato 
no ano de 2011 (OLIVEIRA, 2011). De acordo com a definição técnica do Ministério das 
Comunicações (2006) na Portaria nº 310/2006:

3.3 Audiodescrição: é a narração, em língua portuguesa, integrada ao som original 
da obra audiovisual, contendo descrições de sons e elementos visuais e quaisquer 
informações adicionais que sejam relevantes para possibilitar a melhor compreensão 
desta por pessoas com deficiência visual e intelectual. (MINISTÉRIO DAS 
COMUNICAÇÕES, 2006, np).

“O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às 
fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações 
culturais.” É o que afirma o artigo 215 da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988. Entretanto,  faltam produtos e serviços que permitam que os deficientes visuais, foco 
deste estudo, tenham acesso à  todos esses direitos (PENA; FERREIRA, 2011). 

 Para Maurício Santana (2010, p. 03), a importância da audiodescrição 
é indiscutível, este autor afirma que “[...] um dos caminhos para a inclusão sociocultural e 
autonomia no campo da informação e do entretenimento audiovisual é, sem dúvida nenhuma, a 
audiodescrição”.

2.2 CONSUMO DE LAZER PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

São inúmeros os obstáculos que os consumidores com deficiência encontram no dia-
a-dia. Desde as limitações do transporte de massa até a dificuldade de locomoção dentro dos 
próprios ambientes de lazer (DAMASCENA, 2014). Além das dificuldades físicas, as PcDs 
enfrentam também uma limitação social, pois não costumam ser considerados importantes 
dentro do processo de consumo (DAMASCENA; MELO; BATISTA, 2012).

O lazer é indispensável para o ser humano, funcionando até mesmo como prevenção 
para certas doenças, além de, muitas vezes, realizar também a função social de integração das 
pessoas com deficiência (FARIA; FERREIRA; CARVALHO, 2010). Os autores Araújo, Silva 
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e Isayama (2008) identificaram que o lazer e o turismo são vistos pelos prestadores de serviço 
quase que exclusivamente como uma atividade comercial. Dificilmente há uma percepção das 
características sociais e esse é um fato que pode dificultar a inclusão das PcDs nas atividades 
de lazer. 

Os clientes portadores de necessidades especiais podem demandar um tratamento 
diferenciado no atendimento e no proveito do serviço ofertado e, por esse motivo é um desafio 
para todas as organizações desse setor identificar esses consumidores, saber se comunicar com 
eles, prever suas necessidades e satisfazê-las de verdade (FARIA; FERREIRA; CARVALHO, 
2010). 

De uma forma geral, para lidar melhor com esse segmento específico de mercado, 
as empresas devem focar em conveniência, eficiência nas compras e nas políticas de troca, 
ambiente limpo, positivo e confortável - de preferência, que tenha locais para descanso - e 
funcionários bem preparados, prestativos e empáticos. É evidente que o preço também é uma 
variável importante, visto que o custo de vida de um deficiente é mais elevado do que das outras 
pessoas (BURNETT, 1996,  SILVA; ABREU; MANO, 2015). 

Com um ponto-de-vista muito semelhante, Baker, Holland e Kaufman-Scarborough 
(2007) listaram, em sua pesquisa, quatro fatores importantes que fazem com que a pessoa com 
deficiência se sinta bem-vinda ou não em uma loja. São eles: (i) o tratamento recebido dos 
funcionários; (ii) ambiente físico da loja; (iii) outros clientes presentes na loja e (iv) a variedade 
de produtos e serviços. 

A maioria das pessoas com deficiência não costuma ir ao cinema ou ao teatro porque 
se deparam com inúmeras barreiras causadas pela falta de acessibilidade arquitetônica, 
comunicacional e de atitudes dos funcionários do local, que não são preparados para atender 
esse público (FARIA; FERREIRA; CARVALHO, 2010, PAULO ROMEU FILHO, 2010). 

Por conta de toda essa dificuldade, esses consumidores com necessidades especiais 
acabam optando por não sair de casa e procuram formas de lazer que possam ser realizadas em 
domicílio. É o que Faria, Ferreira e Carvalho (2010) identificam como lazer intradoméstico. 
Os autores chegam a conclusão de que, muitas vezes, essas pessoas nem tentam se aventurar 
naquele tipo de lazer realizado fora da residência - o extradoméstico - e menos ainda no turismo.

2.3 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL COMO CONSUMIDORES

A deficiência visual pode ser total - sem visão leve - ou ainda ter algum estímulo visual 
(BAKER, 2006). Dentre as pessoas com deficiência visual, temos dois grupos: os que nasceram 
cegos - cegos congênitos- e os que perderam a visão durante a vida - deficiência visual adquirida 
(FARIA; SILVA, 2011).

O deficiente visual se depara com inúmeras barreiras no mercado consumidor (BAKER, 
2006). A pessoa que é totalmente cega precisa de opções diferenciadas das comuns para passar 
pela experiência de consumo de varejo como, por exemplo, pistas auditivas, táteis e em Braile 
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(DAMASCENA; FARIA, 2013).
No estudo feito por Batinga, Correa e Pinto (2016) sobre consumo de serviços de beleza 

e estética foram identificados alguns fatores que influenciam na escolha do local de consumo 
e fidelização desse grupo de consumidores. Dois fatores muito relevantes foram: localização 
e atendimento. As PcDs preferem locais próximos de casa porque o número de obstáculos a 
enfrentar na locomoção tende a ser bem menor. Além disso, como já foi dito anteriormente 
por Burnett (1996) e Baker, Holland e Kaufman-Scarborough (2007), um bom atendimento é a 
chave para que essas pessoas voltem a consumir em qualquer lugar.

Já na pesquisa de Faria e Silva (2011), relacionada à supermercados, um dos elementos 
primordiais foi a iluminação. Os deficientes visuais costumam ter muita sensibilidade à luz, 
portanto um ambiente com pouca iluminação é mais agradável para eles. No que se refere à 
alimentação fora de casa podemos afirmar que há uma preferência por restaurantes à la carte e 
rodízio, já os self-service não são muito frequentados (CORRÊA; CAMPOS, 2006). No estudo 
feito por Faria e Silva (2011) constatou-se que os restaurantes são as melhores opções de lazer 
para os deficientes visuais.

Para que as pessoas com deficiência visual possam exercer plenamente o papel 
de consumidor é importante que seja garantido fácil acesso em ambientes de lazer, em 
supermercados, em bancos; é necessário que esse  locais estejam adaptados para receber os 
deficientes visuais com sinalizações apropriadas, intérpretes de línguas de sinais, textos em 
braile e audiodescrição nos vídeos. Mas o fator mais importante para o avanço da acessibilidade 
é a eliminação dos preconceitos e estereótipos (BATINGA, CORREA e PINTO, 2016).

3 METODOLOGIA DA PESQUISA

De acordo com Cocks (2008) as pesquisas de caráter qualitativo têm mostrado melhores 
resultados em comparação com métodos quantitativos o objeto da pesquisa tem relação direta 
com pessoas com deficiência. Esta recomendação foi seguida na presente pesquisa que teve 
caráter exploratório e foco em abordar o ponto de vista daqueles que vivenciam o fenômeno 
estudado (BATINGA; CORREA; PINTO, 2016,  DINIZ ; PETRINI et al., 2006). Sendo assim, 
foram definidos como sujeitos desta pesquisa pessoas com deficiência visual entre 18 e 65 anos.

Conforme declarado na introdução a pesquisa está em linha com a Transformative 
Consumer Research (TCR). TCR é um movimento acadêmico que tem como objetivo promover 
o bem-estar dos consumidores através da pesquisa de problemas relevantes e urgentes para 
esses consumidores e, consequentemente, para a sociedade (MICK, 2006; MICK et al., 2012). 

A técnica de coleta de dados utilizada foi a entrevista semiestruturada, que não impõe 
alternativas de respostas padronizadas. O respondente fica livre para inserir outros assuntos 
e outras alternativas de resposta que, muitas vezes, podem nem terem sido consideradas pelo 
entrevistador. Adicionalmente às entrevistas foi feita observação participante em espetáculos 
com audiodescrição (MANZINI, 2004).
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A pesquisa de campo seguiu-se da seguinte forma: os pesquisadores entraram em 
contato por e-mail com a Diretora Comercial de uma empresa especializada em audiodescrição 
e legendagem descritiva. Essa empresa forneceu aparelhos com o recurso para diversos 
espetáculos em três teatros do Rio de Janeiro durante o período de realização do campo da 
pesquisa. Os pesquisadores assistiram as três peças que tinham o recurso da audiodescrição 
disponíveis com o objetivo de observar e coletar entrevistas de pessoas com deficiência visual 
que estivessem assistindo ao espetáculo. 

A participação dos pesquisadores nesses espetáculos, inclusive utilizando ‘fone’ para 
acompanhar as peças com a audiodescrição, também foi muito importante para o alcance do 
objetivo de pesquisa e pode ser caracterizada como observação. A observação tem a função de 
fazer com que o pesquisador se familiarize com o ambiente e conheça os sujeitos de pesquisa a 
partir do momento que ela insere o pesquisador dentro do cenário (FERREIRA; TORRECILHA 
e MACHADO, 2012,  ZANELLI, 2002). 

Em paralelo a esse processo, os pesquisadores também entraram em contato com 
algumas pessoas com deficiência visual que têm páginas na internet que discutem o assunto 
da deficiência visual. Através da página do Facebook, os pesquisadores conseguiram entrar 
em contato com o autor de uma página no Facebook, de um blog e de um canal no Youtube 
chamados Histórias de Cego. A entrevista foi feita através de mensagens de áudio trocadas pelo 
aplicativo WhatsApp, a pedido do próprio jornalista, pois para eles é mais fácil falar do que 
escrever.

Foram obtidas no total 9 respostas. Foram 7 de pessoas com deficiência visual, 
dentre elas, dois informantes-chave: 1 ex-corredor paratleta, que também participou como 
comentarista das Paraolimpíadas de Pequim e Londres no SporTV e 1 jornalista e autor de um 
blog sobre histórias de uma pessoa com deficiência visual conhecido na internet. Além de 2 
outras informantes-chave videntes: uma Audiodescritora da CPL – Soluções em Acessibilidade5 
e outra Diretora Comercial da Riovox6. 

As entrevistas no teatro foram coletadas antes do início do espetáculo. Os pesquisadores 
reservavam alguns minutos ao final das apresentações para observar a reação das pessoas com 
deficiência visual que haviam assistido com audiodescrição. Foi observada a conversa deles 
com os funcionários da empresa contratada para disponibilizar os aparelhos e a interação deles 
com a própria família e amigos, que estavam acompanhando. 

Em todos os casos, antes de iniciar a entrevista, os pesquisadores se apresentaram e 
explicaram brevemente os objetivos que guiam o estudo. Feitas as apresentações, foi perguntado 
se eles poderiam responder a algumas perguntas para a pesquisa e foi solicitada a permissão 
para gravar a conversa, explicando que o áudio não seria utilizado para nenhum outro fim senão 

5  CPL é uma produtora que oferece soluções em acessibilidade para TVs, cinema, teatro, e eventos ao vivo em 
geral.
6 A Riovox oferece serviços de locação de equipamentos para tradução simultânea, tradução móvel, sonorização 
e projeção, inclusive serviços de acessibilidade como libras e audiodescrição.
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de transcrição.
Concluídas estas etapas, iniciou-se a entrevista com um roteiro semiestruturado, 

ouvindo o que os entrevistados tinham a dizer e dando abertura para que eles inserissem outros 
assuntos na conversa. Sendo assim, as perguntas não foram sempre as mesmas para todos 
eles. A análise de dados escolhida foi a análise de conteúdo. O objetivo deste tipo de análise 
é compreender de forma crítica o sentido das comunicações (MOZZATO; GRZYBOVSKI, 
2011).  A análise de conteúdo, nesta pesquisa, partiu da transcrição dos áudios das entrevistas e 
do diário de campo das observações.

Por fim, cabe o destaque de que o fato de as entrevistas e as observações terem sido 
realizadas em peças teatrais não indica que outros produtos da indústria cultural foram deixados 
de fora da delimitação do estudo. Conforme indicado anteriormente as entrevistas também 
versaram sobre filmes, séries e conteúdos audiovisuais da indústria cultural presentes na internet. 
 

4 ANÁLISE DE RESULTADOS

4.1 AUDIODESCRIÇÃO COMO INCENTIVO PARA O CONSUMO DE 
ENTRETENIMENTO

Os entrevistados denunciaram que a cidade do Rio de Janeiro não possui uma oferta 
abundante de cultura inclusiva como, por exemplo, peças de teatros, cinema ou museus com 
audiodescrição. Muitas vezes as pessoas com deficiência deixam de consumir produtos ou 
serviços por não encontrar acessibilidade nos locais, essa realidade já havia sido relatada 
por Faria, Ferreira e Carvalho (2010) e Paulo Romeu Filho (2010). No caso da deficiência 
visual - objeto de estudo desta pesquisa – a dificuldade se agrava, pois podem ocorrer falhas de 
comunicação ou de legendas, frustrando a experiência desses consumidores.

Os entrevistados relataram que essas dificuldades condicionam seu consumo 
principalmente no sentido de abrir mão de sair de casa para ver um filme ou teatro, optando por 
assistir filmes em seus domicílios. 

Só que assim, cinema, eu não vou muito ao cinema. Eu prefiro esperar quando o filme 
sai em alguma plataforma digital pra assistir porque a maioria dos cinemas não tem 
audiodescrição. Raríssimos têm. Então eu prefiro assistir em casa com alguém ou 
com audiodescrição.

 
O primeiro fator identificado nas conversas com os entrevistados foi o esforço 

coletivo de sempre divulgar entre as pessoas com deficiência eventos culturais que contem 
com  audiodescrição. Foi possível perceber que eles têm poucas opções, em comparação com 
as opções que os videntes têm disponíveis, pelo fato de faltar acessibilidade. Portanto, sempre 
que eles tomam conhecimento de um evento acessível, eles divulgam, repassam para os amigos 



Revista Caminhos, Online, “Humanidades”, Rio do Sul, ano 11 (n. 38), p. 77-94,  abr./jun. 2020.

85

e se juntam para participar.   

E eu sei que sempre que tem um filme desse, todos os meus colegas cegos, todo mundo, 
a comunidade se agita pra ir assistir.

Foi possível identificar os três tipos de lazer, de acordo com a classificação de Faria, 
Ferreira e Carvalho (2010), nas entrevistas com os deficientes visuais. Foram citadas como 
atividades comuns de lazer a leitura (lazer doméstico), o consumo recreativo de bebidas 
alcoólicas em bares (lazer extra doméstico) e viagens (lazer turístico). 

É importante ressaltar que as viagens, na maioria das vezes, não são motivadas pelo 
turismo do lugar e sim por ter família ou amigos em outros estados, cidades e até países. Nesse 
caso, a constatação não diverge do que foi apontado anteriormente por Faria, Ferreira e Carvalho 
(2010) sobre as pessoas com deficiência não tentarem se aventurar no lazer turístico de maneira 
autônoma.  

Minha forma preferida é a leitura até porque é a forma mais acessível.
E hoje com o leitor de tela e tecnologias acessíveis no celular e no computador a 
gente consegue ler muito mais do que antes.
Antes as experiências que a gente tinha de lazer eram muito paradas. Muito assim, de 
frequentar bares, é... beber cerveja.
Não foi uma viagem turística. [...] O turismo é uma atividade muito visual e eu 
descobri isso quando já estava viajando. A partir daí, comecei a inventar diversos 
modos de driblar esta dificuldade.
Eu viajo bastante assim. Mais a trabalho do que por lazer. [...] Não costumo viajar só 
pra “ah, vou turistar na cidade tal sozinha”.

Todos os entrevistados afirmaram que passaram a frequentar ou que frequentariam 
mais o teatro, o cinema e até mesmo os museus se eles tivessem a audiodescrição disponível 
em um maior número de sessões e de exposições. Afinal, sem este recurso o cinema, o teatro e 
as exposições tornam-se inúteis para eles, já que eles saem da sessão sem compreender grande 
parte do que estava sendo apresentado. 

E quando se estender mais nos cinemas (a audiodescrição), aí sim acho que meu 
interesse pelos filmes vai aumentar.
E você acha que você frequentaria mais cinema, o teatro, o museu se tivesse mais 
acessibilidade?
Com certeza!
Se não fosse esse recurso (audiodescrição) seria quase que inútil (ir ao teatro). A 
gente só ia ouvir a música.

 O recurso da audiodescrição tornou-se, na opinião de todos os entrevistados, um 
grande incentivo para que as pessoas com deficiência visual consumam entretenimento. Afinal, 
com esta ferramenta elas conseguem aproveitar atividades como ir ao cinema e ao teatro, por 
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exemplo, que são produtos da indústria cultural extremamente visuais, repletos de informações 
transmitidas através de imagens que antes eles não conseguiam captar. Os entrevistados também 
declararam que se existisse mais utilização da audiodescrição nas atividades turísticas eles 
estariam muito mais confiantes para viajar sozinhos.  

4.2 O PAPEL DA INTERNET 

Conforme citado por Dias (2016), o streaming vem ganhando cada vez mais espaço 
como modelo de visualização de conteúdos audiovisuais. Foi possível observar nas entrevistas 
que esta é uma verdade também para as pessoas com deficiência visual. Eles procuram essa 
alternativa porque já sabem que lá vão encontrar mais opções de conteúdos interessantes e 
acessíveis para eles. A fala de um dos respondentes, citada abaixo, concorda com a afirmação 
de Ladeira (2013) que coloca o Netflix como uma das principais empresas desse segmento de 
streaming. 

Como é o caso - e não fazendo propaganda - da Netflix, que você tem ali um acervo 
de filmes e de séries com audiodescrição... isso é fabuloso, isso é bacana demais. 
Por exemplo, eu e a minha esposa assistimos a segunda temporada de 3%, que é 
uma série da Netflix com audiodescrição. Nossa, foi empolgante demais! A gente não 
queria parar.
Então a gente procurou (a Netflix) por conta desse recurso (audiodescrição), né?

 Não só o streaming surge como uma excelente alternativa para eles, mas também 
o Youtube. Segundo os entrevistados a quantidade de vídeos disponíveis ainda é insuficiente, mas 
existem alguns o que deve ser comemorado, segundo eles. O Youtube torna-se uma ferramenta 
mais fácil de ser utilizada por eles do que a televisão porque atualmente os computadores e 
celulares têm o leitor de tela, que transmite em áudio o que está escrito. 

- A gente assiste no Youtube ou DVD mesmo comprado ou emprestado. [...] Mas mais 
mesmo é da internet. A gente vê do Youtube.

A internet foi identificada também como o meio de divulgação mais importante e 
mais utilizado. Nas conversas com as informantes-chave, audiodescritora da CPL e Diretora 
Comercial da Riovox, foi possível perceber que a maior parte da divulgação a respeito da 
programação cultural que conta com audiodescrição é feita através de grupos ou conversas 
individuais no WhatsApp. Já foram utilizados outros meios como jornais, por exemplo, mas 
nenhum se mostrou tão eficiente como as redes sociais. 

- A gente pega as pessoas que já vão, a gente tem os e-mails e telefones via WhatsApp. 
[...] A gente divulga nesses grupos e esses grupos acabam entrando em grupos do 
Facebook enfim, aí vai.
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- Geralmente é tudo WhatsApp que eu falo com eles. Pra eles às vezes a gente nem 
escreve, é tudo no áudio. Fica muito mais fácil pra eles, entendeu?

Diante disso pode-se concordar com Ishikawa (2014) quando ele afirma que a televisão 
e outros meios de comunicação estão sendo substituídos pela internet. Para ele é muito mais 
vantagem adquirir o Netflix, um celular ou um computador do que um aparelho de TV mais 
moderno com acessibilidade. Afinal, a maioria dos recursos prometidos para a TV digital estão 
disponíveis na internet (SIMÕES; BITTENCOURT, 2010).

4.3 INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DA AUDIODESCRIÇÃO

Em diversas situações os deficientes visuais encontram dificuldades para interpretar 
por completo as informações que são passadas, visto que não têm acesso às imagens. De acordo 
com Batinga, Correa e Pinto (2016), isso pode afetar o processo de consumo, bem como o 
acesso à informação, além de limitar as atividades de lazer. Segundo Schiefler (2008), a falta 
de acesso à informação limita o desenvolvimento social. Visto que a maior parte da informação 
atualmente surge através da rede, a exclusão digital já pode ser considerada um dos fatores 
responsáveis pela exclusão social. 

Foi possível perceber que a audiodescrição presente em momentos de lazer faz com 
que eles se sintam incluídos e parte da sociedade. Esta análise converge com a afirmação de 
Faria, Ferreira e Carvalho (2010) no sentido de que o lazer realiza também a função social de 
integração das PcD. Os entrevistados disseram que poder ter acesso a produtos audiovisuais 
com audiodescrição faz com que eles se sintam mais parte da sociedade. Isso porque, segundo 
eles, é fundamental conhecer filmes, séries e peças de teatro para realmente fazer parte de um 
grupo. 

Ao final dos espetáculos foi observado que as famílias, compostas de cegos e videntes, 
saíam do teatro conversando sobre a peça, falavam sobre o que entenderam e o que acharam 
interessante. Os entrevistados disseram que essa interação só pode ocorrer de maneira igualitária 
porque existe a audiodescrição. Sem esse recurso as pessoas com deficiência visual disseram 
não ter autonomia nem mesmo para terem seus próprios julgamentos a respeito dos produtos 
da indústria cultural.   

- Primeiro é ter 100% do espetáculo. Muitas vezes eu assisto com um amigo que 
enxerga ou uma amiga que enxerga, sei lá, que está do meu lado e sai sem entender 
alguma coisa porque meio que se perdeu e eu não. Então eu aproveito 100 + 1. 101%. 
(risos).
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Outro ponto destacado como uma grande vantagem pelos entrevistados é o fato de 
que a audiodescrição, em eventos abertos para o público, é transmitida através de um aparelho 
com um fone de ouvido. Esse aparelho com fone permite que numa mesma sessão estejam 
juntos cegos e videntes, aproveitando da mesma forma e interagindo no mesmo espetáculo. 
Essa característica é fundamental para que de fato exista inclusão e não somente a separação de 
“espaços especiais” destinados unicamente para PcD.  

Para a pessoa com deficiência visual é desagradável estar assistindo a um filme ou 
espetáculo e ter que pedir que alguém descreva o que está sendo passado pelas imagens que 
eles não podem enxergar. Esse desconforto deve-se principalmente pelo fato de que isto acaba 
com a autonomia dessas pessoas, mas outro fator também muito importante, destacado pelos 
entrevistados, é a falta de compreensão das pessoas em geral. Foram muito os relatos de 
situações nas quais outras pessoas demonstraram não ter nenhuma empatia com as necessidades 
das pessoas com deficiência visual no momento de contato com filme ou peça de teatro. 

Se a gente não tiver a audiodescrição, a gente fica com uma amiga. Aí fica assim: e 
aí, aconteceu o que? Aí ela fica também atrapalhada porque ou bem assiste ou bem 
descreve. Uma vez fui ao cinema com meu amigo, que era como um irmão. Aí ele 
começou a descrever, aí o pessoal começou a protestar atrás que tava fazendo barulho.

Através das falas dos entrevistados e das observações feitas pela pesquisadora durante 
a pesquisa de campo, foi possível constatar que a audiodescrição é um recurso com grande 
potencialidade para proporcionar a inclusão social dos deficientes visuais. Diante disso, 
podemos concordar com Mauricio Santana (2010), que coloca a audiodescrição numa posição 
de destaque ao afirmar que ela é um dos caminhos para a inclusão sociocultural e autonomia no 
campo da informação e do entretenimento audiovisual.

4.4 O PAPEL DO PODER PÚBLICO

De acordo como artigo 215 da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, o Estado deve garantir pleno exercício dos direitos culturais. Entretanto, foi possível 
observar que este artigo não se cumpre no que se refere às pessoas com deficiência visual. Os 
entrevistados disseram que a fiscalização é insuficiente e com isso o cumprimento de leis que 
deveriam promover acessibilidade acaba não ocorrendo. Dessa forma, restam poucas opções 
para as pessoas com deficiência visual frequentarem nos momentos de lazer. 

São inúmeros os fatores relacionados com o poder público que limitam as opções de 
entretenimento das pessoas com deficiência visual. Elas acabam evitando sair de casa em busca 
de entretenimento por motivos como: falta de segurança nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, 
falta de mobilidade urbana e ainda o preço das atividades de lazer cariocas. Conforme citado 
anteriormente por Silva, Abreu e Mano (2015), o custo de vida de uma pessoa com deficiência 
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já é mais elevado que das outras pessoas. Sendo assim sobra pouco, ou quase nada para ser 
despendido com lazer. 

- Vou muito pouco ao teatro, muito pouco ao cinema até porque as coisas aqui no Rio 
são muito caras e tem todo o problema da violência, deslocamento e aí eu acabo não 
indo.

Conforme dito anteriormente, o assunto da audiodescrição só começou a ser discutido 
no Brasil nos anos 2000 e somente em 2011 se deu de fato a implementação da audiodescrição 
(OLIVEIRA, 2011). Na fala de uma das pessoas cegas entrevistadas é possível perceber que a 
mudança na oferta de entretenimento com este recurso disponível começou a aumentar de fato 
neste período. Entretanto, na fala de outra entrevistada, verifica-se que ainda há muito a ser feito 
para satisfazer as necessidades de lazer dessa parcela da população.

- A audiodescrição ela é eficaz. [...] mas não posso dizer que ela mudou a minha 
vida. [...] Acho que eu poderei dizer que ela mudou minha vida quando realmente 
eu puder escolher: hoje eu vou assistir tal coisa porque eu tenho certeza que vai ter 
audiodescrição. E não ficar indo a lugares esporadicamente porque tem audiodescrição 
esporadicamente, entendeu?

Na fala de uma das informantes-chave, transcrita abaixo, foi possível perceber 
que muitos estabelecimentos procuram divulgar certas medidas voltadas para a questão da 
acessibilidade apenas para parecerem socialmente responsáveis, mas na verdade, não oferecem 
pleno acesso às pessoas com deficiência. 

- Então eu liguei pra menina e falei: “poxa, do que adianta vocês colocarem um 
cardápio em braile se vocês não têm acesso pra eles”
- É por isso que eu acho que no poder tinha que ter sempre [...] alguém com algum 
membro da família com deficiência, que aí não ia colocar aqueles gelos baianos na 
calçada e iam ver acessibilidade, iam cuidar mais das calçadas, enfim.

Diante disso, podemos discutir que as ações culturais inclusivas de verdade só serão 
possíveis através das políticas públicas. É dever da Administração Pública procurar realizar 
políticas eficientes no sentido de garantir um maior número de opções de lazer para essas pessoas. 
Ademais, somente através do poder de polícia dado aos órgãos da Administração Pública é que 
conseguiremos fiscalizar o pleno acesso das pessoas com deficiência em estabelecimentos de 
entretenimento privados.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo principal compreender como a audiodescrição 
influencia no consumo de entretenimento da indústria cultural por parte dos deficientes visuais. 
Os achados reafirmam, de forma ainda mais contundente, o que já tinha sido apontado por 
Paulo Romeu Filho (2010) e Mauricio Santana (2010), que colocaram a audiodescrição como 
um recurso que permite o aumento da acessibilidade e como um dos caminhos para a inclusão 
sociocultural e para a autonomia na informação e no entretenimento. 

Quando levada a campo a questão da influência da audiodescrição, foi possível 
observar que o recurso de acessibilidade influencia positivamente de diversas maneiras tanto 
no consumo de produtos da indústria cultural, como, na vida social da pessoa com deficiência 
visual. 

Foi identificado que a audiodescrição proporciona uma maior inclusão social, pois 
permite que a pessoa com deficiência visual compreenda por completo as informações que são 
passadas através das imagens e possam discutir suas impressões sobre o conteúdo de maneira 
igualitária com os videntes. Além disso, o recurso serve de incentivo para que os deficientes 
consumam cada vez mais produtos e serviços da indústria cultural, como filmes, peças de teatro 
e até mesmo exposições em museus. Segundo Batinga, Correa e Pinto (2016) a audiodescrição 
é apontada como uma das ferramentas que possibilitam que o cego exerça plenamente seu papel 
de consumidor. 

Os resultados também reforçam que mesmo com modificações positivas decorrentes 
da audiodescrição em produtos da indústria cultural ainda é realidade que as pessoas com 
deficiência acabam optando por não sair de casa e procuram prioritariamente formas de lazer 
intradomésticas. Dessa forma, observou-se que o Youtube e o Netflix vêm surgindo como uma 
das opções de lazer preferidas das pessoas com deficiência visual. A constatação está de acordo 
com o proposto por Dias (2016), que coloca o streaming como modelo de visualização de 
conteúdo audiovisual mais utilizado atualmente e com Ladeira (2013), que coloca o Netflix 
como uma das principais empresas desse ramo.  Foram identificados todos os tipos de lazer 
na pesquisa de campo: intradoméstico, extradoméstico e turístico. O consumo de bebidas 
alcoólicas em bares foi identificado como uma das atividades de lazer comuns. 

Quanto ao papel do Poder Público, foi observado na fala de diversos entrevistados que 
os gestores públicos não dão a devida atenção à opinião das pessoas com deficiência. Na visão 
dos entrevistados as políticas públicas de acesso ao lazer não se preocupam com acessibilidade. 
Além disso as dificuldades de transporte público também condicionam e até impedem que 
as PcD se engajem em determinadas atividades de lazer.  Sendo assim, a reivindicação dos 
participantes da pesquisa é a de que as dirigentes devem não só garantir uma gama maior 
de alternativas de entretenimento para essas pessoas, como devem também proporcionar um 
acesso mais fácil e seguro até esses ambientes de lazer. 

Por fim, é importante destacar que os atributos encontrados no presente estudo poderão 
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servir também para pesquisas futuras. Foi possível identificar que o poder público deve ser 
mais atuante no sentido de proporcionar maior acessibilidade às pessoas com deficiência visual. 
Portanto, na dimensão teórica, seria interessante realizar uma investigação de políticas públicas 
que poderiam ser implementadas para garantir um maior número de eventos com acessibilidade 
na cidade do Rio de Janeiro. 

Uma possibilidade seria também o estudo com foco no lazer turístico, conforme citado 
por um dos entrevistados, o turismo atualmente é uma atividade muito pouco atraente para 
os cegos, visto que eles não conseguem enxergar as paisagens ou os monumentos históricos. 
Logo, no campo prático, uma sugestão de estudo futuro é analisar a influência de recursos 
de acessibilidade como a audiodescrição no consumo de turismo por parte de pessoas com 
deficiência visual.
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RESUMO
Atualmente, profissionais de saúde mental que completaram ensino superior em psicologia, fundamentam sua  
atuação para o tratamento de doenças psicológicas em estágios e programas do gênero. Essa parte prática do curso 
é comum para a maioria dos estudantes, e futuros profissionais. Todavia, esta formação não é uma oportunidade 
ao alcance de todos e desencadeia limitações ao profissional. Em resposta a essa problemática, a pesquisa visa 
desenvolver com uma inteligência artificial educacional a qual contribua com a formação plena do estudante. 
Desenvolver-se-á um chatbot que permita a seus usuários realizar sessões de tratamento psicológico por meio 
da IA. O programa permitirá ao estudante realizar uma conversa com a inteligência artificial, que irá simular um 
transtorno mental, e dessa maneira assumir o papel de profissional responsável pelo seu tratamento.

Palavras-chave: Chatbot. Psicologia. Assistência. Inteligência Artificial. Ensino.

ABSTRACT
Currently, mental health professionals who have completed higher education in psychology, base their work on 
the treatment of psychological diseases in internships and similar programs. This practical part of the course is 
common for most students, and future professionals. However, this training is not an opportunity available to 
everyone and causes limitations to the professional. In response to this problem, the research aims to develop 
with an educational artificial intelligence which contributes to the full education of the student. A chatbot will be 
developed that allows its users to carry out psychological treatment sessions through AI. The program will allow 
the student to have a conversation with artificial intelligence, which will simulate a mental disorder, and thus 
assume the role of a professional responsible for its treatment.

Keywords: Chatbot. Psychology. Assistance. Artificial Intelligence. Teaching.

1 INTRODUÇÃO

Os transtornos mentais são funcionamentos não usuais do cérebro e podem afetar o 
humor, o raciocínio, o comportamento, a maneira de se comunicar do indivíduo e sua forma 
de aprendizado. Existem diversos transtornos mentais, cujos efeitos manifestam-se de maneira 
diferente. Geralmente são caracterizados por uma mescla de percepções, emoções, pensamentos 
e comportamentos incomuns, que podem afetar as relações sociais. Dentre os existentes, 
estão a depressão, a demência, o transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia e outras psicoses, 
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deficiência intelectual e transtornos de desenvolvimento, englobando o autismo (OPAS Brasil, 
2018). Como é sabido, existem formas de tratamento que não são somente realizados através 
de medicamentos. Assim sendo, é imprescindível que o profissional tenha experiências que 
contribuam para o bom decorrer de uma consulta (REZENDE, 2014).

Intencionando a modernização, aprimoramento e adequação do ensino da psicologia 
para novas gerações, adaptando-a para sociedade que vem ao encontro com a quarta revolução 
industrial, a inteligência artificial evidenciou-se como uma ferramenta importante para o 
entendimento dessa realidade. Dessa forma, definiu-se Inteligência Artificial (IA) por Tom 
Dwyer, doutor em sociologia pela École des Hautes Éstudes En Scienses Sociales, no artigo 
Inteligência Artificial, Tecnologias Informacionais e seus possíveis impactos sobre as Ciências 
Sociais, Inteligência Artificial é: 

A capacidade de um computador digital ou aparelho robótico controlado por um 
computador a cumprir tarefas normalmente associadas com processos intelectuais 
superiores, características dos seres humanos tais como capacidade de raciocinar, 
descobrir significados, generalizar ou aprender a partir de experiências do passado. 
Se usa a expressão para se referir aquele ramo da ciência da computação que cuida do 
desenvolvimento de sistemas dotados com tais capacidades.(2001, p.62) 

Ao longo do tempo, a IA tornou-se cada vez mais utilizada. É notório o uso nos sistemas 
bancários, no corretor ortográfico dos celulares e principalmente na área da saúde. Percebe-se 
a importância da IA, por exemplo, para a busca de infecções hospitalares. Tiago Adres Vaz, 
graduado em ciência da computação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul (PUC-RS), na pesquisa denominada Modelo de dados para treinamento de inteligência 
artificial na pesquisa em saúde: um estudo prático sobre infecções hospitalares, explica que as 
infecções hospitalares são um dano para a saúde e uma das principais causas de mortalidade 
no mundo. No estudo, Vaz utilizou-se de um modelo de dados para o treinamento de IA na 
pesquisa em saúde, com experimentos em laboratório, que, segundo ele, são uma aplicação 
prática na busca de infecções hospitalares.(2017, p. 9).  

Diacronicamente, a IA começou a ser aplicada em Chatbots, ferramentas tecnológicas 
que simulam um ser humano na comunicação com as pessoas. É um sistema de conversação por 
computador que interage com seres humanos através de uma linguagem conversacional natural, 
utilizam-se de um conjunto de ferramentas e conceitos da computação, de variadas áreas, sendo 
as principais: IA, com ênfase em Machine Learning - Aprendizado de Máquina, do inglês - e 
Natural Language Processing - Processamento de Linguagem Natural (AQUINO ;ADANIYA, 
2018). 

De acordo com o artigo Avaliação Psicológica: Diretrizes na Regulamentação da 
Profissão, do Conselho Federal de Psicologia (CFP), a avaliação psicológica é um processo 
de construção de conhecimento acerca de aspectos psicológicos, com a finalidade de orientar, 
produzir, monitorar e encaminhar ações e intervenções sobre a pessoa avaliada e, portanto, 
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requer cuidados no planejamento, na análise e na síntese dos resultados obtidos. Ou ainda, 
processo técnico-científico de coleta de dados, estudos e interpretações de informações a respeito 
dos fenômenos psicológicos que são resultantes da relação do indivíduo com a sociedade (CFP, 
2003). Desse modo, é importante enfatizar a necessidade de aprofundar a eficiência da avaliação 
psicológica para os profissionais. Conforme Juliane Callegaro Borsa, doutora em psicologia 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a avaliação psicológica caracteriza-se, como 
um processo complexo de análise, que requer um grande preparo técnico e um aprofundado 
conhecimento teórico por parte do psicólogo (BORSA, 2016). 

Posto isso, para contribuir com a formação do profissional centrada na avaliação 
psicológica, ao desenvolver do projeto aqui exposto pretende-se o aprimoramento tecnológico 
do ensino da psicologia embasado na criação de um chatbot vinculado a uma inteligência 
artificial. Desse modo, discussões quanto a detecção de transtornos mentais serão aprofundadas 
conjuntas à  utilização do software desenvolvido permitindo, assim, a finalidade de simular 
uma relação profissional-paciente entre os estudantes de psicologia, que assumirão o papel de 
profissionais, e o software desenvolvido, como paciente, dessa forma permitindo um ambiente de 
simulação/treinamento que não põe em risco vidas inocentes. Sabe-se que esses procedimentos 
precisam ser devidamente discutidos e referenciados nos devidos códigos de ética profissional 
e no debate público sobre sua utilização como mecanismo de aprendizagem. Tal diálogo ético 
é fundamental para que a o humano tenha a primazia no cuidado com o humano. Todavia, não 
pode-se deixar de lado o alto grau de desenvolvimento tecnológico e as ferramentas, entendidas 
como meios, para se melhorar a condição de vida e saúde de inúmeras pessoas necessitadas de 
atendimentos de qualidade por profissionais formados com fundamentos sólidos, tanto técnicos 
como sociais.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Descreve-se aqui os conceitos básicos utilizados na pesquisa. São os fundamentos 
de um trabalho em execução e com perspectivas de continuidade devido a complexidade dos 
procedimentos envolvidos. 

2.1 ATENDIMENTO PSICOLÓGICO
 
O atendimento psicossocial prevê o envolvimento de forma concomitante de aspectos 

psicológicos e sociais. Será dessa maneira que estaremos atuando por auxiliar no ensino de 
psicologia em universidades. A intervenção psicossocial diz respeito a prática atrelada ao 
empoderamento do indivíduo e que encoraje na busca de soluções para suas adversidades de 
modo a fazer sentido em sua vida, concomitante com o contexto social, político, econômico e 
cultural do indivíduo (COSTA;PENSO, 2010).
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2.2 HTML (HyperText Markup Language)

 Linguagem de Marcação de Hipertexto em tradução livre. O HTML é uma 
linguagem utilizada para a produção de páginas web em documentos que podem ser lidos por 
qualquer computador dentro da internet. Foi utilizado para desenvolver a estrutura, ou layout, 
das páginas.

2.3 CSS (Cascading Style Sheet)

Folha de estilo em cascata na tradução livre, o CSS é como descrito pela empresa 
patrocinadora em seu site, a W3C: “... a language that describes the style of an HTML 
document.” (“... uma linguagem que descreve o estilo de um documento HTML”, em tradução 
livre). Utilizado para desenvolver o estilo da aplicação Web proposta conjunto ao framework 
Bootstrap.

2.4 BOOTSTRAP

Acordando com o site do framework: O Bootstrap é uma ferramenta fortemente 
utilizada para desenvolvimento HTML, CSS e JS. Permite a criação de protótipos rapidamente 
ou aplicações completas com variáveis e mixins Sass, para criação responsiva, componentes 
pré-construídos e poderosos plugins com jQuery. Utilizado para evitar o desperdício de tempo 
desenvolvendo código que já foi desenvolvido no CSS.

2.5 FLASK

“Flask is a lightweight WSGI web application framework. It is designed to make 
getting started quick and easy, with the ability to scale up to complex applications.” (“Flask 
é uma estrutura de aplicativo da web leve da WSGI. Ele foi projetado para facilitar e acelerar 
a introdução, com a capacidade de expandir para aplicativos complexos.” Tradução livre). 
Utilizado para aumentar a produtividade na construção da página quando desenvolvida em 
Python.

2.6 PYTHON

Acordando com o que consta no site da linguagem, Python é descrito da seguinte 
forma: “Python is a programming language that lets you work quickly and integrate systems 
more effectively.” (“Python é uma linguagem de programação que te permite trabalhar mais 
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rapidamente e integrar sistemas mais eficientemente”, em tradução livre). É o que fará grande 
quantidade da aplicação funcionar. Não apenas apresentando a estrutura de acordo com o que 
permitem as linguagens HTML e CSS.

2.7 JAVASCRIPT

JavaScript é uma linguagem de programação que possibilita a implementação de 
elemento complexos em páginas web. Todas as vezes que uma página da web faz mais do que 
mostrar informações estáticas uma linguagem de programação está envolvida e, provavelmente, 
ela é o Javascript.

2.8 SQL (Structured Query Language)
 
Linguagem de Consulta Estruturada, em tradução livre, o SQL é usado como meio de 

comunicação com um banco de dados. De acordo com a ANSI (American National Standards 
Institute), é a linguagem padrão para sistemas de gerenciamento de banco de dados relacional.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
 
O presente trabalho conta com as etapas de embasamento teórico e desenvolvimento 

concluídos em sua etapa inicial. Para a etapa de embasamento técnico, que direciona o 
desenvolvimento da IA de modo a contemplar com a realidade, foram estudadas diversas 
linguagens de programação para alocar da forma mais adequada os mecanismos de interação 
entre estudantes e a simulação dos transtornos mentais. 

Alguns dos questionamentos iniciais foram os seguintes: como ocorrem as interações 
entre os estudantes e os exemplos de transtornos mentais? Como se entende o atendimento 
psicossocial? Quais as ferramentas necessárias para implementar o sistema de IA no ensino de 
psicologia?

Para a busca de respostas a esses questionamentos foi realizada uma entrevista com 
a psicóloga do IFC - campus de Rio do Sul, Ana Gabriella de Barros Lima, graduada em 
psicologia pela Universidade Estadual da Paraíba com especialização em Neuropsicologia pelo 
Centro Universitário de João Pessoa e especialização em Gênero e Diversidade na Escola pela 
UFPR. Dessa forma, foi possível identificar os limites e as possibilidades de como o software 
proposto poderá auxiliar no ensino da psicologia e compreender melhor como funciona e como 
é dividido o curso de psicologia.

Para a parte de desenvolvimento do chatbot, no escopo da formação em técnico 
de informática no IFC, campus de Rio do Sul, foram utilizadas as linguagens HTML, CSS, 
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Javascript e Python com o auxílio dos frameworks Bootstrap e Flask na ferramenta de edição de 
texto “Atom”. O banco de dados do sistema fora desenvolvido em SQL na ferramenta “MySQL 
WorkBench” fazendo uso do SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) MySQL.
 

3.1 BANCO DE DADOS
 
No intuito de elaborar o banco de dados do sistema, criou-se um Diagrama de Entidade-

Relacionamento (DER). Diagrama esse que está representado na Figura 1. O DER nos mostra 
como será o banco de dados do sistema, como as tabelas (sintomas, usuário, transtornos_has_
sintomas, transtornos e sessão) irão se relacionar, quais atributos terão e de que tipo serão esses 
atributos, por exemplo, o atributo email, na tabela usuário, será do tipo varchar(45).

Figura 1-  Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

De início, tem-se a tabela Usuário que é responsável por armazenar todas as informações 
que caracterizam o usuário, ou seja, tudo o que o sistema irá saber sobre como é o usuário, como 
seu nome, estará armazenado na tabela do Usuário. A tabela Transtornos representa as doenças 
as quais a IA tem a capacidade de simular e, para cada uma dessas doenças, tem-se diversos 
sintomas que estão devidamente representados na tabela Sintomas. Além de um transtorno 
poder ter vários sintomas, um sintoma poderá ser de muitos transtornos, para isso existe uma 
tabela intermediária que armazena essa relação, transtornos_has_sintomas.

A tabela Sessão armazena as informações de comunicação entre o usuário e a IA, ou 
seja, cada sessão que um usuário realiza com a IA possui características que são armazenadas 
no banco de dados dentro da tabela Sessão. Através dessa tabela, o sistema irá determinar uma 
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série de informações, por exemplo, quantas sessões foram realizadas.

3.2 PROTOTIPAÇÃO DE INTERFACE

Para evidenciar a prototipação do sistema, formulou-se o wireframe das páginas web 
centrais da aplicação, que serão mais usadas, de modo a delimitar cada passo, além de prestar 
um molde a ser seguido ao programar o sistema. Aqui os wireframes são imagens digitais que 
representam aproximadamente como será a interface, parte visual, da aplicação. Para fazer 
os wireframes foram utilizados textos em Lorem Ipsum, textos que consistem em palavras 
aleatórias postas juntas para representar que um texto estará em seu lugar no futuro.

O protótipo de capa representado na Figura 2 conta com a interface inicial onde é feita 
uma apresentação breve do projeto e é apresentada a possibilidade de fazer login no sistema. 

Figura 2: Protótipo de capa/apresentação

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Na Figura 3 consta a página principal na interface voltada para usuários logados. Nela 
ainda é feita a apresentação completa do projeto, apresenta-se um menu na parte superior que 
permite ao usuário navegar entre as telas. Essa tela atuará como index, ou seja, como a tela 
principal da aplicação.
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Figura 3: Protótipo de página sobre o projeto que atuará como index.

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

A Figura 4 demonstra a tela que será apresentada ao usuário, cadastrado como professor, 
para a possibilidade de limitar o modo aleatório da IA para seleção dos transtornos e sintomas. 
Permitindo, assim, que um tema específico seja trabalhado pelo docente.

Nota-se uma primeira sessão para selecionar o transtorno, do tipo radio. E outra para 
a seleção dos sintomas, do tipo checkbox. Dessa maneira, o professor que estará limitando a 
aleatoriedade da IA poderá escolher apenas um transtorno para ser simulado e diferentes tipos 
de sintomas que irão compor o quadro da doença.

Talvez outros campos se façam necessários, como a quantidade de sintomas que terá 
a IA que pode ser pré-determinado pelo professor ou apenas será estipulado no back-end, sem 
o usuário possa opinar.

Figura 4: Protótipo de tela para IA Personalizada

Fonte: Elaborado pelo autores (2020).
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A Figura 5 representa a tela a qual o usuário terá de acessar para realizar login no 
sistema. O usuário será direcionado para essa página pela tela de apresentação, Figura 2, e será 
direcionado para a interface sobre o projeto, Figura 3, que atuará como index.

Figura 5: Representação da tela de login
.

.
Fonte: Elaborado pelos autores (2020)

3.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO
 
O diagrama de casos de uso, Figura 6, demonstra as funcionalidades do sistema 

acessíveis por determinados tipos de usuários. Uma simplificação em texto do diagrama é a de 
que o Usuário padrão, qualquer um que se cadastrou como aluno no sistema, poderá realizar 
todas as funções que estão ligadas a ele. O Professor e o Gestor poderão, também, realizar as 
ações que a eles estão ligadas e, ainda, o Professor poderá fazer tudo o que o Usuário realiza e 
o Gestor tudo o que o Professor faz.
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Figura 6: Representação da tela de login.

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste artigo, demonstrou-se a possibilidade de desenvolvimento de uma ferramenta 
tecnológica para a simulação de tratamento entre um estudante de psicologia e uma IA. 
Essa simula uma relação de tratamento e acredita-se que o exercício de aprendizagem pode 
auxiliar no ensino de psicologia. Assim, esse projeto fornece ferramentas as quais contribuem 
significativamente para a sociedade, oferecendo uma alternativa pedagógica para a formação 
necessária aos estudantes de psicologia que atuarão, principalmente, na área da psicologia 
clínica.

Durante o desenvolvimento do projeto os objetivos foram atingidos parcialmente, 
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faltando apenas relacionar a IA com o usuário de forma a permitir uma comunicação plena 
entre ambos. Todavia, a pesquisa bibliográfica, o planejamento da IA e os módulos dela foram 
objetivos devidamente alcançados. 

Para tanto, a continuidade da pesquisa exige alguns novos desafios. Entre eles 
constam: 1. O desenvolvimento da comunicação entre a IA e o usuário de forma completa; e 2. 
O treinamento da IA para simular os sintomas e transtornos que o usuário tentaria sanar. 

Por fim, como toda pesquisa científica, sabe-se que os resultados são parciais e sempre 
devem ser avaliados com criticidade. Num momento da história mundial em que é preciso 
humanizar as pessoas e domesticar as máquinas, temos em nossas mãos novas ferramentas as 
quais podem contribuir para uma sociedade mais justa, igualitária e com saúde mental para 
enfrentar os avanços do irracionalismo.
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O PAPEL DO COMPORTAMENTO HUMANO EM TEMPOS DE COVID-19: UM 
CONVITE À REFLEXÃO ÉTICA 

Idonézia Collodel Benetti1

João Paulo Roberti Junior2

RESUMO
Em tempos de pandemia, a COVID-19 trouxe à tona comportamentos controversos, que se colocaram na 
contramão do bem-estar social. Este trabalho tem o objetivo de fazer uma reflexão sobre tais comportamentos do 
ponto de vista ético, a partir de como o indivíduo deve melhor contribuir para o bem-estar de sua comunidade e 
como a comunidade deve promover melhor seu crescimento e aperfeiçoamento pessoal. Nesse sentido, a reflexão 
ética pode melhor auxiliar na tomada de decisões e orientar sobre como lidar com os problemas em determinada 
situação.

Palavras-chave: Pandemia. COVID-19. Ética. Comportamento.

ABSTRACT
In times of pandemics, COVID-19 brought up controversial behaviors, which went against social well-being. This 
work aims at reflecting on such behaviors from an ethical point of view, based on how the individual should better 
contribute to the well-being of his community and how the community should better promote his personal growth 
and improvement. In this sense, ethical reflection can better assist in decision making and provide guidance on how 
to deal with problems in a given situation.

Keywords: Pandemic. COVID-19. Eethics. Behavior.
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PALAVRAS INICIAIS 

No final de dezembro de 2019, um surto de uma doença emergente (COVID-19) 
devido a um novo coronavírus (mais tarde denominado SARS-CoV-2) começou em Wuhan, 
China, e se espalhou rapidamente neste país e fora dele. Algum tempo depois, no mês de março 
de 2020, a OMS declarou a epidemia de COVID-19 como uma pandemia, cuja severidade tem 
empurrado o cenário científico para uma corrida global, na tentativa de encontrar soluções para 
o enfrentamento deste agravo. 

Enquanto fenômenos sociais, as pandemias são velhas conhecidas da humanidade: 
peste, cólera, tuberculose, tifo, sarampo, poliomielite, AIDS, Ebola, SARS, SARS-CoV. 
Entretanto a COVID-19, bem como seu franco progresso e alcance, surgiu invadindo e 
mergulhando a população no desconhecido, gerando, como efeito colateral, a multiplicação de 
outras epidemias, nomeadamente as relativas à esfera psicossocial, relacionadas à insegurança: 
medo, risco constante, desconfiança, solidão, impotência, incerteza, entre outras – e a lista 

3 Arte visual “Beija-Flor” com poema homônimo dos autores Nelson Baibich para a tela e Idonézia Collodel 
Benetti para o poema. Obras apresentadas virtualmente durante a “Marcha pela Vida” em um trabalho intitulado  
“Pandemia & Pandemônio: uma exposição artístico-bioética”, resultante do conjunto de trabalhos do jornalista 
e artista Nelson Baibich e dos integrantes do NuPeBISC – https://nupebisc.ufsc. br/1455-2/. Link para acessar a 
obra completa: https://drive.google. com/file/ d/1a4T cKggN9PYDBf8 IMJ4gJvOM7BGDTJoN/view
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pode se tornar infinita, frente à presença sombria da morte. Afinal, o número de óbitos cresce 
diariamente, acelerando as estatísticas. 

Entretanto, se de um lado há a aceleração de dados e de resultados negativos, que 
se proliferam, de outro há desaceleração generalizada de tudo que estrutura as sociedades, 
golpeando e destruindo a humanidade, comprometendo fronteiras, afetando laços sociais, e 
familiares e trazendo emergências sociais – dentre elas a crise na saúde. Em se tratando de 
Estado brasileiro, além da crise sanitária, política e econômica, a população enfrenta o caos 
e a insegurança da (des)informação, muitas vezes envolvida por sofismas, que representam 
o perigo contido em argumentos falaciosos, ilusórios e recheado de falsas esperanças, com a 
intenção deliberada de enganar as pessoas.

Assim, a retórica, acompanhada do comportamento daquilo que é proferido, é mais do 
que apenas a arte da persuasão; é a arte do tratamento de mensagens, que empregam heurísticas, 
que auxiliam no processo de geração de conhecimento, crenças, pontos de vista e, mais 
importante, discursos (WHITE, 1984; LAUER, 2004). No caso da retórica e comportamentos 
relacionados à “Hidroxicloroquina-Coronavírus”, as heurísticas desempenham um papel 
importante na sustentação de uma ampla gama de comportamentos, que variam desde o desejo 
de seu uso pela população leiga até a morte de pessoas acometidas de COVID-19. 

Nas discussões que envolvem a decisão de usá-la, ou não, o que está em jogo é a 
vida, como bem descreve o poema que inaugura o presente trabalho. Ainda, estão em pauta a 
confiança, ou a perda dela, no que se refere aos serviços de saúde do governo, e a ira de alguns, 
incitada por informações distorcidas, muitas vezes geradas pela mídia (DUBÉ; VIVION; 
MACDONALD, 2015; SCHUSTER; ESKOLA; DUCLOS; LIANG, 2015). Em uma perspectiva 
multidimensional de pensar a realidade, e enfatizar a inter-relação do comportamento humano 
com o ambiente social, este artigo, de reflexão derivada de investigação teórica, tem por objetivo 
fazer um exercício ético do incentivo ao uso off-label4 de hidroxicloroquina para profilaxia e 
tratamento de COVID-19, já que advogar favorável ao uso do referido têm criado desafios sem 
precedentes para a comunidade científica e o público.

PANDEMIA E COMPORTAMENTO ÉTICO 

“Assim, em tudo, façam aos outro o que vocês 
querem que eles lhes façam...” (Mateus 7:12 – Bíblia Sagrada).

É fato que a pandemia deflagrada pelo Coronavírus-2019 interrompeu o cotidiano das 
sociedades, incluindo a economia, a saúde e a pesquisa científica. Em meio a um desastre global 

4  Neste trabalho, este é um adjetivo que se refere à prescrição de um medicamento para uma condição diferente 
daquela para a qual foi oficialmente aprovado.



Revista Caminhos, Online, “Humanidades”, Rio do Sul, ano 11 (n. 38), p. 107-115, abr./jun. 2020.

110

sanitário, tem havido uma preocupação e uma corrida coletiva para encontrar tratamentos 
seguros e eficazes. A necessidade acelerada pela produção científica tem se utilizado de 
“preprints”5 como meio de comunicação científica rápida, que aumentou nos últimos meses, a 
fim de acelerar a disponibilidade dos resultados de estudos, embora não sem perigo. 

Preprints não revisados   por pares no momento da distribuição online variam em 
qualidade e alguns podem nunca ser publicados em um periódico científico, devido às mudanças 
rápidas que ocorrem no cenário da COVID-19. O uso de cloroquina (CQ) e hidroxicloroquina 
(HCQ) para COVID-19 exemplifica os riscos de interpretar e ampliar dados preliminares por 
pessoas de fora da comunidade científica. Isso pode representar a reversão médica mais rápida 
da história recente, uma completa “oscilação do pêndulo” do entusiasmo inicial ao amplo 
ceticismo. 

 Vale lembrar que o mesmo pêndulo que vai para um lado pode ir para o outro 
(MICHEALS; BLEEKER-ROVERS; HEINE; RAHAMAT-LANGENDOEN, 2020). Aquilo 
que foi divulgado pelo IHU-Méditerranée Infection sobre o uso de HCQ e Azitromicina (AZM) 
no canal de Raoult6 no YouTube (vídeo não está mais disponível) e, também, endossado pelo 
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma coletiva de imprensa em 19 em março, 
comentando sobre  do uso da droga no sentido que “se não fizer o bom efeito, também não 
vai matar ninguém” (EDNEY, 2020; KIM; SPARKS; LIEW; PUTMAN,  2020). Pode ter 
efeitos nocivos para a população, já que fomenta a sensação de segurança e pode promover o 
relaxamento dos cuidados como o uso da máscara e o distanciamento social.

Porém, a volta do pêndulo acontece: a oscilação de retorno ganha força à medida que 
vários estudos foram publicados em revistas de alto impacto, ainda em maio e junho de 2020 
(GELERIS; SUN; PLATT, 2020).   Tais estudos trouxeram resultados demonstrando a não 
eficácia do uso da HCQ no combate à COVID-19 (ROSENBERG; DUFORT; UDO, 2020). Ainda 
assim, na contramão da ciência, o presidente Trump anunciou em uma coletiva de imprensa que 
estava tomando HCQ pessoalmente para a prevenção de COVID-19 (GEARAN; MCGINLEY; 
BERNSTEIN; CHA, 2020). Em contexto brasileiro, semelhante comportamento foi presenciado, 
também por parte do presidente da nação – defensor público do uso da HQC, e “cloroquiner” 
declarado, tornou-se garoto-propaganda em outdoor, com hastag “fechadocombolsonaro”, em 
um evento onde os bolsonaristas não usaram máscaras (SOARES; VALFRÉ, 2020).

É importante destacar que indivíduos e grupos de pessoas têm deveres e obrigações 
com bases morais nas relações para com outros indivíduos e para com códigos, padrões e 
tradições éticas e morais mais amplas. A ética é o ramo da filosofia que estuda a natureza da ação, 
procurando responder à questão de quais ações serão empreendidas e quais ações precisam ser 

5 Ao pé da letra, “preprint” significa pré-impressão. Trata-se de um manuscrito científico com dados completos que 
é carregado em um servidor público antes de sua impressão final em periódicos. 
6 O estudo de Raoult e colegas foi publicado em uma pré-impressão em 20 de março. Este trabalho recebeu atenção 
imediata e, às vezes, acrítica da mídia, bem como críticas da comunidade médica científica sobre o desenho do 
estudo e seus resultados (Gautret, et al., 2020).
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evitadas (BERLINGUER, 2000). A ética da responsabilidade representa o conjunto de normas e 
valores que orientam a decisão dos políticos, a partir da posição que ocupam como governantes 
ou legisladores (WEBER, 2003).

Em qualquer posição e profissão, como político, cientista, ou pessoa comum, o ser 
humano tem a possibilidade de escolher como viver e pode aprender a fazer de maneira diferente; 
tem livre arbítrio e é capaz de fazer acontecer a vida; pode melhorar seu comportamento e 
aperfeiçoar sua convivência, de acordo com o que ele julga capaz de discernir. Assim, a ética se 
(pre)ocupa com os efeitos do comportamento e as diretrizes para descobrir as melhores ações são 
compartilhadas pela maioria das culturas e incluem respeito, confiabilidade, responsabilidade, 
compaixão, cidadania, justiça e cuidado (CORTINA, 1986). 

Conhecendo a ética, sabendo o que é certo e errado, o que é bom e mau, ancorado 
nas condições de tempo e lugar, um indivíduo pode comportar-se de maneira a não prejudicar 
outros, objetivando o bem-estar geral, desejando ao outro o que desejaria a si mesmo, através 
do exercício da autêntica empatia, usada para tratar os outros como ele gostaria de ser tratado, 
seguindo a “regra de ouro” apresentada na epígrafe que abre esta seção, e não conforme a sua 
visão pessoal egocêntrica, que pode determinar como o outro deseja ser tratado, segundo sua 
própria perspectiva. Ou, seguindo a “regra de platina”, desenvolvendo a capacidade empática de 
assumir a perspectiva do outro, ao tratar os outros como esses outros gostariam de ser tratados 
(POPPER, 1998). 

O zelo coletivo pela convivência e o comportar-se de maneira ética podem criar um 
relacionamento harmonioso e, consequentemente, uma comunidade mais pacífica – no caso 
da pandemia, mais saudável. Mas para isso é indispensável escolher trilhar o caminho que vai 
conduzir a princípios adequados e satisfatórios, que fazem sentido em um determinado tempo 
e lugar, gerando uma a ética fundada no “olho no olho”, na justiça e na responsabilidade para 
com o outro. 

O indivíduo age eticamente, quando há a disposição inicial para submeter a sua 
vontade/apetite pessoal ao crivo da convivência e satisfazer-se se, e somente se, essa vontade/
apetite não causar danos e prejuízos à coletividade, sempre respeitando os direitos sociais e 
individuais. Vale salientar que não é socialmente exigível universalizar um modelo de vida boa 
para todos em todos os grupos. Nem mesmo é moralmente aceitável fazê-lo, porque a vida boa 
é uma questão de opção pessoal. O que é socialmente exigível é atender a demandas de justiça, 
ou seja, a exigência de criar condições mínimas para todos os povos da terra que permitam a 
cada indivíduo escolher seu próprio projeto de uma vida boa (CORTINA, 1986).

Como evidência destas práticas, pode-se apontar as colaborações, parcerias, trabalho 
em equipe, voluntariado, atividades de ação social/política, defesa da comunidade, defesa social, 
papéis de liderança, desenvolvimento de políticas, entre outros. Nessa esteira de pensamento, 
estar em “alta” dentro de princípios éticos (CORTINA, 1986) também envolve:

-reconhecer diferentes perspectivas e analisar situações para fornecer as melhores 
soluções em circunstâncias particulares, de acordo com os padrões de prática e ética de 
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determinados contextos; 
-desenvolver uma estrutura ética com base nos padrões de prática do contexto e 

assumir responsabilidades pela tomada de decisões e ações com base nesta estrutura em vários 
e imprevisíveis contextos;

-avaliar o impacto de diferentes comportamentos, na sociedade e no contexto onde se 
está inserido;

-desenvolver um senso de responsabilidade social ao fazer julgamentos e tomar 
decisões sobre esses comportamentos.

Voltando à situação da COVID-19 e aos exemplos comportamentais supracitados, 
a reflexão ética traz a possibilidade de influenciar positivamente ao promover saúde usando 
máscara, ao manter o isolamento social, ao educar e informar seguindo os princípios científicos. 
A aquisição cuidadosa e rigorosa de dados, bem como sua interpretação, é essencial para uma 
resposta eficaz à pandemia, quer no contexto do trabalho científico quer nas ações desenvolvidas 
pelas pessoas no cotidiano.

A promoção rápida e prematura dos resultados científicos pode ter implicações 
importantes para a gestão da crise global, além de criar desconfiança entre o público. É 
fundamental para a comunidade acadêmico-científica incorporar as lições aprendidas com essa 
situação. Uma sociedade eticamente desenvolvida é uma sociedade que considera absolutamente 
normal abrir mão de parte das pretensões pessoais em nome do zelo coletivo pela convivência, 
já que a ética é necessariamente intersubjetiva e social – é inteligência coletiva que busca a 
melhor convivência possível (MARTINEZ, 2000).

Então, promover a harmonia social requer descobrir o que prejudica e ameaça as pessoas 
e agir para protegê-las. A segurança das pessoas não é alcançada apenas por meio do controle 
de armas, nem apenas por laços legais entre as nações, mas protegendo os cidadãos de tudo 
que põe em risco sua segurança: fome, doença, ignorância, doutrinas exclusivas, desigualdades 
injustas, a agressão de mercados financeiros especulativos, a pilhagem do meio ambiente. 
Isso é o que é entendido como “segurança humana” pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD, 2004). 

É fundamental a existência de uma responsabilidade que permite a quem detém 
informações participar na deliberação de assuntos com padrões éticos que se pautem, acima 
de qualquer outra consideração ou interesse pessoal, de grupo ou social, isto é, qualquer outra 
condição social, política, econômica, cultural, enfim, histórica. O único procedimento possível 
para encontrar respostas globais para problemas globais, ou seja, para construir uma ética 
global, é desenvolver processos de deliberação na esfera pública que permitam a descoberta 
conjunta dos valores e princípios da ética cívica (CORTINA, 2004).

PALAVRAS FINAIS 

A pandemia provocada pela COVID-19 trouxe à tona comportamentos controversos, 
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revelados diariamente, principalmente pelas redes sociais e, portanto, com amplo alcance. Tais 
comportamentos têm trazido preocupações e representado potenciais problemas de ordem 
ética. Então, se a ética é um conjunto de valores e princípios utilizados para nortear atitudes e, 
consequentemente, comportamentos, é fundamental, enquanto exercício de escolha permanente, 
fazer reflexão ética. Isso ajudará a guiar sobre como comportar-se diante de um problema em 
um determinado momento e situação particular.

Em tempos de pandemia, é importante que profissionais de saúde, cientistas, 
políticos, percebam que seu papel, como comunicadores, é agora mais vital do que nunca. 
A mídia, incluindo a mídia social e os influenciadores digitais, é uma ferramenta poderosa 
de divulgação. Conforme experimentado durante esta crise, o tratamento da disseminação de 
dados é fundamental e pode ter um impacto positivo ou negativo. 

Como a pandemia de COVID-19 persistirá nos próximos meses, a comunidade 
científica deve ressurgir como uma fonte confiável de orientação na interpretação da base de 
conhecimento em evolução. Isso deve ser realizado em conjunto com as partes interessadas, 
como defensores dos pacientes e funcionários da saúde pública, para comunicar as descobertas 
de maneira cuidadosa e eficaz a um público amplo.

A rápida aceitação e queda do uso recomendado de antimaláricos, particularmente 
HCQ, para COVID-19, serve como advertência para a condução de pesquisas durante uma 
pandemia. A linha do tempo dos eventos tem sido particularmente ilustrativa dos vários tipos 
de armadilhas da pesquisa e da comunicação científica. O fato de esses eventos terem ocorrido 
em um período de tempo reduzido de vários meses é ainda mais notável.

Fora da esfera científica, em nível popular, o líder da nação deve ser capaz de informar 
e mobilizar plenamente seu povo para atingir uma meta e trabalhar junto com esse povo para o 
bem comum. Uma comunidade socialmente coesa respeitará facilmente as regras de quarentena, 
porque sabe que o bem comum é muito maior do que seus direitos e privilégios individuais. 
Uma comunidade socialmente coesa terá cuidado e preocupação com as necessidades de seus 
membros, bem como admiração e apoio a seus líderes.
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