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Apresentação

Ensino, pesquisa e extensão! Esse é o tripé das Faculdades Santo 

Agostinho. Ao incentivar a pesquisa, a instituição ressalta seu compromisso 

em proporcionar aos acadêmicos um profundo aperfeiçoamento na sua 

formação. Acredita-se, ainda, que fomentar prática inventiva ajuda na criação 

de indivíduos com uma visão mais crítica da realidade.

Evoluir nos processos de ensino é sinal de respeito à sociedade e uma 

resposta às mudanças sociais.

Obrigado a todos que participaram desse evento, engrandecendo-o com 

atitudes, pensamentos, conhecimento e competências! 

Comissão Organizadora do IV Fórum de Ensino, Pesquisa e Extensão da 

FASASETE.
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A violência obstétrica: abusos cometidos a mulheres que
utilizam o sistema público de saúde no momento do parto

Introdução: O cenário da saúde pública direcionado às mulheres grávidas 

revela uma série de violências praticadas contra as mesmas no momento do 

parto. Partindo-se do princípio de que a mulher possui garantias e direitos 

relacionados ao seu corpo, ela precisa ter liberdade de decisão e assistência 

adequada no sistema público de saúde. O que se percebe, contudo, são práticas 

reiteradas de violência obstétrica contra mulheres no momento do parto no 

sistema público de saúde, sendo, este, o tema deste trabalho. A pesquisa 

pretende identificar os tipos de violências obstétricas sofridas por mulheres 

existentes no sistema público de saúde, propor soluções para que esse tipo de 

problema seja minimizado e trabalhar na prevenção em relação a referidas 

violências. O grupo vai buscar informações em estudos científicos e 

bibliografia especializada. Além disso, serão feitas entrevistas com mulheres e 

médicos no município de Sete Lagoas, no período compreendido entre 11 e 25 

de maio de 2017. Resultados e Discussões: A violência obstétrica é cometida 

contra a mulher grávida e sua família em serviços de saúde durante o pré-natal, 

parto, pós-parto, cesárea e abortamento. A violência se manifestá de várias 

formas: verbal, física, psicológica e sexual, se externalizando de forma explícita 

ou velada. Para tanto, propomos três possíveis soluções para minimizar esse 

problema, quais sejam (1) projetos de prevenção em unidades de saúde do 

sistema público, (2) meios de promoção de denúncias pelas mulheres e (3) 

criação de uma lei federal específica para proteger a mulher em situação de 

violência obstétrica. Considerações Finais: Colocar em discussão o tema 

violência obstétrica e apresentar à sociedade os abusos sofridos pelas 

mulheres. Este trabalho apresentou os tipos de violência obstétrica e 

institucional sofridas pelas mulheres por profissionais de saúde no momento 

do parto, assunto de extrema importância no sentido empoderar as mulheres 

de seus direitos, principalmente relacionados ao corpo.

1 1
RABELO, Bernardo Batista Martins  ;GONÇALVES, Brenda Eduarda  ;

1 2SOARES, Carollyne Custodio do Prado  ; PADRÃO, Davidson H. S.  ;
1 1

BARBOZA, Letícia Silva  ; ALPES, Mariana Nascimento  ;
1 3

CANDIDO, Susanne Ferreira  ; SADER, Tereza Cristina Vilar .

1 Estudante de Direito pela Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas – FASASETE;
2 Graduado em Jornalismo pela PUCMinas. Estudante de Direito pela Faculdade Santo Agostinho de 

Sete Lagoas – FASASETE;
3 Mestra em Direito Penal pela PUCMinas. Professor do curso de Direito das Faculdade Santo 

Agostinho de Sete Lagoas – FASASETE.
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A reforma da previdência: PEC 287/2016

O presente trabalho tem como objeto de pesquisa os pontos que circundam a 
reforma na Previdência Social. Contudo, existem ideias distintas à proposta apresentada, 
gerando grandes debates entre Governo, economistas e sindicatos. De acordo com o 
Portal Planalto, o presidente da República, defendeu a aprovação da reforma da 
Previdência Social como forma de evitar o ‘‘colapso’’ do sistema de aposentadorias e 
pensões brasileiro nos próximos anos. Segundo fonte do Portal Brasil e informações da 
Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, com a liberação de 
milhares de aposentadorias precoces, a Previdência, no Brasil, tornou-se insustentável. 
Caso uma reforma não seja feita, em menos de dez anos, os gastos com aposentadorias e 
pensões aumentará em R$ 113 bilhões. Sob outra perspectiva, existem argumentos 
antagônicos ao supracitado, onde alegam que a PEC 287/2016 promove o endurecimento 
das regras de acesso e o rebaixamento no valor médio dos benefícios. A mentira sobre o 
falacioso "déficit da previdência" tem sido o carro chefe para justificar a contrarreforma 
da previdência, que prejudica o direito da classe trabalhadora à aposentadoria e aos 
benefícios previdenciários, ao mesmo tempo em que favorece a criação de fundos de 
pensão de natureza privada. Enfim, para restabelecer a verdade é necessário fazer uma 
auditoria nas contas da Previdência Social, instituir o fundo único das receitas 
previdenciárias e pôr fim à sonegação fiscal. Por ser um tema tão importante e crucial à 
vida dos brasileiros, necessita de um grande debate, afinal a verdade tem que prevalecer. 
O objetivo é ampliar esse debate junto a todos os setores da sociedade e esclarecer a 
opinião pública sobre o real conteúdo dessas medidas e seus impactos na vida das 
pessoas e na economia do país, a fim de formar uma consciência crítica capaz de exercer 
pressão por mudança de rumo desse modelo econômico concentrador de renda e riqueza, 
que aumenta cada vez mais o fosso social em nosso país.

1 2SANTOS, Talita S. Braz  ; SOUZA, Tiago Clemente .

1 Estudante de Direito pela Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas – FASASETE;
2 Professor do curso de Direito das Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas – FASASETE.
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A presente pesquisa científica tem como objetivo a investigação 

transdisciplinar ao não acesso dos direitos sociais vivenciado por parte da 

sociedade brasileira, especificamente a comunidade quilombola da Pontinha, 

situada no município de Paraopeba, Minas Gerais, tendo delimitado como 

objeto de análise as consequências sociais, jurídicas e culturais dessa negatória 

de direitos garantidos. O tema justifica-se pelo projeto que já vem sendo 

desenvolvido por professores e acadêmicos do Instituto Educacional Santo 

Agostinho – FASASETE, em virtude de sua relevância jurídica, prática e social, 

haja vista que em razão dos direitos sociais e melhor interesse, verifica-se que à 

Ciência do Direito caberá garantir inclusão e proteção isonômico-

constitucional às Comunidades Quilombolas. A envergadura da temática 

proposta sob a ótica jurídica justifica-se no fato da necessidade de 

esclarecimentos dos direitos assegurados explícita e implicitamente às 

Comunidades Quilombolas no Brasil. Não ter saneamento básico, atendimento 

médico, transporte público para as cidades vizinhas, extremante precário, 

além de uma renda variável, já que população quilombola vive basicamente 

dependente da extração do minhocuçu (que acontece de janeiro a setembro 

segundo os moradores da região), são dilemas rotineiros na vida da 

comunidade que vê pequenos furtos e discuções sendo pulverizadas pela falta 

de amparo. O presente resumo expõe a discussão a importância do 

cumprimento dos dispositivos da lei, e a interferência negativa que esse não 

cumprimento traz a vida de famílias quilombolas que vivem na comunidade da 
o

Pontinha, no distrito de Paraopeba- MG, baseando-se no art. 6  da constituição 

federal que visa garantir os direitos à educação, saúde, moradia, emprego, 

alimentação, trabalho, transporte, lazer, segurança, previdência social, 

proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. É de 

obrigatoriedade do Estádo promover, amparar e fiscalizar que todos os direitos 

sejam cumpridos, ademais de forma isonômica-constitucional. Um dos 

círculos mais segregados atualmente, são as comunidades quilombolas, que 

por falta de conhecimento acerca da importância histórica e social acabam 

desamparados e estereotipados dentro de uma bolha cultural criada 

erroneamente pela sociedade. Com o presente estudo, demonstrou-se que o 

1  /  2

12

IV FÓRUM DE ENSINO, PESQUISA
E EXTENSÃO - FASASETE

Comunidade quilombola da Pontinha: análise dos problemas
persistentes ao não acesso dos direitos sociais básicos

e suas consequências

3 3SANTOS, Jéssica Barbosa  ; MOURA, Bárbara Santos  ;
4

DINIZ, Cláudio Lúcio Carvalho .

3 Estudante de Direito pela Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas – FASASETE;
4 Doutor em História Social no PPGHIS-UFRJ . Professor do curso de Direito das Faculdade Santo 

Agostinho de Sete Lagoas – FASASETE.



processo discriminatório ainda é recorrente em nossa sociedade pelo simples 

fato de desconhecimento e desinteresse de setores que deveriam por 

obrigatoriedade amparar e assistencializar classes desfavorecidas. Dessa 

forma, pode-se concluir que a iniciativa deve ser criada pelo Estádo, e 

pulverizada por seus órgãos competentes para que assim os direitos 

constitucionais sejam cumpridos.
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A teoria do Adimplemento Substancial logra de grande prestígio 

jurisprudencial e doutrinário no direito contratual brasileiro. Por essa teoria, 

nos casos em que o contrato tiver sido cumprido em quase sua totalidade, 

sendo a mora insignificante, não caberá sua extinção, mas apenas outros 

efeitos jurídicos, como a cobrança ou o pleito de indenização. A origem dessa 

teoria se encontra no Direito Costumeiro Inglês, especialmente na utilização 

do termo substancial performance. No ordenamento jurídico brasileiro, não se 

encontra uma previsão formalmente expressa, mas está consubstanciada nos 

princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da vedação ao abuso 

de direito, do enriquecimento sem causa, além do preenchimento de alguns 

requisitos quantitativos já delineados em julgados pioneiros. Por conseguinte, 

essa teoria sustenta que não se deve considerar resolvida a obrigação quando a 

atividade do devedor, embora não tenha sido perfeita ou total, aproxima-se do 

seu resultado final, ou seja, o adimplemento total das prestáções. Outrossim, a 

teoria encontra subsídios em princípios que exigem uma análise subjetiva, em 

que os seus requisitos ultrapassam a análise de dados meramente 

quantitativos, devendo-se considerar também o aspecto qualitativo da relação 

contratual. Dessa forma, o presente trabalho visa problematizar quais sãos os 

critérios adotados pelos magistrados para a aplicabilidade da referida teoria, 

uma vez que a mesma não encontra previsão legal expressa. Em análise aos 

resultados observados, a presente pesquisa se valerá do método aplicado 

exploratório bibliográfico. Pode-se extrair da avaliação de julgados já 

publicados pelos tribunais superiores que os critérios adotados perfazem uma 

análise metajurídica e axiológica, em que não há uma uniformização para o 

tema tratado em tela. Assim sendo, a apreciação de requisitos como o da boa-fé 

objetiva e da função social do contrato, perfazem uma análise totalmente 

subjetiva do magistrado, ficando essa à mercê de valores apriorísticos, que 

partem de princípios éticos e morais. Consequentemente, pode-se considerar 

que há uma amplitude polissêmica, dicotômica por parte do magistrado ao 

analisar princípios que exigem uma metajuridicidade aplicada ao caso 

concreto. Destárte, é possível concluir há uma imprescindibilidade para a 

concepção de parâmetros com o intuito de conduzir para

uma análise sucinta e imparcial, visando assegurar a efetiva superação da 

subjetividade do julgador pela hermenêutica jurisdicional e endossar o devido 

processo legal no Estádo Democrático de Direito.

1 2
MENDES, Pedro Henriques Silva  ; GARCIA, Filipe Rodrigues .

1 Estudante de Direito pela Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas – FASASETE;
2 Mestre em Direito Civil pela UERJ. Professor do curso de Direito das Faculdade Santo Agostinho de 

Sete Lagoas – FASASETE.

A aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial
conforme a Jurisdição dos Tribunais.
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Introdução: Os militares estaduais de Minas Gerais, também denominado 

forças auxiliares, composto pelo Corpo de Bombeiros Militar e pela Polícia 

Militar são instituições baseadas na hierarquia e disciplina que tem como 

missão basilar servir a sociedade (BRASIL, 1988). Sendo assim, enquanto o 

Corpo de Bombeiros tem a missão constitucional de salvaguardar vidas e bens 

e socorrer àquele que clama por socorro, a Polícia Militar visa a preservação da 

ordem pública e social, na maioria das vezes repelindo o mal (MINAS GERAIS, 

1989). Por competir privativamente ao Estado essas funções, decorrente do 

Poder de Polícia, os militares submetem-se a regime próprio previsto na Lei 
oEstadual/MG n  5.301/1969, que estabelece critérios exclusivos para a classe, 

dentre elas a dedicação exclusiva ao serviço, não previsão de hora extra ou 

adicional noturno, não percepção de periculosidade ou insalubridade, além da 

impossibilidade de saque da contribuição previdenciária, em caso de 

demissão, e inexistência de seguro desemprego. Por conseguinte, tais militares 

possuem previdência própria, Instituto de Previdência dos Servidores 

Militares, IPSM, em que são compelidos a pagar 10% para a previdência e mais 

3,5% para o plano de saúde, ambos com base no vencimento do militar. Dessa 

maneira, por terem exigências diferenciadas bem como por exercerem 

atividade de risco, o tempo de contribuição para aposentadoria para os 

militares é de 30 anos de contribuição para os homens e de 25 anos para as 

mulheres (MINAS GERAIS, 1969), e após transferir para o quadro da reserva o 

militar é compelido a continuar contribuindo com a previdência. Conclusão: 

Percebe-se que os militares estaduais não possuem os mesmos direitos dos 

trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, além de 

executar trabalho de risco constante. Sendo assim, é viável que os policiais e 

bombeiros militares tenham condições diferenciadas para aposentarem-se. 

Dessa maneira, se o tratamento aos militares for idêntica ou semelhante aos 

demais trabalhadores regidos pela CLT, teremos que conceder a eles os 
omesmos direitos, baseados no artigo 5 , XXXVI, da Constituição Federal, dentre 

eles o adicional periculosidade/insalubridade, saque do valor recolhido para o 

Fundo de Previdência, pagamento de horas extras com adicional, dentre 

outros. Nesse diapasão, conclui-se que não é justo tratar com igualdade àquele 

que são tratados de forma desigual.

1 Estudante de Direito pela Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas – FASASETE;

Militares estaduais de Minas Gerais: Análise
dos impactos da Reforma na Previdência

1 1SILVA, Adler Augusto Dias da  ; GOTT, Rafaela Campelo  ;
1

RAGAZZI, Thalyne .
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Humilhação Social e Estigma Social

Este estudo buscou pesquisar conceitos e definições sobre humilhação e 

estigma social, seus principais casos e quais danos psicológicos esses 

indivíduos poderiam sofrer. Para tanto, foram traçados os seguintes objetivos: 

reunir e dividir as tarefas entre os membros do grupo (pesquisa de artigos e 

vídeos, consulta in loco etc), triagem e elaboração da parte escrita e visual, 

produção de vídeos e por último a apresentação propriamente dita. A pesquisa 

surgiu da necessidade de refletir sobre o que é humilhação e estigma social e 

como podemos, através do conhecimento adquirido, conscientizar outras 

pessoas sobre essas questões. O eixo norteador do presente resumo fora a obra 

clássica de Erving Goffman (1988). Para esse autor, o estigma trata-se de uma 

marca ou sinal para rotular seu portador de forma depreciativa, praticada 

desde as sociedades da Grécia Antiga, nas quais estigmatizar alguém 

significava uma forma de punir a existência de algo indesejável. Como 

característica fundamental, ‘‘o estigma conduz à consequente desvalorização 

da pessoa estigmatizada (humilhação social)’’ (GONÇALVES FILHO, 1998). 

Dessa forma, a humilhação social implica na negação do outro ser ‘‘diferente’’ 

e, no mesmo movimento, na afirmação da própria identidade como 

superior/dominante. Importa deslindar, de acordo com Goffman (1988) o 

estigma pode se apresentar em três formas: as deformações físicas 

(deficiências motoras, auditivas, visuais, desfigurações do rosto etc.); 

características e alguns desvios de comportamento (distúrbios mentais, vícios, 

toxicodependências, sexualidade, reclusão prisional etc.); e estigmas tribais 

(relacionados com a pertença a uma raça, nação ou religião). Por essas 

características, a estigmatização apresenta profundas consequências e, em 

suma, as vítimas podem sofrer de transtorno de estresse pós-traumático 

(TEPT), depressão, ansiedade, transtornos alimentares, distúrbios sexuais e do 

humor. Dentre as consequências da estigmatização, pode-se apontar o uso 

abusivo de álcool e drogas e, por conseguinte, prejuízos na saúde mental e, por 

conseguinte, nas relações interpessoais. Por fim, numa análise tênue sobre o 

assunto, concluímos que o tema apresentado é um problema político, social e 

também psicológico. E, desta sorte, deveria ser amplamente debatido nas 

instituições de ensino, uma vez que, atualmente, percebe-se o importante 

desafio das escolas contribuirem para formação de cidadãos críticos, 

conscientes e atuantes. Trata-se, então, de uma tarefa complexa que exige das 
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instituições de ensino movimentos os quais ultrapassem temas, conteúdos e 

programas. Nessa realização, tão logo, percebemos o verdadeiro sentido da 

palavra cidadania.
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O Dogma da Jurisdição e a Metajuricidade na Aplicabilidade
do Artigo 59 do Código Penal: A autonomia do corpo da mulher

Preliminarmente, o Direito como ciência social aplicada, busca 

reestábelecer a harmonia social, interferindo diretamente nas condutas 

humanas, pondo limites à atuação do homem, seja através da imposição de 

obrigações, seja através de punições. Logo dentre os vários objetos que compõe 

a ciência do direito tem-se o mérito processual, ferramenta utilizada para a 

resolução de litígios visando à justiça social, quando se esgotam todas as 

formas de resolução de conflitos. Infelizmente o que é usual nos dias atuais é 

que há uma liberalidade dos magistrados de julgar nos ditames de sua 

consciência e subjetividade, visando absolutizar e perpetuar a ideologia da 

justiça e da paz social. Recorrendo muita das vezes a um código moral e ético, 

que tem por finalidade dar subsídios às decisões do julgador. Um dos maiores 

desafios da filosofia e da Ciência do Direito atual é compreender a amplitude 

polissêmica, dicotômica e, muitas das vezes vazia sobre o que é o justo, sem 

incorrer na clássica armadilha da utilização da subjetividade e da consciência 

como referenciais para explicar a justiça. Dessa forma, o objetivo do presente 

trabalho é analisar a atividade dos magistrados na hermenêutica de normas 

consubstanciadas no código penal brasileiro, uma vez que o juízo de 

imparcialidade passa por uma deturpação em detrimento do caso concreto. 

Em análise aos resultados observados em pesquisa aplicada exploratória 

bibliográfica, observa-se que essa metajuridicidade é extremamente 

corriqueira na apreciação do artigo 59 do Código Penal Brasileiro para 

aplicação da pena base. Uma vez que o magistrado atendendo a culpabilidade, 

aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às 

circunstâncias do crime entre outros, parte de uma análise totalmente 

subjetiva, axiológica e apriorística para fixar o quantum da pena. Destárte, o 

que se pode depreender é que há uma discricionariedade, e total usurpação ao 

princípio da imparcialidade, em que esse nada mais é do que a parcialidade do 

juízo vista como corolário da obrigatoriedade de fundamentação. Por 

conseguinte, o que se busca não é a neutralidade face ao caso concreto e sim 

imparcialidade do juízo, tratando-se da superação da subjetividade do 

julgador pela Hermenêutica Constitucional Democrática dos Direitos 

Fundamentais, corroborando com a função da pena no Estádo Democrático de 

Direito que visa ressocializar e não castigar o indivíduo. 
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A Liquidez do Homem Pós-Moderno

O objeto da presente pesquisa está diretamente coeso com os 

pensamentos de Zygmunt Bauman, filósofo polonês, cuja obra é Modernidade 

Líquida. Através deste trabalho é possível analisar e refletir sobre as mudanças 

que a sociedade moderna atravessa desde o individualismo até as relações de 

trabalho, família e comunidade, onde o tempo e o espaço deixam de serem 

concretos e absolutos para serem líquidos e relativos. Talvez nunca a 

humanidade tenha alcançado um estado de consciência acerca da dor e da sua 

própria finitude de modo tão elevado como na cultura contemporânea. Com 

efeito, os avanços tecnológicos nos proporcionaram em muitas circunstâncias 

um aprimoramento da qualidade de vida, favorecendo assim a dinamização do 

tempo para o seu uso em atividades mais aprazíveis. Um dos sintomas mais 

evidentes da "sociedade líquida" em que vivemos é a intolerância da massa 

social diante de tudo aquilo que de alguma maneira se considera como desvio 

de conduta ou que destoa dos padrões vigentes. Todo tipo de comportamento 

ou modo de ser que supostamente não se coaduna com nossos princípios 

particulares torna-se digno de nosso mais terrível desprezo, pois no fundo 

queremos ver estampado no rosto do "outro" um pouco daquilo que nós 

mesmos somos. Cumpre dizer que a própria mídia é uma grande incentivadora 

dessa tendência dissolvente dos valores elevados da cultura humana, pois 

continuamente ela despeja na massa social a ideia de que está na moda. Os 

apontamentos de Bauman sobre a vertiginosa liquefação da condição humana 

nos servem de alerta para o rumo que escolhemos seguir nesse momento de 

grandes inovações científicas e tecnológicas. A exposição do declínio das 

relações humanas não significa, nessas condições, um olhar pessimista sobre a 

nossa cultura contemporânea, mas uma incitação por mudanças, a fim de que 

nossas vidas se enriqueçam efetivamente, não mediante aspectos 

quantitativos e materiais, mas pelo aprimoramento de nosso modo de se 

relacionar com o mundo externo e com afigura do outro. Certamente assim nos 

tornaremos pessoas consistentes, concretas, com algo de belo e criativo a 

transmitir para os nossos interlocutores.
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O presente trabalho visa apresentar a importância em se analisar o papel 

do Estado em intervir no corpo e na vontade feminina. Este tema vem sendo 

bastante debatido devido ao aumento participativo das mulheres na luta a 

favor da igualdade de direitos e da liberdade de escolha, direitos já garantidos 

na Carta Magna. A interrupção da gravidez se caracteriza pela vontade da mãe 

em não prosseguir com a geração. Esta pratica é considerada criminosa 

conforme o Código Penal vigente, tendo como consequência a ilicitude e a 

consequente, perda da autonomia da mulher sobre seu corpo. Recentemente a 

busca das mulheres por liberdade e autonomia ganhou força no Brasil, são 

grupos de todos os estados Brasileiros que a mídia autodenomina feministas. 

Mesmo com temas considerado tabu como o aborto e o corpo da mulher, estes 

assuntos vêm ganhando espaço no Poder Judiciário. É o caso do julgamento do 
oHabeas Corpus n 124.306 em que o STF julgou procedente caso de aborto até o 

terceiro mês de gestação. Mesmo tal decisão não sendo erga omnes, outros 

magistrados poderão usá-la como precedentes, o que demonstra grande 

avanço ético e social. Atualmente, no Brasil, só permite a interrupção da 

gravidez, legalmente, quando traz riscos a vida da grávida e em casos de 

gravidez seguida de estupro. Judicialmente, pela ADPF 54, também foi 

permitida a interrupção da gravidez nos casos de feto anencefálo. Países 
o

vizinhos como Uruguai já autorizam a interrupção da gestação na 12  semana. 

Na maior parte dos países da Europa, as gestantes podem interromper a 

gravidez pela simples vontade de não ter filho. A gravidez gera uma mudança 

física e emocional capaz de mudar totalmente o corpo e a feição de uma 
omulher. Na Constituição Federal é garantido em seu art. 5  a liberdade a 

igualdade, e em seu art. 226 salienta o principio da dignidade humana como 

base para a livre decisão do casal de planejar uma família. Todos esses direitos 

inerentes à mulher sustentam a idealização da autonomia da mulher. As 

mulheres já veem buscando a autonomia sobre seu corpo e a igualdade de 

gênero, mas, é preciso repensar nas politicas publicas e leis existentes para que 

seus direitos sejam reconhecidos e aplicados. A decisão do STF em permitir o 

aborto até o terceiro mês demonstra a necessidade de ampliar a autonomia da 

mulher sobre seu corpo e um avanço quanto aos direitos fundamentais, 

sexuais e reprodutivos da mulher. A decisão de gerar uma vida é de suma 

importância e responsabilidade, a iniciativa tem que partir da gestante, ou seja, 

da futura mãe. Cabe somente à mulher definir os desígnios do próprio corpo.
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Violência doméstica, Lei Maria da Penha
e a autonomia do corpo

As relações de convivência entre o homem e a mulher durante a maior 

parte da história, se deu por uma forte característica de dominação de um ser 

pelo outro, sendo o ser masculino considerado ‘‘superior’’ ao ser feminino. 

Durante toda a história foi possível perceber as constantes lutas da mulher 

para ter seu devido papel reconhecido pela sociedade, buscando estár em pé de 

igualdade ao homem. E graças a Constituição Federal do Brasil esse direito lhe 

foi garantido, mas será que realmente é efetivado? O presente trabalho tem 

como principal fundamento levantar dados e estátísticas sobre a ocorrência da 

violência doméstica contra a mulher na sociedade brasileira. Além disso, 

buscar-se- á explicar o porquê de tais ocorrências, se são por motivos 

históricos, sociais, econômicos e ou culturais. Também será feito um 

apontamento sobre o período em que a lei entrou em vigor, apresentando o real 

conhecimento sobre a lei pela sociedade ao longo dos anos. Para responder 

esses anseios, objetiva-se demonstrar se há uma concreta efetividade da Lei 

11.340/2006 mais conhecida como Lei Maria da Penha, explorando sobre a 

atividade das DEAMs (Delegacias Especializadas de Atendimento a Mulher), e 

fazendo uma constatação da utilização ou não desse órgão como mecanismo 

de coibição de violência. Percebe-se que, atualmente, as leis e as políticas 

públicas voltadas para a proteção da mulher são inúmeras e, ainda assim, a 

redução do índice de violência permanece alto. É importante refletir sobre o 

papel do Estado e a consciência social acerca do tema, a fim de reafirmar ou 

reconstruir as leis e políticas já existentes. Por fim pretende-se correlacionar 

os aspectos penais aos civis e constitucionais, sobretudo no que diz respeito à 

autonomia do corpo da mulher, refletindo a influência que o Estado e o homem 

exercem. O tema escolhido possui a finalidade de mobilizar não só a sociedade 

do meio jurídico, mas também a sociedade em geral pela a busca de soluções 

mais efetivas e consistentes para o problema da violência doméstica e da 

autonomia do corpo da mulher.
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O objetivo geral da presente pesquisa científica é a investigação 

transdisciplinar o fenômeno social da transexualidade infantil, delimitando-se 

o objeto de análise nas consequências jurídicas decorrentes do direito ao uso 

do nome social pela criança no âmbito escolar. Especificamente pretende-se 

analisar criticamente a patologização da transexualidade, de modo a 

demonstrar que tal fenômeno vai muito além da categorização dada pela 

Organização Mundial da Saúde e pelo Conselho Federal de Medicina. A escolha 

do tema em tela justifica-se em virtude de sua relevância jurídica, prática e 

social, haja vista que em razão dos princípios da proteção integral e melhor 

interesse verifica-se que à Ciência do Direito caberá garantir inclusão e 

proteção isonômico-constitucional às crianças transexuais no âmbito escolar. 

A envergadura da temática proposta sob a ótica jurídica justifica-se no fato da 

necessidade de esclarecimentos dos direitos assegurados explícita e 

implicitamente às crianças transexuais no Brasil. O presente resumo debate 

um dos círculos mais segregados e excluídos: crianças transgênero e o direito 

delas utilizarem o nome social no âmbito escolar. Em 2015, o Conselho Nacional 

de Combate à Discriminação e Promoções dos Direitos de Lésbicas, Gays, 

Travestis e Transexuais (CNCD/LGBT), através da Resolução no12, decretou 

que deve ser garantido pelas instituições e redes de ensino, em todos os níveis e 

modalidades, o reconhecimento e adoção do nome social àqueles e àquelas cuja 

identificação civil não reflita adequadamente sua identidade de gênero, 

mediante solicitação do próprio interessado. Essa Resolução infelizmente não 

tem peso de lei nas redes de ensino em geral, visto que a própria Secretaria de 

Direitos Humanos aconselhou que essas questões fossem tratadas à base do 

diálogo, e sugeriu para que os alunos e alunas transgênero busquem o apoio 

familiar, uma vez que osresponsáveis quase sempre são levados 

emconsideração eminstituições de ensino básico. Entretanto, de acordo com o 

ECA (Estátuto da Criança e do Adolescente) LEI N° 8.069, DE 13 DE JULHO DE 

1990, baseando-se nos direitos fundamentais, seguindo o Art. 5o, nenhuma 

criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma 

da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. 

Assim, subentende-se que a criança tem assegurado juridicamente seus 

direitos, mas atualmente o grau de discriminação no qual as crianças 
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transgênero são expostas é tão intenso e constante que elas acabam 

escondendo seus sentimentos, suas identidades ou saindo da escola. Essa 

evasão ocorre de diversas maneiras, sendo uma delas por meio rotineiro de 

exclusão, violência em razão do preconceito, transfóbia, ou pela maneira 

incongruente do trato pedagógico, essas crianças experimentam uma 

hecatombe diária para sobreviverem à escola. Pouco sobre o transexualismo 

infantil foi escrito, e quase tudo existente realizou-se por especialistas em 

saúde mental (BRADLEY, 1985; ZUCKER, 1985; REKERS, 1987; GREEN, 1987), 

cujo enfoque constante é patologizar, e não necessariamente garantir a 

inclusão de tais crianças. Tais publicações médicas deixam claro que a pesquisa 

em si rodeia somente em estereotipar a ‘‘Desordem’’ de Identidade de Gênero 

(ASSOCIAÇÃO PSIQUIÁTRICA AMERICANA, 2000, p. 535) em crianças e 

comprovar a ‘ ‘prevenção’’  do que é socialmente inconcebível,  o 

comportamento de gênero transgressivo. Em 1997 com a implementação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, e mais recentemente de várias políticas de 

educação para sexualidade, gênero e diversidade, promovidas por órgãos 
opúblicos federais, além da Resolução n  12 sancionada em 2015, entende-se que 

exista algum interesse em transfazer os estábelecimentos de ensino em locais 

com o enfoque voltado para a diversidade sexual. Logo, no entanto, a maioria 

das instituições de ensino brasileiras continua inseridas dentro de uma ordem 

disciplinar e regimental de exclusão. Em 2008, no Brasil, se tornou notória 

maior mobilização dos Movimentos Sociais de Lésbicas, Gays, Travestis e 

Transexuais – LGBT quanto ao emprego do nome social pelas escolas públicas 

estáduais nos registros escolares, em razão dos altos índices de evasão escolar 

dessa população em relação à inviabilidade de manter-se na escola pública e 

acabarem se tornando vítimas de discriminação, preconceito e, 

principalmente, quanto ao uso do nome civil em contraste com a identidade de 

gênero. A abordagem da diversidade sexual no âmbito escolar requer 

preparação dos docentes e demais profissionais visando a compreensão 

sistemático-transdisciplinar da presente temática. Nesse sentido, a escola 

deverá ser vista como um locus de inclusão, não de marginalidade e exclusão 

em virtude a identidade de gênero. O espaço escolar não pode ser utilizado 

para discriminar e coisificar crianças transgenero, ressaltando-se que os 

professores devem orientar os alunos no sentido de evitar perguntas 

discriminatórias, tais como: é normal menino virar menina? Por que eles são 

assim? Qual a causa disso? Indagar sobre o ordinário é pertencer ao mundo 

mapeado e definido por normalizadores e processos disciplinadores. Para 

abrenhar em outra lógica, professoras e professores segundo (BRITZMAN, 

1996), necessitam produzir uma capacidade para a liberdade. Nestá 

perspectiva, a sexualidade, a educação sexual e a diversidade sexual se referem 

a práticas de liberdade, na medida em que os limites do pensamento são 

elididos. O uso do nome social pelas crianças transexuais no âmbito escolar é 

uma forma de legitimar sua inclusão, amenizar a marginalidade e dar um 

tratamento pautado no princípio da igualdade. Trata-se de uma maneira de 
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orientar e esclarecer aos demais alunos que a criança transexual é igual aos 

seus pares e o nome social é uma forma de individualiza-la perante as 

instituições nas quais convive. Negar o direito ao uso do nome social pela 

criança transexual é uma forma de submetê-la ao constrangimento, exclusão e 

marginalidade na escola, que deve ser um espaço de acolhimento, formação 

humana e dignidade, não uma forma de estimular a violência simbólica que 

exclui os transgêneros.
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A redução da maioridade penal no Brasil
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A criminalidade é um fato no país e gradativamente cércea a liberdade e os 

direitos dos cidadãos de bem. O que tem preocupado cada vez mais é a 

participação de jovens menores de 18 anos nos crimes e a forma como isso tem 

sido mostrada à população. A colossal sensação de injustiça e impunidade leva 

a ilusão de que a medida mais eficaz para solucionar tal problema é lançar o 

menor no sistema prisional, através da PEC 171/93 que diz respeito à redução da 

maioridade penal, posto que as medidas adotadas pelo ECA não tenham 

mostrado um resultado eficiente. Mergulhados no mesmo dilema em que a 

sociedade se encontra, de apoiar ou não essa proposta de emenda 

constitucional, pesquisamos e elaboramos este trabalho através de 

levantamentos bibliográficos, análises em periódicos eletrônicos e em artigos 

científicos, a fim de gerar conhecimento sobre o tema e, assim, aplicá-lo em 

nossa realidade. Exporemos então alguns argumentos que pendem contra ou a 

favor da redução da maioridade penal. O argumento principal dos defensores 

da redução é que adolescentes de 16 e 17 anos já sabem diferenciar o certo e o 

errado. Entretanto, é mais eficiente educar do que punir. A educação de 

qualidade é fundamental para qualquer indivíduo se tornar um cidadão, mas 

são a realidade do Brasil muitos jovens pobres excluídos deste processo. Puni-

los com o encarceramento é tirar a chance de se tornarem cidadãos conscientes 

de seus direitos e deveres, é assumir a própria incompetência do Estádo em 

lhes assegurar esse direito básico que é a educação. Outro ponto é que as 

punições atuais para menores de 18 anos são muito brandas e por isso os 

adolescentes sentem maior liberdade para cometer crimes. Porém, a lei já 

existe, restá ser cumprida. O ECA prevê seis medidas socioeducativas: 

advertência, obrigação de reparar danos, prestáção de serviços à comunidade, 

liberdade assistida, semiliberdade e internação. Recomenda-se que a medida 

seja aplicada de acordo com a capacidade de cumpri-la, as circunstâncias do 

fato e a gravidade da infração. E por último, uma estátística apontada pelo 

Datafolha em 2015 indica que 87% da população dos brasileiros são a favor da 

redução da maioridade penal. Contudo, reduzir a maioridade penal é tratar o 

efeito, não a causa. A Constituição brasileira assegura nos artigos 5º e 6º 

direitos fundamentais como educação, saúde, moradia, etc. Com muitos 

desses direitos negados, a probabilidade do envolvimento com o crime 

aumenta, sobretudo entre os jovens. O adolescente marginalizado não surge 

ao acaso, ele é fruto de um estádo de injustiça social que gera e agrava a pobreza 
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em que sobrevive grande parte da população. A marginalidade torna-se uma 

prática moldada pelas condições sociais e históricas em que os homens vivem. 

O adolescente em conflito com a lei é considerado um 'sintoma' social, 

utilizado como forma de eximir a responsabilidade que a sociedade tem nessa 

construção. Em suma, a redução da maioridade penal não visa amenizar a 

questão da criminalidade na sociedade brasileira, apenas transparecer a 

punibilidade aos menores infratores dentro do âmbito jurídico. Uma 

intervenção imediata para o problema é o cumprimento das medidas 

socioeducativas impostas pelo ECA em sua plenitude, instalando o adolescente 

em um ambiente adequado para a advertência. Ademais, é necessário 

investimento em educação básica de qualidade, ofertando uma realidade 

divergente do contexto que estão inseridos os jovens que em 60% dos casos, de 

acordo com o Conselho Nacional de Justiça, não estudavam na época que 

cometeram o primeiro delito. Somente com ações efetivas do estádo e de toda 

sociedade será possível mudar o cenário da criminalidade brasileira, 

trabalhando para advertir e reeducar o menor infrator de maneira correta, 

mitigando de uma vez por todas a delinquência entre jovens e adolescentes no 

Brasil.
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A presente pesquisa científica traz como investigação transdisciplinar o 

fenômeno social da delinquência, delimitando-se o objeto de análise nas 

consequências jurídicas decorrentes da inaplicabilidade do Estatuto da 

Criança e do Adolescente e suas possíveis, e pertinentes, consequências. A 

relevância dessa temática baseia-se na importância da disseminação do 

conhecimento, à comunidade acadêmica e, bem como, à sociedade, sobre as 

consequências ideológicas da aplicação do E.C.A. em nosso país. O Estatuto 

surgiu em 1990, instituído pela Lei 8069, de 13 de julho, que regulamentou e 

regulamenta os direitos da criança e do adolescente. Amparada pela 

Constituição Federal de 1988, no art. 227, que antecedeu a CDC (Convenção dos 

Direitos das Crianças de 1990) pela Assembleia Geral da ONU (Organização das 

nações unidas). Essa lei garantiu às crianças e adolescentes do Brasil, seus 

direitos, independente de raça e classe social, ajudando no processo de 
o

descriminalização. Ao observemos o art. 5  do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, tem-se que nenhuma criança ou adolescente poderá ser objeto de 

qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão; tendo como consequência a punição de qualquer 

atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Em 

contrapartida, seguindo Laranjeira (2007), a análise do fenômeno da 

delinquência deve-se basear em sua complexidade, já que sua manifestação 

ocorre a partir de variáveis biológicas, comportamentais e cognitivas do 

indivíduo; e contextuais, como características familiares, sociais e 

experiências de vida negativas. Diante do exposto, a compreensão dos 

conceitos de vulnerabilidade e de fatores de risco é fundamental para a 

determinação das inúmeras variáveis presentes na etiologia deste 

comportamento. Fato é, crianças e adolescentes necessitam de melhor 

acompanhamento do seu desenvolvimento, uma vez que, estão em processo 

transitório, de desenvolvimento físico e moral. Diante dessa perspectiva, 

apresenta-se a crítica ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), pois 

mesmo com a perspectiva de autonomia para ação, correção e promoção de 

melhores condições de vida, contudo, ainda percebe-se em seu curso o 
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distanciamento entre aquilo pregado e as ações efetivas. Isto é, levanta-se a 

hipótese, sobre a qual necessita-se de mais estudos e pesquisas, de uma 

atuação anêmica dos órgãos Estatais e seus procedimentos. Por fim, importa 

suscitar a questão da invisibilidade social: os jovens alcançam visibilidade 

social “somente” quando assumem o papel de perturbadores da ordem, de 

desocupados e violentos e de criminosos? Diante do exposto, torna-se evidente 

a necessidade do debate social com relação ao acesso dessa população aos 

espaços públicos e sua possibilidade de participação. Nessa questão consiste o 

grande desafio: promover a maior efetivação desses direitos fundamentais à 

pessoa em desenvolvimento e ter como resultado consequencial a diminuição 

da delinquência.
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A criminalidade consiste em um fenômeno que está em elevado 

crescimento no Brasil. É tema de extrema relevância, sendo a sociedade e 

representantes políticos responsáveis pela elaboração de planos e medidas, 

tanto quanto na implementação de ações que visam reduzir e transformar está 

realidade. O presente trabalho tem por objetivo apresentar alguns fatores que 

possam contribuir na redução dos índices de criminalidade, com enfoque 

principal do investimento em políticas de educação pública para jovens. 

Acolher e educar os jovens referente à conscientização e respeito à pluralidade 

social e individual representa um passo essencial, concomitantemente ao 

desenvolvimento de trabalhos e atividades focados na cidadania, nas 

obrigações e direitos perante si mesmo e a sociedade. Vale ainda destácar a 

importância fundamental do ambiente familiar, não apenas no contexto 

educacional, mas ainda na resolução de conflitos e na persistência e frequência 

escolar, ambiente no qual o indivíduo tem a oportunidade de descobrir 

talentos e aptidões. Esses fatores tornam essenciais as práticas educacionais 

que visem motivar e proporcionar a eles perspectivas de escolhas e 

planejamento de futuro social e profissional. Outro aspecto que requer 

atenção para está faixa etária é a ocupação do tempo, já que a ociosidade 

colabora para a falta de perspectivas e na busca por atividades sobre influência 

de terceiros que acabam por aliciar estes menores para o crime organizado. Um 

ambiente escolar com atividades extracurriculares voltados para a ocupação 

do tempo em áreas como artes, esporte e cultura propicia ao indivíduo não 

apenas aprendizagem, mas também noções de trabalho em equipe, 

organização e convívio social. Ainda, no âmbito econômico, é fundamental 

atentar para a necessidade inerente destes jovens em serem atores no aspecto 

econômico familiar, o que motiva ações como subsídios ou incentivos 

financeiros que visem viabilizar a permanência dos jovens no ambiente 

escolar aliados a atividades no setor privado que valorizem a formação técnica 

e profissional e o primeiro contato com o mercado de trabalho. Diante deste 

cenário, evidencia-se a necessidade de participação efetiva da classe política na 

busca de incrementar os investimentos em educação. Educar é a prevenção 

para caminharmos na direção de uma nação mais pacífica e o alicerce para 

sociedade. Orientar os jovens através dos fatores recomendados acima 

contribuirá para a redução da criminalidade em escala nacional.
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Impacto da violência na sociedade

Além de ser um constrangimento físico ou moral, a violência é um ato 

vergonhoso que acontece no mundo e que pode tomar a forma de uma 

desordem contagiosa, dificilmente controlável, de uma doença da sociedade 

que aprisiona o indivíduo e, por extensão, a coletividade num estado de 

insegurança que gera o medo. Uma cultura atual de assombro, de pavor. As 

vítimas tendem a ser aquelas que mais precisam de proteção. Recebemos o 

tema - Impacto da Violência na Sociedade - com relativa tranquilidade, 

imaginando que seriam pesquisas fáceis, pois, equivocadamente partimos de 

um princípio geral de violência e à medida que o grupo se reunia, verificava se a 

dimensão e complexidade do tema. O objetivo desse trabalho é ampliar a visão 

dos demais colegas sobre as várias ramificações da violência, é juntos 

conhecermos a dinâmica do pós-violência, bem como o impacto acarretado à 

vítima com o tempo e para que haja intensa compreensão e debate sobre tal 

situação. A cada encontro do grupo analisávamos qual seria o tipo de violência 

que mais traria impactos à vítima e quase que unanimes, entendemos que o 

estupro seria está violência. Usando a metodologia de campo foi feito contato 

pessoal com uma vítima de estupro, e a partir daí fizemos levantamento junto 

a uma profissional psicóloga sobre o tema, principalmente no que diz respeito 

aos traumas arraigados nas vítimas do tipo criminal. Exposto o trabalho, 

obtivemos um satisfatório entendimento por parte de todos os presentes, 

onde finalizamos com uma pergunta pertinente ao assunto, contudo, não 

tivemos tempo suficiente para realização do esperado debate e, tal fato, 

prejudicou, em parte, no resultado. Para nós autores, fora de grande valia 

tratar de atual e polêmica temática (que por sinal foi parâmetro para temas de 

grupos sucessores do Seminário de Psicologia), uma vez que, indiretamente, 

somos autores, espectadores e vítimas de violência.
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O exemplo ocorrido em 13 de maio de 1888 com a Lei Áurea ocorrem todos 

os dias diante de nossos olhos, apesar de haver uma diferença cronológica 

considerável, pois da data em questão até a atualidade passaram-se 129 anos. 

Os negros foram libertos de suas senzalas, romperam as correntes que os 

prendiam ao tronco debaixo de inúmeras chibatadas. Seria a partir daquela 

data um momento ímpar em suas vidas, pois estáriam livres e poderiam criar 

seus filhos através de uma vida digna, entretanto algo ocorreu de forma 

contrária ao esperado, muitos escravos de repente após conseguir suas 

respectivas liberdades, concluíram que regressar as senzalas que ali 

mantiveram-se por longos anos de sofrimento era o melhor a ser feito, que as 

dolorosas chibatas dadas pelos feitor eram menos dolorosas do que o destino 

atroz que estáva a cercá-los. Assim ocorre com o sistema carcerário brasileiro, 

um tratamento totalmente desumano, tanto para o detento quanto para seus 

familiares que o visitam. Celas extremamente acima de suas capacidades, 

péssimas condições de higiene, que são refletidas diretamente em sua 

condição física e psicológica. As retaliações por parte dos próprios apenados ou 

até mesmo agentes penitenciários, comprometem ainda mais essa situação 

desumana. Dito isso o sistema perde sua essência que é a ressocialização, uma 

vez que inserido nesse ambiente a tendência será sempre a deterioração e 

jamais progresso. Comparando-se o primeiro momento da escravidão logo 

após a lei Áurea com o sistema carcerário, obteremos os mesmos resultados. É 

enorme o número de presos que voltam as penitenciarias porque muitas vezes 

não conseguem vencer o preconceito social, não consegue trabalho para 

conseguir o sustento próprio ou de seus familiares quando é o caso. Assim não 

tendo escolha senão se submeter a repetição de tal crime que o leve novamente 

para a detenção (ressaltamos que existem as exceções, embora seja a minoria). 

Assim como foi para os escravos é para os detentos, esses estão voltando para 

suas senzalas, para o açoite de seus feitores simplesmente por mero capricho 

de uma sociedade preconceituosa que se nega a deixar de lado pensamentos 

irracionais. Uma vez cumprida sua pena não cabe a mais ninguém puni-los 

eternamente. É fato que todo ser humano no decorrer de sua vida esteja fadado 

a cometer algum tipo de crime, contudo segundo a sociedade e o Estádo, 

apenas uma parcela considerável compõe o rol de pessoas que atendem os 

requisitos para tornarem-se vítimas potenciais do preconceito social. Vemos 

claramente esses pré-requisitos sendo trivialmente executados em uma 

abordagem policial em uma comunidade onde o agente de policia ignoraria 
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totalmente o artigo 5° inciso LVII da Constituição Federal que reza o seguinte: 

“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença 

penal condenatória”, mas pelo simples fato de morar em um local menos 

favorecido a pessoa torna-se inteiramente culpada pelo que vier a ser julgada.

“Se fala de delito e delinquentes como consequência de um processo 

incriminatório levado a cabo pelos poderes dominantes e projetado, 

quase que exclusivamente, sobre as classes sociais desfavorecidas, a 

cujos membros se impõe, por interesses, o rótulo de delinquentes 

por força de critérios criminalizantes impostos, unilateralmente, 

pelos que exercem a capacidade de decisão. Isto tudo porque estes 

marginalizados não se submetem ao poder estábelecido, à sua 

cultura, aos seus interesses ”.

(HERRERO, Op. Cit., p. 299).

Dentro das penitenciárias o tratamento não é diferente por parte dos agentes 

em relação ao preconceito social e ao tratamento desumano, pode-se dizer que 

é ainda maior devido ao contexto em que estão inseridos. O estudo de Labelling 

Approach vai além, nos transmite o entendimento de que a etiquetagem vai 

mais do que o sistema supunha esse está para sempre com a pessoa que por 

algum motivo desviou-se em uma regra social deixando a desejar sua conduta. 

Mas nos mostra acima de tudo como ineficaz é o sistema por não conseguir 

cumprir com seu papel de colocar o indivíduo novamente com o convívio 

social.



Vizinhos unidos, criminalidade reduzida
/ Rede de Vizinhos Protegidos
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A presente pesquisa tem como finalidade demonstrar a efetividade da 

participação da comunidade na redução da criminalidade, através da 

utilização da rede de vizinhos protegidos; com auxílio da Polícia Militar e da 

implantação das redes sociais como meio informativo e de alerta entre os 

moradores e a autoridade responsável pela mesma. Com o grande aumento da 

criminalidade na sociedade e os impactos que essa vem causando, se fez 

necessário que as autoridades responsáveis pela segurança de um modo geral, 

criassem um método para aproximar a comunidade local e a Polícia Militar, 

para estreitar a relação entre ambos e diminuir a sensação de insegurança e 

medo devido a alta criminalidade. Com esse intuito de reduzir a criminalidade 

e aumentar a segurança nas comunidades, surgiu o projeto da rede de vizinhos 

protegidos, fazendo com que cada pessoa seja uma ‘‘câmera viva’’, repassando 

informações para a Polícia Militar sobre qualquer atitude suspeita no local. Em 

Sete Lagoas a Rede de Vizinhos Protegidos tem surtido um efeito satisfatório, 

devido à queda da criminalidade onde foi implantado esse programa de 

segurança. Em diversos bairros da cidade, esse projeto está servindo tanto 

como proteção com aproximação entre os vizinhos para discutirem sobre 

assuntos ligados a segurança e bem estar de todos os vizinhos da rede. Através 

de reuniões com os vizinhos e com um membro da Polícia Militar, cujo será 

responsável pela determinada área de atuação, são repassados métodos de 

prevenção, de como agir com a suspeita de algum ato criminoso. Um dos 

métodos que está sendo usado para alerta de algum crime é o apito, onde o 

morador faz o uso do aparelho sonoro e os demais moradores começam a 

apitar também, servindo como um alerta sonoro de que algum ato ilícito está 

sendo cometido ou está prestes a acontecer; enquanto ocorre o ruído sonoro 

algum morador entra em contato com a Polícia Militar informando o fato 

ocorrido, para que tal autoridade tome as providências cabíveis afim de 

capturar o infrator. Em razão das informações levantadas, os índices de 

criminalidade têm reduzido através da efetividade desse programa social. Vale 

destacar o papel de redes sociais e aplicativos: Facebook, Whatsapp, Wazze 

juntamente de similares que, através de grupos e salas de bate papo virtuais 

tem acrescido consideravelmente para a efetiva comunicação entre os 

vizinhos participantes do programa.
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Programa Fica Vivo: Fonte Primaria
na Prevenção do Crime de Homicídios
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O presente estudo baseia-se, a princípio, na análise do programa ‘‘Fica 

Vivo’’, e tem como finalidade apresentar propostas que propiciem a 

intensificação do controle de homicídios. Pretende-se, por conseguinte, 

utilizar o programa como ferramenta metodológica e, tão logo, propor a 

problematização de sua execução dentro do Estado de Minas Gerais. Trata-se, 

dessa forma, de um estudo transversal e bibliográfico, que busca contato 

direto com o monitoramento dos resultados do projeto e a síntese de seus 

principais aspectos. O ‘‘Fica Vivo’’ objetiva controlar e prevenir a ocorrência de 

homicídios dolosos em áreas de alta criminalidade de Minas Gerais. O mesmo é 

executado por meio de Centros de Prevenção à Criminalidade (CPC's), além 

disso, oferece cerca de 600 Oficinas voltadas para o esporte, a arte e a cultura, 

que têm como público alvo, jovens entre 12 a 24 anos em situação de risco social. 

Nas áreas onde foram implantadas as Oficinas, a redução média de homicídios, 

segundo IJUCI (Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania) foi de até 50% 

no ano de 2016. Segundo Sampson et al. 1997, a falta de mecanismos de 

socialização e controle comunitários favorecem a criminalidade. O ‘‘Fica Vivo’’, 

nesse sentido, traz consigo ações integradas entre dois eixos - Intervenção 

Estratégica e Proteção Social. Contudo, a intervenção em nível local parece ter 

ficado em segundo plano. O problema da violência, causada principalmente 

pelo tráfico de drogas, até então, integrava os três níveis de governo - 

municipal, estadual e federal. Este último, entretanto, atualmente não faz 

parte da intervenção, dessa maneira, não se reconhece mais a sua amplitude. 

Ademais, ainda estão inexistentes mecanismos para a prática da discussão 

sobre cidadania nas Oficinas que, em sua maioria, prezam pela oferta de 

atividades em detrimento da mobilização do programa, fato que ofusca a 

relação da comunidade com o projeto. Logo, por fim, é de extrema relevância 

questionar até que medida o Estado consegue intervir e criar dispositivos para 

discussão do espaço público, da violência, da criminalidade e dos homicídios. E 

nesse ponto, é imprescindível expandir as ações que permeiam o “Fica Vivo” 

para que se torne cada vez mais concreta e intensa sua efetividade. Ainda são 
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poucos os núcleos onde funcionam o programa, existindo apenas 32 (CPC´s) 

espalhadas em Minas Gerais, sendo: 13 em Belo Horizonte, 12 na região 

Metropolitana e 7 nas cidades do interior de MG.
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Hate Speech: Liberdade de Expressão x Crime de Racismo
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O Hate Speech, expressão linguística de origem norte-americana, cuja 

tradução livre se dá pelo termo ‘‘Discurso de Ódio’’ tem sua fundamentação no 

teor belicoso de determinado o discurso, gesto ou conduta que, em suma, 

tende a gerar interpretações ofensivas à honra e à dignidade de um grupo de 

pessoas ou parte dele, incitando violência e atos discriminatórios e 

segregacionistas. Fato é que os parâmetros legais utilizados para assimilação 

desse tipo de retórica vêm sendo objeto de questões bastante pertinentes ao 

debate social. Objetivou-se através deste estudo buscar um entendimento 

acerca dos limites abalizados sociológica e juridicamente no que tange á sua 

ilegalidade em detrimento do ‘‘Discurso Livre’’, qual seja a Liberdade de 

Expressão assegurada pela Constituição Federal de 1988. Os tópicos abordados 

foram: Definição epistemológica de Hate Speech; Interpretação acerca do que 

preconiza a CF/1988; As contradições no que concerne ao Free Speech 

(Discurso Livre) e Escólios sobre o caso Siegfried Ellwanger (HC 82424-STF). O 
oreferido estudo foi exposto em sala de aula no 2  período do Curso de Direito da 

Faculdade Santo Agostinho - Sete Lagoas, em seminário avaliativo. O debate 

acendido fez notar-se um relevante interesse da sociedade, ali representada 

estatisticamente pelos acadêmicos presentes, por assuntos ligados a este 

tema. A importância disso está na ampliação dos conceitos dialeticamente 

formulados de igualdade e de justiça social num âmbito estudantil e, 

posteriormente, comunitário. 
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A Desregulamentação como via Autônoma da Supressão
do Direito do Trabalho no Estado Democrático de Direito
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Na perspectiva Neoliberal, pode se observar que o Estado deixa de 

interferir nas relações de trabalho que ficam a cargo da negociação individual 

ou coletiva, ficando a lei omissa. Com essa ausência de lei é possível um maior 

desenvolvimento sindical com a representatividade de trabalhadores para 

que, por meio de ações coletivas possam pleitear novas normas e condições de 

trabalho em direto, juntamente com as representações empresariais ou 

estatais. A desregulamentação pressupõe a abstração do Estado, juntamente 

com a revogação de direitos impostos por lei, retirada total da proteção 

legislativa, permitindo a livre manifestação de vontade e a autonomia privada 

para regular a relação de trabalho, seja da forma individual coletiva. 

Entretanto, no que tangue o trabalho da mulher a desregulamentação possui 

algumas prerrogativas positivas, se traduzindo em aplicação dos direitos da 

mulher, uma vez que a norma deixou para o privado (da própria mulher) a 

decisão de inserção ou não em determinados campos de trabalho. A 

desregulamentação normativa sobre o trabalho dessas na CF/88 teve intuito 

não só de promover sua igualdade no mercado de trabalho mais sim de 

flexibilizar as normas em questão, uma vez que as mulheres eram vítimas de 

exploração proletária. Tendo os seus direitos usurpados em face da máquina 

capitalista. Não se pode confundir flexibilização e desregulamentação. Aquela 

se volta mais para o direito individual do trabalhador, enquanto essa fica 

focada nas relações do direito coletivo do trabalho. Por tanto flexibilizar e 

desregulamentar são termos que se confundem, pois a sua aplicação 

produzem efeitos muito próximos em relação a classe trabalhadora. Dessa 

forma é forçoso concluir que a aplicação das referidas teorias resultam em 

perdas de garantias dos empregados, todavia de forma sutil, uma vez que a 

desregulamentação é usada para dar espaço a para a flexibilização de direitos 

já consubstanciados pela nossa carta magna, assegurando os preceitos 

fundamentais no Estado Democrático de Direito.
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‘‘Dandara’’: ocupação de terra em busca
da função social da propriedade

1 1SILVA, Adler Augusto Dias da  ; RODRIGUES, Paulo Henrique da Rocha .
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INTRODUÇÃO: A concentração de terras no Brasil é um dos fatores que 

mais contribui para a desigualdade social no país (BACHA, 1975). Além disso, 
aBelo Horizonte é a 3  capital em que a ausência de moradias tem maior 

discrepância (IBGE, 2013), alavancando a luta pelo direito à moradia, previsto 

na Constituição Federal. Por conseguinte, os grandes latifundiários e 

proprietários de terras deixam de observar um dos pilares da propriedade: a 

função social. Nesse cenário, o presente trabalho aborda o documentário: 

‘‘Dandara: enquanto morar for um privilégio, ocupar é um direito’’, o qual  

conta a história real da ocupação de uma área de 40 hectares na região norte de 

Belo Horizonte/MG, que foi invadida em 2009 e transformou o local, até então 

sem nenhuma utilização, num bairro com ruas e avenidas, com base na lei de 

uso e ocupações de Belo Horizonte. O documentário, de direção do argentino 

Carlos Pronzato, relata nas vozes dos próprios moradores a dificuldade de não 

se ter uma moradia, contrastada com a ocupação de uma área sem utilização. É 

exibido ainda a organização dos ocupantes durante a divisão correta dos lotes, 

bem como a preocupação com a infraestrutura do nascente bairro. 

CONCLUSÃO: Por se tratar de uma ocupação que ainda não fora proferida a 

sentença com trânsito em julgado, não é possível afirmar qual será o desfecho 

da lide, entretanto a liminar concedida foi em prol dos ocupantes do 

‘‘Dandara’’, que tiveram o direito de permanecer na posse até trânsito em 

julgado. Apesar da discussão de direitos, pode-se afirmar que o local invadido 

estava sem utilização da função social da propriedade, abandonado, e com a 

chegada das 150 famílias, que se instalaram na gleba, o local teve uma utilidade, 

pelo menos para garantir a essas famílias um local para morar e sair do aluguel. 

Além disso, o índice de criminalidade no local reduziu, visto que os moradores 

do ‘‘Dandara’’ não querem contato com a polícia, não sendo admitido crimes e 

confusão dentro do assentamento. Por conseguinte, percebe-se que a 

organização e divisão da propriedade se deu de forma equitativa, sendo que 

cada família recebeu 128 metros quadrados, sendo preservado a largura 

mínima de ruas e avenidas, além da nomeação dessas vias. 
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Legalização do Aborto

INTRODUÇÃO: O presente trabalho se apresenta como um estudo 

descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa. No Brasil, qualquer 

questão relativa ao tratamento jurídico conferido à legalização do aborto gera 

uma polêmica, seja ela a favor ou contra. O Código Penal Brasileiro nos seus 

artigos 124 a 128 optou pela criminalização do aborto, com uma breve exceção, 

quando não há outro meio de salvar a vida da gestante e no caso de gravidez 

resultante de estupro, sendo assim qualquer outro meio de aborto praticado 

voluntariamente é tipificado como crime. Na maioria dos casos, o aborto é 

realizado em clinicas clandestinas, que não possuem as condições higiênicas, 

estruturais e profissionais com qualificação para tal procedimento, assim, as 

sequelas decorrente de tal procedimento, é uma das maiores causas de 

mortalidade materna no país. Do ponto de vista prático, a criminalização do 

aborto tem produzido como consequência, ao longo dos anos, a exposição da 

saúde e da vida de milhares de brasileiras que se submetem a tal procedimento, 

onde seria mais prático a reeducação e modificação do nosso sistema em 

relação à criminalização do aborto. Lembrando ainda, que a mulher detém o 

direito e autonomia sobre seu corpo, ou seja, ela tem o direito de decidir o que é 

melhor para si. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Atualmente no Brasil, percebe-

se de forma ampla a falta de conhecimento das mulheres que praticam o 

procedimento do aborto, no momento de desespero onde acabam buscando 

clinicas clandestinas e sem nenhuma segurança. O Estado prefere proibir a 

liberar e reeducar a própria sociedade brasileira. Havendo a descriminalização 

do aborto, teria um menor índice de mortalidade de mulheres no Brasil. Cabe à 

mulher decidir e cuidar do seu próprio corpo, não cabendo ao Estado interferir 

em decisões pessoais e de tão graves consequências tanto para a mulher 

quanto para o nascituro. Se a mãe de forma indesejada e por não poder fazer a 

pratica do aborto, conclui sua gestação, teríamos assim outro problema que 

seria a rejeição da criança e o seu desamparo que causaria maiores transtornos 

para o Estado. CONCLUSÕES: Conclui-se que a legalização do aborto é de 

extrema importância para a diminuição do índice de mortalidade, para a 

reeducação da sociedade e com isso diminuir a taxa de aborto e para garantir a 

mulher sua autonomia com o seu corpo e suas ações. Assim que informada, 

respeitada e orientada terá um respeito entre ambas as partes, sociedade e 

estado.
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Transtornos da sociedade moderna

Esse estudo buscou pesquisar sobre os problemas comportamentais os 

quais fazem-se presentes na sociedade moderna, dentre eles estão: suicídio, 

síndrome do pânico, esquizofrenias, transtorno obsessivo-compulsivo, 

transtorno de personalidade boderline e transtorno do estresse pós 

traumático. Para isso, foram lançados os seguintes desafios: reunir e dividir as 

tarefas entre os membros dos grupos (pesquisas aprofundadas em cada 

doença; entrevista com pessoas que sofrem do problema; vídeos etc.). Como 

uma síndrome caracterizada por perturbação clinicamente significativa na 

cognição, na regulação emocional ou no comportamento de um indivíduo, o 

transtorno mental reflete uma disfunção nos processos psicológicos, 

biológicos ou de desenvolvimento subjacentes ao funcionamento mental. 

Além disso, tem-se que os transtorno mentais estão frequentemente 

associados a sofrimento ou incapacidade significativos que afetam atividades 

sociais, profissionais ou outras atividades importantes. Em termos 

quantitativos, percebe-se que cerca de 50% dos adultos tendem a sofrer de 

doença mental em algum momento da sua vida e, ainda, mais da metade dessas 

pessoas sentem sintomas de moderados a graves. A depressão, por 

conseguinte, é elencada como o primeiro sintoma psíquico deflagrador das 

doenças incapacitantes. Urge apontar, infelizmente, apesar dessa prevalência 

elevada de doenças mentais, apenas cerca de 20% das pessoas que têm doença 

mental procura assistência médica. E, tal fato torna-se preocupante, já que a 

ciência revela avanços extraordinários no tratamento das doenças psíquicas, 

pois grande parte dos estudos sugere que, para distúrbios mentais graves 

importantes, uma abordagem terapêutica que contemple tanto fármacos 

como psicoterapia é mais eficaz do que qualquer um dos métodos de 

tratamento utilizados isoladamente. Além disso, a busca pelo entendimento 

sobre distúrbios de saúde mental, estimula os estudos científicos e, por 

conseguinte, novas formas de tratamento. Então, pode-se concluir sobre a 

necessidade de aprofundar-se nas causas dos transtornos; os sintomas 

correlacionados; gatilhos ambientais e tratamento. E, então, posteriormente, 

conclui-se a urgência em mobilizar a sociedade brasileira, para com esses 

transtornos, com uma ampla divulgação nos meios de comunicações de massa, 

devido grande parte das pessoas passar por alguns deles e nem se quer saber 

que é uma doença e tem tratamento. 
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A mulher presa e suas questões

A mulher presa e suas questões, deve-se à consciência de que a mulher 

detenta, devido à sua própria natureza, está submetida à tratamento diverso 

daquele dispensado ao homem detento. A mulher, alvo de uma infinidade de 

preconceitos nos muros de prisão, vai encontrá-los exacerbados no dia a dia do 

presídio. Um dos fatores mais intrigantes, é que, até mesmo as necessidades 

mais básicas são violadas por este sistema prisional. Este sistema não atende 

algumas particularidades femininas, o que se familiariza das masculinas. 

Tratando estes dois sexos distintos de uma mesma forma. Assim, as 

presidiárias através de recursos improvisados tentam suprir essas 

necessidades. Tornando muita das vezes a vida por trás das grades em 

verdadeiras condições humanas precárias. Sofrendo tanto com toda a situação, 

a maior parte destas presas são abandonadas pelos seus familiares, tornando 

as filas de visitas vazias nestes presídios. A mulher gestante, além de ser 

abandonada e não ter suprido suas necessidades fisiológicas, é separada do seu 

filho no momento em que ele se completa 6 meses. Dessa forma o Estado não só 

viola o direito "de mãe", como também o direito de uma pessoa que acaba de ser 

apresentada ao mundo. Com tudo isso, nos perguntamos o porquê de tantas 

pessoas, mesmo sendo presas uma ou várias vezes, ainda voltam a atuar no 

mundo do crime? E a resposta é simples, pois mesmo com todo este processo 

de sofrimento em que elas passam, além de não haver uma aceitação da 

sociedade (em oportunidade de emprego, por exemplo) o processo de 

reinserção se torna um acúmulo de seres que, através do sofrimento, se tornam 

revoltados com todo o sistema, criando um ambiente desfavorável para a 

absorção de toda ideologia que a sociedade insere sobre comportamentos 

aceitáveis. Mesmo com tantas críticas, ainda existe projetos realizados para 

concretização de direitos que todas estas mulheres possuem. São pessoas 

empenhadas em buscar através da lei, a própria justiça. Dessa forma tentando 

reinserir estas pessoas que erraram de volta à sociedade, com a finalidade de 

atingir o objetivo principal da sociedade, que é o crescimento.

1  /  2

1 1 1ALVES, Bruno  ; ROCHA, Myllena  ; SILVA, Ana Maria Gonçalves  ;
1 1 1 1

SOUZA, Breno  ; SOUSA, Letícia  ; SANTOS, Marcos  ; CHAMON, Vinícius  ;
1 1 2

PINTO, Roberto  ; ALVES, Talita  ;MENEZES, Carolina Fonseca .

¹ Estudante de Direito pela Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas – FASASETE;

41



Pedofilia, um tema pertinente que é sempre falado em nossa sociedade, 

mas a pergunta que não quer calar é: será que todos sabem o que é? Temos em 

nossas mãos um número significante de informações, mas isso não significa 

que temos conhecimento. O processo de absorver a informação e apresentar 

um discernimento, ou até mesmo um senso crítico é inviabilizado pelo senso 

comum, que veda a informação e cria estereótipos. Não existe sociedade sem 

crimes, tampouco existirá uma sem pedofilia - infelizmente -, logo, faz-se 

necessário um maior conhecimento por parte da sociedade, para identificar 

onde existe pedofilia, e como fazer para denunciar tal crime. Através da 

etimologia  percebemos que o significado da palavra ‘‘pedofilia’’ é formada 

pelas palavras gregas ‘‘pedos’’ (criança ou menino) + ‘‘filia’’ (afinidade), ou seja, 

uma ‘‘afinidade com crianças’’. Fica claro que não se trata somente de uma 

‘‘afinidade’’, é algo que vai além disso, um crime. No campo clinico, podemos 

dizer que a pedofilia é uma denominação da parafilia, que pode ser definida 

como uma preferência sexual por crianças. É um comportamento sexual não 

ortodoxo, ou seja: o acusado não é um doente mental. O mesmo tem total 

conhecimento da ilicitude de tal ato. No âmbito jurídico, podemos caracterizar 

a pedofilia como um delito de caráter sexual, cuja a vítima é a criança e/ou 

adolescente, e não considera crime somente o ato sexual, mas também a troca, 

venda de materiais que possuem pornografia infantil, o assédio sexual através 

da internet também é visto como crime. Em suma, em âmbito clínico podemos 

classificar a mesma como uma parafilia que não pode ser punida, pois não 

constituí crime, é apenas a ‘‘vontade’’ de praticar crime, é como se fosse a 

primeira etapa do inter criminis, ou seja: é a cogitação. Que por sinal não é 

punível pelo nosso código penal. Caso aconteça a exteriorização desta 

‘‘vontade’’ podemos dizer que haverá a pedofilia e consequentemente o crime. 

A pedofilia não é somente o ato final, sexual. Mas todo o contexto que envolve a 

vítima. Pode acontecer sem contato físico, através de cantadas obscenas, 

exibição de órgãos sexuais com intenção erótica, pornografia infantil. Também 

ocorre na forma de exploração sexual, quando se pede ou obriga a vítima a 

participar de atos sexuais, tendo como troca dinheiro, presentes ou até mesmo 

comida. Acontece com ou sem o emprego de violência, no primeiro caso é 

usando a força física, no segundo é de maneira persuasiva, o pedófilo promete 

coisas ou até mesmo mente para obter o ato sexual. E por fim, com o contato 
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Precisamos Conversar Sobre a Pedofilia
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físico, por meio de beijos, carícias nos órgãos sexuais e etc. A mesma acontece 

em todos os lugares, ruas, parques, escolas, transportes públicos e também 

através da internet. O pedófilo pode ser qualquer pessoa, geralmente são 

pessoas normais que não levantam qualquer suspeita, amigos, vizinhos e 

também seus responsáveis. Mas nada impede que seja um desconhecido que 

aborde a vítima pela internet ou na rua. Há uma generalização por conta da 

sociedade. Quando se diz a palavra pedofilia, o senso comum nos aponta a 

igreja, mais especificação o padre, talvez devido ao alto índice de ocorrências 

dentro da instituição religiosa. Não existe padre pedófilo, existe pedófilo que 

vira padre. Os pedófilos buscam profissões que permitem a eles se 

aproximarem de crianças, por exemplo: padre, professor, treinador de futebol, 

chefe de escoteiros. São profissões que não levantam qualquer suspeita. O ECA 

(Estatuto da Criança e do Adolescente) surgiu em 13 de julho de 1990, 

denominado pela Lei nº 8.069, que busca garantir os direitos de nossas crianças 

e adolescentes. O mesmo visa estabelecer algo que está positivado em nossa 

constituição, em seu artigo 227, que estabelece prioridade de ambos, 

assegurando que os mesmos são responsabilidade de todos. Ora, são o nosso 

bem maior, o nosso futuro, devemos cuidar e educa-los. Lembrando que se 

educarmos quando crianças não precisaremos puni-los quando adultos. Mais 

uma vez é reforçado a parte do conhecimento. Crianças que sabem o que é 

pedofilia, sabem que é errado, tem alto índice de não praticarem tal atitude 

ilícita quando forem mais velhas. Na maioria dos casos, os crimes acontecem 

envolvendo parentes consanguíneos, são eles os pais, padrastos ou parentes 

que possuem uma autoridade sob a criança. Neste caso, o ECA pensou nesta 

possibilidade e deixou positivado, em seu artigo 240, §2, III que “prevalecendo-

se de relações de parentesco consanguíneo ou afim até o terceiro grau, ou por 

adoção, de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou de quem, a 

qualquer outro título, tenha autoridade sobre ela, ou com seu consentimento” 

ocorrendo assim o aumento de 1/3 (um terço) da pena. O crime está positivado 

em nosso Código Penal, em seu artigo 217-A que diz: “Ter conjunção carnal ou 

praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos”. A pena em si é 

reclusão de 8 (oito) a 15 (quinze) anos para casos comuns, caso ocorra lesão 

corporal grave na vítima é 10 (dez) a 20 (vinte) anos, se ocorrer o resultado 

morte a pena é de 12 (doze) a 30 (anos). É crime, tem uma pena. Mas de nada 

adianta sem não acontecer a responsabilização por parte da sociedade. 

Devemos instruir todos sobre o que é pedofilia, como denunciar, e que se 

notaram um comportamento estranho, avisar os responsáveis ou as 

autoridades competentes. A sociedade tem informação – e muita – cabe a nós 

espalhar o conhecimento, deve-se conceder uma prioridade a estes crimes, 

com fim de diminui-los. A responsabilidade é de todos, minha, sua, nossa. São 

nossas crianças devemos zelar por elas, cuidar e educar. E oferecer programas 

institucionais e educativos para conscientizar todos sobre este mal, para que 

mais pessoas possam denunciar a pedofilia, diminuindo o número de vítimas. 

Precisamos conversar sobre a pedofilia, para que a sociedade entenda seu 

verdadeiro significado e saiba como erradica-lo. 
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Crimes Cibernéticos: O Avanço Tecnológico
e a Adequação Legislativa

INTRODUÇÃO: Os avanços tecnológicos propiciaram o grande 

desenvolvimento das redes de comunicação, cada vez mais usadas para troca 

de informações, sejam elas pessoais ou inerentes ao âmbito profissional. O uso 

das mídias tornou-se, portanto, corriqueiro, passando a integrar o cotidiano de 

milhares de pessoas de todas as classes sociais e econômicas. Contudo, 

concorrente aos avanços informáticos, surgem os delitos virtuais, até pouco 

tempo minimamente abordados diante do ponto de vista jurídico.  Haja vista a 

abrangência das redes de comunicação é expressamente necessária a 

prevenção contra os crimes cibernéticos, muito explorados por ‘‘hackers’’, 

indivíduos dotados de amplo conhecimento acerca da informática, 

adquirindo, dessa forma, habilidades para modificar sistemas computa-

cionais. Embora o uso da internet seja praticamente universal, é  OBJETIVOS: 

incontestável que a maioria das pessoas que a manipulam são leigas sobre a 

possibilidade de haver fraudes ou golpes, mesmo estando em sites seguros e 

tidos como confiáveis. Desse modo, o objetivo desse trabalho é ressaltar os 

cuidados que devem ser tomados para que os crimes virtuais sejam evitados. 

Além disso, cabe frisar as medidas a serem tomadas após ser vítima de um 

delito informático e o que o dispositivo legal tem a dizer sobre o assunto.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A fim de buscar a conscientização das pessoas no 

que diz respeito ao uso da internet e seus riscos, nós, integrantes do trabalho 

em questão, buscaremos levar à população os meios necessários para que o 

mínimo de indivíduos possíveis sejam vítimas dos crimes cibernéticos. 

Levaremos a conhecimento público as legislações que tratam sobre o assunto, 

como as leis 12.737/12 e 12.965/14, ambas sancionadas pela ex-presidente Dilma 

Rousseff.
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INTRODUÇÃO: A presente pesquisa tem por finalidade um estudo de 

averiguação do corpo da mulher em meio ao discurso machista, no qual 

homens se colocam como um ser superior autossuficiente, minorando o sexo 

oposto por ser esta uma mulher. Sendo este discurso um meio de 

discriminação, que pormenoriza a capacidade do outro e abafa suas 

qualidades, e com isso elevando o discurso a um nível alarmante, pois o outro 

serve de espelho no qual reflete o indivíduo que se quer ver sempre em um 

lugar no qual se cria num contexto social para que ali se abite e não mais possa 

se locomover. A história nos tem mostrado uma grande evolução com 

caminhos espinhosos para uma conquista da não diferenciação de gênero seja 

ela qual for, a pesquisa será por meio de leituras de textos publicados por 

revistas, livros, textos, fornecidos pelo professor sendo ela teórica e 

bibliográfica, artigos científicos entre outras fontes que serão utilizados para a 

análise crítica do tema proposto. Desenvolvendo uma pesquisa documental 

através de consultas em leis que afirmam o caso proposto entre outras fontes 

documentais. A convivência com o dia a dia se  RESULTADOS E DISCURSÕES: 

fez nascer o tema com a curiosidade de delimitar e questionar o tipo de 

discurso machista no qual é tão comum na sociedade no qual em muito não nos 

é perceptível se não formos mais a fundo na história ou até mesmo ao se 

deparar com uma atitude que nos choque de onde vem tantos tipos de 

descriminação para com as diferenças de gênero feminino. E assim buscando 

na gênese da problemática para melhor compreensão de que por mais espaço 

que as mulheres como indivíduos munidas de direitos e deveres ainda se possa 

ser aprisionada em discursos que a inferiorizem como ‘‘recatada e do lar’’ no 

qual delimita a mulher a uma simples dona de casa e não detentora de si 

mesma, no qual ao nascer já fora destinada ao que seu corpo e mente será 

designado. E assim sendo de desígnio do homem as decisões  CONCLUSÕES: 

sobre seu corpo ou até mesmo no que ela quer para sua vida não lhe será de 

extrema importância as suas convicções ou ideologias de vida no qual ainda 

que se conquiste em muito grandes feitos da mulher em si o discurso machista 

desmistifica a cada uma dessas conquistas que por hora tenham sido como 

pode ser dito e contado pela história com muito sofrimento e que podemos 

classificar também como sangrento.

IV FÓRUM DE ENSINO, PESQUISA
E EXTENSÃO - FASASETE

45

O corpo e o discurso machista
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Grupo de Pesquisa: Filosofia Política,
Direito e Demorcracia – FIPODDE

O Grupo de Pesquisa Filosofia Política, Direito e Democracia, se instituiu 

no primeiro semestre de 2016 e sua proposição nasceu de um interesse que 

possibilita a interpretação Intra legem, a interpretação analógica que é de fato, 

uma hipótese de interpretação extensiva, em que, a própria lei determina que 

se estenda o seu conteúdo. Desse modo, o pensamento e a crítica têm o papel de 

explicitar essas configurações para melhor compreender seus diferentes 

vetores, formações, ambições e interesses. O grupo, portanto, parece-nos o 

melhor lugar para hospedar esses debates e pesquisas com a finalidade de 

desenvolvimento teórico e difusão de uma cultura dos direitos concebida 

como núcleo ético e político das sociedades democráticas. Nessa perspectiva, 

apresenta-se aqui áreas conexas, quais são:  Filosofia, Sociologia, Teoria e 

Política, História, Antropologia e a Ciência Política, na qual já foram postos a 

tais discussões temas como Teorias Morais do Direito, Teorias Críticas, a Mídia, 

Aborto e a Reforma da Previdência. Considerando que a iniciação científica é 

um instrumento que favorece a introdução do estudante de graduação na 

pesquisa científica, caracterizando-se como uma ferramenta de apoio teórico 

e metodológico à realização de um projeto de pesquisa, temos que o grupo é um 

instrumento para a formação de recursos humanos qualificados, na produção 

e difusão do conhecimento. Mas além do trabalho interdisciplinar 

propriamente dito, deve também atender e debater com seus críticos, autores, 

saberes não acadêmicos e com aqueles que se definem como cidadãos em 

qualquer tempo e lugar. Para a melhor abrangência dessa proposta que 

apresentamos, consideramos oportuno incluir os estudos sobre a memória 

social e política, que hoje são praticamente inextrincáveis das reflexões sobre o 

direito em suas dimensões subjetiva, cultural, social e política, o que é 

evidenciado pelas pesquisas, museus, memoriais e lutas em torno da memória 

no mundo todo. Inclui-se a própria crítica necessária à concepção e 

implementação dos direitos e suas formas jurídicas e não jurídicas. Inclui-se 

também o debate sobre as formas de justiça e justiçamento e, em seu limite, as 

contradições do ordenamento jurídico, por si só insuficiente e incapaz de 

promover a preservação e consolidação das práticas de justiça e a democracia.
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Estudo da percepção ambiental dos horticultores
da horta comunitária de Pompéu, MG, Brasil 

As hortas urbanas, indedependente de serem hortas familiares, 

comunitárias, sociais, escolares, de recreio ou quaisquer outras, são de grande 

importância para a sensibilização dos habitantes da cidade e da sociedade em 

geral, nos aspectos de alimentação saudável, aos fundamentos naturais da 

agricultura, à proteção da natureza, e na formação de uma nova sociedade, 

mais justa, equitativa e sustentável. Entretanto, os agrotóxicos, tem sido  

relacionados a diversos efeitos à saúde, além de danos causados ao meio 

ambiente trazendo uma série de transtornos e modificações, tanto pela 

contaminação das comunidades de seres vivos que habitam o local, quanto 

pela sua acumulação nos segmentos bióticos e abióticos do ecossistema. Para 

evitar o uso de agrotóxicos no controle de pragas é importante conhecer 

técnicas para práticas agrícolas sustentáveis. Dentre estas técnicas pode-se 

destacar o controle biológico que é um fenômeno natural que tem como 

objetivo a regulação do número de plantas e animais por inimigos naturais 

(parasitoides, patógenos e predadores), pois, todas as espécies vivas são 

atacadas por inimigos naturais que em muitos casos controlam sua densidade 

populacional. Este projeto será conduzido na Horta Comunitária de Pompéu, 

MG, Brasil para se conhecer a percepção ambiental dos horticultores da 

referida horta com a finalidade de propor melhorias nas práticas agrícolas 

adotadas pelos mesmos, visando o cultivo sustentável sem o uso de 

agrotóxicos. Inicialmente será feito contato prévio com os horticultores a fim 

de conhecer as técnicas utilizadas bem como o horário de trabalho de cada um 

deles. Após, esse primeiro procedimento será feita pesquisa de campo com o 

intuito de conhecer as hortaliças que são cultivadas e as práticas culturais 

adotadas. As coletas de dados serão compreendidas entre julho e novembro de 

2017. Entrevistas com os horticultores serão realizadas através de 

questionários para obtenção dos dados que fomentarão este estudo por meio 

de observações sistematizadas pelo contato direto com as partes envolvidas. 

Os dados obtidos serão submetidos à análise estatística e apresentados na 

forma de gráficos ou tabelas. Após, tais análises, os dados serão interpretados e 

discutidos. Espera-se identificar por meio dos conhecimentos adquiridos 

durante a execução deste projeto, as potencialidades que reforcem a 

necessidade de aprofundamento ou não do conhecimento sobre o controle 

biológicos por parte dos horticultores da horta estudada, de maneira que, esta 
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pesquisa sirva de base para outras sobre este assunto em questão. Além disso, 

pretende-se refletir e selecionar alternativas viáveis para o correto manejo das 

pragas presentes nas hortas, bem como, verificar o conhecimento que os 

horticultores detém sobre o controle biológico.
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Incidência de Fusarium spp. e Stenocarpella spp.
em grãos ardidos e grãos assintomáticos de milho
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O milho é uma cultura estratégica em relação à segurança alimentar de 

diversos países, representando em conjunto com o arroz e o trigo 30% de todas 

as calorias ingeridas por 4,5 bilhões de pessoas no mundo. O Brasil é 

autossuficiente para o consumo interno, sendo o terceiro maior produtor com 

cerca de 84,7 milhões de toneladas de grãos produzidos em duas safras no ano 

agrícola 2014/15 e previsão de 83,8 para a safra atual 2016/2017. Para se obter 

resultados mais completos da incidência de patógenos nos grãos, o 

Laboratório de Sanidade de Grãos da Embrapa Milho e Sorgo realiza testes de 

sanidade não só em grãos ardidos, mas também em grãos assintomáticos. 

Como no laboratório são recebidas amostras de todo o território brasileiro, as 

análises de sanidade de grãos associados a análises de micotoxinas, permite 

conhecer o verdadeiro nível de qualidade dos grãos consumidos no país ou 

destinados à exportação. Além disso, pode-se observar as alterações na 

dinâmica de patógenos de grãos em relação à cultura. O objetivo deste trabalho 

foi quantificar a incidência de Fusarium spp em grãos assintomáticos e grãos 

ardidos de milho. Os grãos assintomáticos e os ardidos foram separados 

visualmente, sendo  considerados ardidos os grãos que apresentam 

descoloração em no mínimo 25% de sua superfície. A incidência dos patógenos 

foi transformada para porcentagem em cada tipo de grão, assintomáticos ou 

ardidos. A média foi utilizada para cálculo de desvio padrão e intervalo de 

confiança, utilizando o programa Excel. Fusarium spp. prevaleceu em níveis 

mais altos nos grãos assintomáticos (média de 70,1%) em comparação com os 

ardidos (média de 37,5) (Figura 4). A incidência de Fusarium spp. em milho, tanto 

em grãos ardidos como nos assintomáticos, deve ser melhor pesquisada 

visando a identificação das espécies e sua classificação como patógenos ou 

endófitico, visto que várias espécies desse gênero são produtoras de 

micotoxinas, dentre as quais se destacam as fumonisinas e zealarenonas entre 

as mais importantes. Fusarium spp. prevaleceu em grãos assintomáticos, 

porém com incidência considerável nos grãos ardidos.
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Interações tri-tróficas e suas implicações
no controle biológico com insetos entomófagos

O uso intensivo de produtos químicos na agricultura tem, 

reconhecidamente, promovido diversos problemas de ordem ambiental, como 

a contaminação dos alimentos, do solo, da água e dos animais; a intoxicação de 

agricultores; a resistência de patógenos, de pragas e de plantas invasoras a 

certos produtos; o desequilíbrio biológico, alterando a ciclagem de nutrientes e 

da matéria orgânica; a eliminação de organismos benéficos; e a redução da 

biodiversidade. Uma das alternativas para se evitar o uso de agrotóxicos é o 

controle biológico, que visa manter, através de certas práticas, um equilíbrio 

no agroecossistema. O controle biológico de insetos é definido como a ação de 

inimigos naturais (parasitoides, patógenos e predadores) sobre uma população 

de praga, a fim de mantê-la em densidade populacional que não cause danos 

econômicos à cultura. Esta é uma estratégia particularmente interessante para 

ser incluída nos programas de controle de pragas de qualquer propriedade 

agrícola. Utilizam-se predadores, parasitoides ou patógenos, nativos ou 

exóticos, multiplicados em laboratório e liberados posteriormente nas 

propriedades para controlar as pragas-alvo das culturas. A compreensão das 

interações tri-tróficas (planta, herbívoros e inimigos naturais) permite o 

favorecimento de parasitoides, patógenos e predadores em estratégias de 

Manejo Integrado de Pragas (MIP). O objetivo deste projeto é realizar Revisão 

Bibliográfica a respeito do controle biológico visando identificar suas 

implicações nas interações tri-tróficas e os benefícios associados. O projeto 

será conduzido na forma de Revisão Bibliográfica entre julho e novembro de 

2017, por meio de pesquisa de natureza qualitativa e quantitativa. Para a coleta 

de dados será utilizado o levantamento eletrônico de artigos indexados em 

diferentes bases de dados científicos da área agrícola e também por meio de 

consultas a livros. A busca nas bases de dados será realizada utilizando as 

terminologias e as palavras-chaves comuns à área deste estudo. O Estudo 

Exploratório será baseado na identificação, localização e leitura analítica das 

fontes obtidas referentes ao Controle Biológico e a sua relação com as 

interações tri-tróficas. Após, esta etapa, será feita leitura, reflexão, análise, 

diferenciação, comparação e discussão dos dados obtidos para escrita do 

trabalho. Com a condução deste projeto de pesquisa espera-se: obter 

informações sobre os principais agentes de controle biológico utilizados no 

manejo dos insetos-praga, além de verificar os benefícios e riscos desta forma 
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de controle; disponibilizar informações sobre a temática “Interações tri-

tróficas e Controle biológico de pragas”, visando obter dados relevantes para 

serem oferecidos aos produtores como forma de incentivo à adoção do 

controle biológico e identificar formas de minimizar os impactos dos 

agrotóxicos no controle biológico de pragas. 
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Teste de germinação e crescimento vegetativo com diferentes
sementes de plantas forrageiras em diferentes substratos,

usadas na recuperação de áreas degradadas
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Os solos têm funções fundamentais no nosso ambiente. Por exemplo, 
sustenta o crescimento das plantas, determina o destino da água na superfície 
da terra, é o hábitat de muitos organismos, entre outros. De modo geral, o solo 
mantido em estado natural, sob vegetação nativa, apresenta características 
físicas como estrutura, permeabilidade, densidade e porosidade do solo, 
adequadas ao desenvolvimento das plantas. Um solo naturalmente mais fértil, 
ou adequadamente manejado, oferece condições para um desenvolvimento 
mais vigoroso das plantas e diminui a possibilidade do processo erosivo. 
Quando um solo encontra-se degradado, uma alternativa é a introdução de 
forrageiras, pois as mesma possuem um rápido crescimento vegetativo e 
cobertura do solo, fator que é de grande importância na recuperação da área, 
evitando assim a exposição do mesmo ao impacto direto das gotas de chuva. 
Este trabalho busca avaliar o tempo de germinação e o crescimento vegetativo 
de variadas espécies de sementes forrageiras (Braquiária, Tanzânia, Tifton e 
Mombaça) em diferentes substratos (Areia, Vermiculita, Esterco, Terra), com o 
intuito de determinar as mais adequadas, na recuperação inicial de áreas 
degradadas, para diferentes tipos de solo, na região central de Minas Gerais. 
Serão plantadas 5 sementes de cada espécie em tubetes com os 4 substratos 
mencionados, em 3 repetições cada. Os mesmos serão acondicionados em um 
ambiente coberto com tela de sombrite. Será avaliada a velocidade de 
emergência, bem como, a densidade foliar no período de 45 dias após a 
emergência. Haverá irrigação diária e uniforme para todos os tubetes. Espera-
se após o período do experimento que as sementes de brachiária germinem 
mais rápido que as demais (tempo de germinação em torno de 25 dias). O 
substrato vermiculita tenderá a propiciar emergência com maior velocidade e 
a perder menos material particulado em comparação aos demais.
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Análise de impactos ambientais decorrentes de ações
antrópicas no córrego dos vargem dos tropeiros 

de Sete lagoas, MG, Brasil

Os atuais padrões de produção e consumo dos recursos naturais vêm 

causando grandes mudanças no meio ambiente podendo estas serem positivas 

e/ou negativas. Neste contexto, a preocupação com a preservação ambiental 

num contexto geral, têm se tornado foco de importantes estudos e debates a 

níveis internacionais. No âmbito de uso dos recursos hídricos, o desperdício e a 

degradação podem causar grandes danos ambientais, pois a redução da 

qualidade e a escassez, faz com que os usos se tornem cada vez mais limitados. 

Focando nestas circunstâncias, o presente trabalho, objetiva analisar os 

impactos ambientais decorrentes das ações antrópicas no Córrego Vargem dos 

Tropeiros, localizado em Sete Lagoas/MG sendo ele um dos principais 

mananciais de superfície da cidade. De acordo com o IBGE, Sete Lagoas possui 

uma rede de drenagem que faz parte da bacia do rio São Francisco, onde consta 

dois importantes cursos de água, o Rio das Velhas e o Paraopeba. O Rio das 

Velhas tem como principais afluentes locais, dois ribeirões: o Matadouro e o 

Jequitibá, e o Córrego Vargem do Tropeiro. Este projeto se justifica pela 

necessidade contínua de avaliação e monitoramento dos cursos d'água para a 

proposição de medidas mitigadoras de preservação e melhoria da qualidade da 

área, que refletirá benefícios não somente locais, mas para a Bacia como um 

todo. O trabalho será realizado através de pesquisas bibliográficas, visitas ao 

local, conversas com a circunvizinhança, bem como análises físico-químicas 

para avaliação da qualidade da água, além de outros métodos auxiliares para 

diagnóstico local. A partir dos resultados obtidos espera-se intensificar os 

trabalhos de monitoramentos dos mananciais na cidade, auxiliar e 

complementar a elaboração de trabalhos voltados para a conscientização e 

educação ambiental, desenvolvimento de metodologias para preservação e 

conservação não somente do córrego, mas dos recursos hídricos em geral.
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O solo é um dos elementos fundamentais para a vida terrestre. Sua 

qualidade determina a capacidade de produção na terra, significando 

participação direta na garantia da vida animal e humana. O solo é um material 

proveniente de rochas ou sedimentação não finalizadas de seus grânulos. São 

caracterizados por vários fatores como: granulometria, plasticidade, 

compacidade, estrutura, textura, cheiro, consistência entre outros. O Cerrado, 

é considerado o segundo maior bioma do Brasil, sendo ele caracterizado por 

uma vegetação diversificada, englobando a forma campestre aberta, ísicos, 

relação entre atributos físicos do solo e produtividade de culturas, e 

degradação de pastagens. A avaliação visual do solo é realizada a partir de 

atributos morfológicos visíveis ou passíveis de serem distinguidos sem a 

necessidade de análises laboratoriais, as propriedades visuais são definidas 

como indicadoras de qualidade do solo e métodos de avaliação e exposição dos 

resultados, e oferecem de maneira rápida, segura e econômica informações 

para o planejamento de atividades e manejo. A avaliação química analítica, 

segue metodologia preconizada pela Embrapa. O trabalho tem como objetivo 

avaliação visual de atributos físicos e avaliação da fertilidade do solo, em duas 

áreas em ambiente típico de cerrado com impacto ambiental distinto, a se 

determinar medidas de recuperação do mesmo, para posterior introdução de 

tifton. As amostradas situam-se na zona rural da cidade de Baldim-MG, 

possuindo uma variação em relação à sua cobertura vegetal; sendo uma área 

descoberta impactada, e outra ‘‘forrada’’ com braquiária, e campo rupestre que 

possui fisionomia típica de Cerrado. Serão realizadas amostragens, em cada 

área e de modo aleatório, seguindo um DIC. A Avaliação Visual (AVS) será 

realizada em campo usando metodologia preconizada por Shepherd e a 

avaliação química será realizada no laboratório de solos da UFLA. A partir das  

avaliações, espera-se que a área mais impactada apresente atributos físicos 

químicos em estágio de pior qualidade, comparada a área com cobertura 

vegetal presente. Poderar-se-á então, indicar técnicas de manejo a melhorar 

tais propriedades, nas duas áreas, a se fazer a introdução da cultura de Tifton.
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Avaliação Físico quimica, visual da Fertilidade do solo,
em ambiente tipico de cerrado



A água é fonte de vida a todos seres vivos. No entanto, por maior que seja a 

importância da água, as pessoas continuam poluindo os rios e destruindo as 

nascentes empobrecendo assim, os recursos hídricos existentes. O uso 

intensivo e inadequado de fertilizantes no meio agrícola, e o manejo 

inadequado dos dejetos humanos acarretam a poluição nos corpos receptores. 

Um exemplo a ser citado é o excesso de N e P , causando crescimento excessivo 

de algas em corpos d'água, levando-as a eutrofização. Sendo assim, é de suma 

importância criar tecnologias para o reaproveitamento de nutrientes da 

excreta humana, que possui os nutrientes essenciais  para o desenvolvimento 

das plantas e correção do solo, tendo como foco principal o tratamento da urina 

em destilador solar. O objetivo deste trabalho é avaliar a viabilidade técnica de 

aplicação do mesmo, no processo do tratamento da urina humana, com 

reaproveitamento do N e P presentes neste efluente na forma de estruvita, que 

é um aglomerado de nutrientes constituído na urina humana em forma de 

cristal. Será realizado ensaios e monitoramento de parâmetros como: 

condutividade, pH, vasão, odor e temperatura. Espera-se encontrar resultados 

como: definir a viabilidade técnica de aplicação do processo em escala real e 

também definir viabilidade de reuso do efluente tratado na agricultura.  Tal 

trabalho tem caráter não só tecnológico e socioambiental, como também de 

mudança da qualidade de vida da sociedade; por consequência, redução do 

impacto ambiental decorrente do esgoto lançado diretamente nos corpos 

d'água.
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O solo é um componente dos ecossistemas que desempenha um papel 

importante na relação com os demais componentes como o ar, a água e as 

florestas. O solo é também a base da alimentação e habitat de grande parte dos 

seres vivos no planeta, sendo um complexo meio formado principalmente por 

rochas e organismos vivos. Este tem como função também a manutenção de 

ciclos nutricionais e hidrológicos. Diversos elementos químicos também 

dependem da atividade da microbiota presente no solo em seu ciclo, dentre 

estes podemos citar principalmente o carbono e nitrogênio. De modo natural o 

solo promove o equilíbrio entre todos os elementos químicos, físicos e 

biológicos do solo. Abastece as plantas com água e nutrientes e mantém um 

micro-habitat ideal para a microbiota edáfica, trazendo assim uma ajuda 

mútua a todos os elementos presente neste. No entanto, as atividades humanas 

quando não realizadas de modo ‘‘consciente’’ e respeitosa com os limites do 

ecossistema afetam intensamente o solo e desequilibra parcial ou totalmente 

as formas de vida edáficas. Tal cenário é de degradação e incapacidade 

produtiva, que demandará recursos laborais e técnicos na melhoria das 

condições do mesmo. A desinformação é fator preponderante para tais 

problemas. O solo deve ser entendido em todas as suas particularidades à se 

estabelecer uma convivência produtiva e ambientalmente respeitosa. Por isso, 

se torna necessário uma busca por educar de forma clara e consciente quem vai 

fazer o uso deste, para produção de alimentos ou pra qualquer outro fim. 

Conhecimentos estes sobre, o uso correto e sustentável do solo, sua 

importância, sua dinâmica e sua relação com a sociedade. A partir disso, tal 

projeto, buscará elaborar cartilhas de uso e manejo sustentável do solo para ser 

oferecido à professores e estudantes do ensino público da cidade de Sete 

Lagoas-MG e vizinhas. O docente e alunos também ministrará palestras, aos 

alunos formandos das respectivas instituições. Este presente trabalho tem 

como objetivo possibilitar que as comunidades adotem ideias e práticas 

coletivas generalizadas e específicas sobre o valor e a importância da 

preservação e conservação do solo e sensibilizar sobre a importância de um 

manejo sustentável do solo. Espera-se com o trabalho, impactar em torno de 

700 jovens e adultos na cidade de Sete Lagoas e cidades vizinhas. Outro 

resultado esperado é o disseminar de boas práticas de manejo sustentável de 
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solo, proporcionando uma boa produção (para quem faz uso deste para 

produção) com o mínimo de degradação do solo e dos recursos naturais 

existentes.

58

IV FÓRUM DE ENSINO, PESQUISA
E EXTENSÃO - FASASETE



A água é um recurso natural renovável, mas, não inesgotável, sofre 

sensivelmente com as ações do ser humano, que lhe modificam a qualidade e a 

quantidade no espaço e no tempo. As atividades antrópicas, de maneira geral, 

trazem reflexos imediatos às paisagens das cidades e em Sete Lagoas, MG, 

Brasil, isso não tem sido diferente. Uma das soluções para amenizar os 

problemas causados pela urbanização é cuidar do patrimônio natural de cada 

região. Neste contexto, a cidade de Sete Lagoas, merece atenção especial pela 

quantidade de lagoas presentes em seu território, assim, estudos referentes à 

qualidade das águas se fazem necessários devido à importância paisagística 

que essas lagoas têm para população local e também pelo fato destas atuarem 

na formação de microclimas e abrigarem grande biodiversidade animal e 

vegetal. Este projeto tem como objetivo realizar estudo da qualidade da água 

das principais lagoas de Sete Lagoas visando a preservação destas em função 

dos serviços ambientais prestados aos moradores da região. O trabalho será 

conduzido em Sete Lagoas, sendo as coletas realizadas na Lagoa da Boa Vista, 

Lagoa da Catarina, Lagoa do Cercadinho e Lagoa Paulino. As análises da 

qualidade das águas serão feitas no Laboratório Multidisciplinar 01 da 

Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas (Fasasete). Revisões bibliográficas, 

coletas de amostras de água das diferentes lagoas e análises físicas, químicas e 

biológicas e escrita do Relatório Final, constituem as quatro etapas distintas 

deste projeto. As análises que não puderem ser feitas no Laboratório 

Multidisciplinar 01 da Fasasete poderão ser encaminhadas para Escola Técnica 

Municipal de Sete Lagoas (Sete Lagoas, MG, Brasil), para Universidade Federal 

de Minas Gerais (Belo Horizonte, MG, Brasil) e para o Laboratório do Ministério 

da Agricultura e Agropecuária (Lanagro - Pedro Leopoldo, MG, Brasil). Os dados 

obtidos serão tabulados utilizado o software Excel 2016, para geração de 

gráficos e tabelas. Através deste estudo pretende-se: obter informações sobre 

os parâmetros físicos, químicos e biológicos da água das lagoas deste estudo; 

oferecer alternativas para melhorias da qualidade das águas das lagoas; 

conscientizar a população sobre necessidade de preservação das lagoas e sobre 

os serviços ambientais prestados pelas mesmas.
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Na ecologia da restauração busca-se restabelecer um ecossistema que 

ocupava originalmente um determinado local, através da recuperação de suas 

funções. Entretanto, nem sempre é possível o retorno de um ecossistema 

degradado à sua condição original, devido, entre outras causas, ao estado de 

degradação a que foi submetido. O sucesso de um projeto de recuperação de 

área degradada pode ser avaliado por meio de indicadores de recuperação. 

Através destes indicadores, é possível definir se determinado projeto necessita 

sofrer novas interferências ou até mesmo ser redirecionado, visando acelerar o 

processo de sucessão e de restauração das funções da vegetação implantada. 

Devido à ação antrópica, que atua sobre um ambiente cuja capacidade hídrica 

já é frágil, sofrem a cada ano, perdas significativas quanto á quantidade e a 

qualidade dos recursos hídricos. Os principais problemas observados no 

diagnóstico foram o assoreamento em torno da nascente estudada e ao longo 

do leito do rio que é considerado área de APP (área de preservação 

permanente), degradação, falta de vegetação e contaminação da água. Com 

esses problemas a serem combatidos teremos na região uma significativa 

recuperação de sua capacidade de abastecimento e consequente melhoria da 

qualidade de vida da comunidade local. O projeto de recuperação de áreas 

degradadas do Córrego Traíras propõe a recuperação da principal nascente do 

córrego com estratégias de proteger e desassorear a nascente envolvendo 

projetos de recuperação de áreas degradadas em alguns pontos que 

consideramos mais necessários, onde encontramos falta de espécies nativa, 

fatores de degradação como presença de formigas e animais de grande porte, 

áreas devastadas para criação de animais e presença de rejeitos da construção 

civil.
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Fisioterapia



Atuação do fisioterapeuta em crianças
com síndrome de Down

A Síndrome de Down é considerada uma anomalia genética autossômica e 

representa causa frequente de retardo mental. Também conhecida como 

trissomia, consiste na presença de três cromossomos (e não dois, como seria 

normal) de um tipo específico em um organismo. Portanto, a presença de três 

cromossomos 21 é designada de trissomia 21. A maioria das trissomias 

resultam em um número variável de deficiências à nascença (geralmente 

presentes na maioria dos indivíduos com cromossomos extra). Este trabalho 

tem como objetivo apresentar a importância da atuação do Fisioterapeuta no 

tratamento de crianças com síndrome de Down, e demonstrar os benefícios do 

desenvolvimento motor. O trabalho foi conduzido na forma de Revisão 

Bibliográfica, sendo realizada pesquisa documental para obtenção das 

informações necessárias. Foram utilizados materiais escritos que serviram 

como fonte de informação para a produção científica. Trata-se de uma 

pesquisa explicativa, por esclarecer dúvidas sobre a atuação do Fisioterapeuta 

em crianças portadoras da Síndrome de Down. Ao praticar a terapia no solo e a 

estimulação psicomotora, onde são utilizados objetos como espelhos, bolas, 

espumas, tatame, circuitos e diversos brinquedos educativos que estimulam 

os sentidos; são estabelecidos benefícios como: combater a hipotonia, 

favorecer o desenvolvimento motor, desenvolver ou melhorar o equilíbrio, 

tratar a escoliose. Assim, pode-se concluir que a atuação do Fisioterapeuta em 

crianças com Síndrome de Down é essencial no desenvolvimento motor da 

criança, ajudando-a se movimentar de maneira correta e no fortalecimento 

físico.
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A ventilação mecânica invasiva é utilizada em pacientes que apresentam 

insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada, porém, o uso 

prolongado da ventilação mecânica invasiva pode acarretar outros danos, 

como: disfunção diafragmática, desnutrição, estresse metabólico, e déficit na 

oferta de oxigênio. Por isso, o desmame - processo de retirada desse paciente 

da ventilação mecânica não invasiva - deve ser iniciado assim que houver a 

evolução crítica, uma vez que, a partir de 48 horas sob a ventilação mecânica 

invasiva, já se inicia atrofia das fibras musculares por desuso. O objetivo deste 

estudo é avaliar como o treinamento da musculatura respiratória pode auxiliar 

o processo de desmame. Tal pesquisa foi feita baseada em estudos 

experimentais e artigos científicos, encontrados principalmente nas bases de 

dados scielo e pubmed, publicados nos anos de 2013/2014. Por essa razão, faz-se 

vital o estudo e a busca de técnicas que possam auxiliar e acelerar este 

processo; uma delas é, pois, o treinamento da musculatura respiratória, que 

auxilia na força e velocidade de contração destes músculos. O objetivo do 

treinamento muscular respiratório é reestabelecer a função dos músculos 

respiratórios, a força e endurance. Um dos meios para se trabalhar essa 

musculatura é o uso do aparelho Threshold IMT, que trabalha para fornecer 

uma pressão consistente e específica, a fim de forçar a musculatura 

respiratória. Quando o paciente inala através do Threshold IMT, uma válvula 

de mola proporciona uma resistência que exercita os músculos respiratórios 

através de condicionamento. Ao ser repetido por várias vezes, produzirá um 

aumento da força inspiratória, principalmente do diafragma. Após a análise de 

artigos pesquisados, constatou-se que o treinamento da musculatura 

respiratória pode resultar em vários benefícios no processo de desmame, 

como a melhora da resistência e força muscular respiratória, contribuindo 

para que o paciente tenha a capacidade respiratória reestabelecida e, com isso, 

obtenha ganho na qualidade de vida e em sua saúde.
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Os benefícios do treinamento da musculatura respiratória
no processo de desmame utilizando Thesold



A gameterapia é uma ferramenta surgida no Canadá, significativamente 

nova, no âmbito da fisioterapia no Brasil, criada com intuito de mobilizar 

pacientes por meio do uso de exergames - jogos que, através de sensores, 

captam o movimento dos usuários e os virtualizam. Esta pesquisa tem como 

objetivo realizar uma revisão bibliográfica sistematizada sobre a utilização do 

vídeo game como prática fisioterapêutica para pacientes ortopédicos e 

neurológicos. As plataformas de dados utilizadas para as pesquisas foram o 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e Google Scholar (Acadêmico). 

Com a aplicação dos descritores: gameterapia, realidade virtual, videogame, 

reabilitação e fisioterapia, foi feito o levantamento dos estudos. Foram 

admitidos na pesquisa artigos publicados entre 2013 e 2016, nos quais a 

utilização da gameterapia se dava como técnica fisioterapêutica. Baseado nos 

parâmetros expostos acima, foram aceitos para a revisão detalhada quatro 

artigos. Os campos avaliados foram: a reabilitação de déficit motor, resistência 

muscular, deficiência física e doença de Parkinson. Considerando os 

resultados encontrados, conclui-se que o emprego da gameterapia como 

técnica reabilitadora potencializou os resultados obtidos em pacientes 

ortopédicos e neurológicos. Partindo pressuposto de que a utilização dos 

exergames e softwares especializados proporcionam a quebra da monotonia 

dos exercícios padronizados para o tratamento de diagnósticos específicos, 

tais ferramentas agem de forma a desconcentrar o paciente da dor, do cansaço 

e da condição em que ele se encontra. Além disso, a ambientalização lúdica 

propiciada pela realidade virtual, sentencia as sessões de fisioterapia a se 

tornarem cada vez mais aprazíveis. A gameterapia possui efeitos promissores, 

todavia vale salientar o pouco tempo de inserção do método na comunidade 

cientifica, fato que justifica a reduzida quantidade de material analisado e o 

nível técnico da realização deste método terapêutico. 
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A Gameterapia como ferramenta para reabilitação
de pacientes ortopédicos e neurológicos



A hemiplegia é um tipo de paralisia cerebral que afeta um lado parcial ou 

completo do corpo, impossibilitando ou até dificultando os seus movimentos. 

Quando a patologia atinge o lado direito, a área afetada do cérebro é a esquerda 

e, quando atinge o lado esquerdo do corpo, a área afetada do cérebro é a direita. 

Geralmente, quando a pessoa sofre um Acidente Vascular Cerebral AVC, ela 

apresenta hemiplegia. Atualmente, o AVC tem o maior índice de sequelas 

permanentes nos pacientes, o que gera diversas incapacidades no indivíduo. 

Nesse sentido, eles dependem de total apoio do profissional de fisioterapia 

para sua reabilitação. Uma especialidade do tratamento fisioterapêutico, a 

equoterapia, beneficia o estado físico e mental do paciente, por meio do 

estímulo da coordenação motora. Esse método terapêutico visa a estabelecer 

melhores funções neurológicas, processamento sensorial e proporcionar uma 

qualidade de vida. Ele visa à recuperação de pacientes por meio de mecanismo 

cinesioterapêutico, feito por meio da realização de movimentos do corpo, com 

a utilização do cavalo como meio de tratamento. Esta pesquisa tem como 

objetivoavaliar o benefício do tratamento da equoterapia em pacientes com 

hemiplegia. Trata-se de um estudo bibliográfico, realizado por meio da análise 

de artigos científicos nacionais, publicados entre 1998 e 2017, que trataram 

sobre os resultados da equoterapia no tratamento de pacientes com 

hemiplegia. A partir das pesquisas analisadas, examinou-se que a equoterapia 

é capaz de proporcionar ganhos fisioterapêuticos, pois regulariza o tônus 

muscular, melhora o equilíbrio e possibilita a reeducação postural.  Além disso, 

estimula a movimentação corporal com funcionalidade; desenvolve força 

muscular, melhora as interações das percepções sensoriais e promove a 

memória do movimento.
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Benefícios da Equoterapia na reabilitação
de pacientes com hemiplegia
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