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NOTA SOBRE A CAPA

Talvez seja impossível pensarmos numa imagem única para retratar 
o conteúdo diversifi cado do livro. Uma imagem trivial voltada para o ato 
de escrever ou ler, penso que ameaçaria o espírito da curiosidade, da busca 
pelo novo que é um dos objetivos do livro.  

Por outro lado, de antemão, sei que pode saltar aos olhos com certa 
estranheza a capa deste livro. Duas perguntas me norteiam aqui para, ao 
responder a elas, aclarar tal estranheza. O que estaria fazendo a foto de 
uma criança vestida em traje social, gravata borboleta e descalça na capa 
de uma obra coletiva de artigos de opinião elaborados por universitários 
e docentes? O que o organizador do livro estaria pretendendo transmitir 
com a foto dessa criança com cativante e carismático sorriso e um livro 
aberto em seu colo? 

Bom... já direi! Desejei dizer muito por meio de uma foto. Do que 
está exposto aos olhos, anseio afi rmar que a foto não esta aí apenas para 
ser vista, mas, sim, ser sentida, absorvida. Não é mera ilustração. Assim 
como o que a capa abriga, a foto é também texto.

Sinta com atenção o sorriso inocente de felicidade desse menininho 
de apenas 6 meses de idade, portando o livro em seu colo. Sinta-se 
convidado à percepção e à refl exão promovidas pelos livros. A leitura 
precisa ser sentida com alegria e não como castigo ou algo penoso e 
doloroso.  Livros deveriam combinar com a felicidade do aprendizado, 
do ganhar conhecimento, e não com momentos de consternação.

Indo além, nós, autores dos artigos que estão contidos neste livro, 
sabemos que, assim como a criança na capa, ainda temos muito que aprender. 

Por fi m, confesso que foi de extrema honra poder ilustrar a capa 
com a foto dessa criança, que, sem dúvida, é, além do dom da vida – que 
ela também representa –, a maior riqueza deste organizador.
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APRESENTAÇÃO

“Escrevo sem pensar, tudo o que o meu inconsciente grita. Penso depois: não só 
para corrigir, mas para justifi car o que escrevi”. (Mario de Andrade)

Organizar o segundo volume de uma coletânea de refl exões parece ser 
tarefa fácil e difícil ao mesmo tempo. Fácil é juntar tudo e colocar na mesma 
publicação, contudo chegar nesta etapa foi uma tarefa árdua e até mesmo 
desafi adora. Afi rmo isso com base na frase supracitada de Mario de Andrade, 
mas com diferenças marcantes. Hoje as pessoas parecem escrever sem pensar, 
e o pior não corrigem nada depois. Basta vermos as inúmeras ofensas, textos 
sem coerência, mentiras, boatos e tantas outras aberrações que recebemos 
diariamente na tela do computador ou do celular. Há momentos que parcela 
dos usuários das redes sociais parecem fazer das mesmas, grandes “latrinas” de 
vocábulos e frases.

Tentamos ir no caminho inverso, já que este livro conta com textos 
elaborados com responsabilidade por integrantes do mundo acadêmico de 
múltiplas instituições de ensino das várias regiões do Brasil. Pretende-se oferecer 
aos leitores refl exões que em muitas vezes foram escritas no calor da emoções, e 
baseado no “mundo vivido” e conhecido de cada autor. 

Fernando Pessoa já dizia: “Eu não escrevo em português. Escrevo eu mesmo”. 
E assim, são as refl exões que serão encontradas nas páginas a seguir. Ai estará a 
escrita do “eu mesmo”, ou dependendo do número de autores a escrita do “nós 
mesmos”. 

Contudo mesmo nos melhores cenários este livro não nasceu para ser 
um best seller ou algo que sirva para infl ar egos. Reafi rmo em alto e bom tom, o 
livro é um ajuntamento de refl exões num momento que o mundo parece não 
estar mais refl etindo.  Aqui não há astros ou estrelas, há sim, seres humanos 
que escreveram suas vivências, incômodos, frustações e claro, devaneios ou 
ideias.   



Há aproximadamente três décadas atrás o Brasil vivia o fim do período 
da ditadura militar, onde escrever o que pensávamos e sentíamos era caso de 
polícia. Possivelmente, eu como organizador e muitos dos autores estaríamos 
sendo questionados sobre os artigos e o livro. Neste período estudantes e artistas 
protestavam contra o regime. Dentre vários cito aqui o mago Raul Seixas que 
demonstrava sua insatisfação por meio da música. Um trecho da letra “Ouro de 
tolo” deixa isso bem claro: “Eu devia estar contente / Porque eu tenho um emprego 
/ Sou um dito cidadão respeitável / E ganho quatro mil cruzeiros  / Por mês / [...] 
/ Eu devia estar feliz / Porque consegui comprar / Um Corcel 73 / Eu devia estar 
alegre / E satisfeito / Por morar em Ipanema / Depois de ter passado fome / Por dois 
anos / Aqui na Cidade Maravilhosa / [...] / Eu devia estar feliz pelo Senhor / Ter me 
concedido o domingo / Pra ir com a família / No Jardim Zoológico / Dar pipoca aos 
macacos / [...].

De lá pra cá muita coisa mudou, não apenas o Corcel 73, o cruzeiro como 
moeda oficial e a família indo ao Jardim Zoológico aos domingos. Explicando 
melhor, o Corcel saiu de linha, hoje a moeda oficial do Brasil é o real, a família 
quando faz programa juntos preferem ir ao shopping ou sair para comer algo, 
talvez algum fast food.  Detalhes agravante dos dias de hoje: muitos preferem 
a solidão das redes sociais do que qualquer programa em família. Até parece 
que programa familiar é coisa antiquada. O ponto positivo se comparado ao 
período da ditadura é que hoje (ainda) podemos nos expressar, já o negativo é 
que continuamos insatisfeitos. 

No momento em que escrevo esta apresentação o Brasil vive um momento 
quem sabe, “nunca antes na história deste país” de profunda corrupção que 
mancha a sistema democrático e a nada limpa imagem da maioria dos políticos. 
Parece ser o epicentro de uma amarga e azeda crise de valores. A bandalheira do 
patrimonialismo a base do custe o que custar parece tomar conta do cérebro de 
boa parte dos políticos e assessores.

Mas, voltando ao livro... Ele nasceu do devaneio de não permitir que os 
artigos de opinião contidos aqui se percam no tempo e no espaço. Ainda Raul 
Seixas já dizia: “Um sonho sonhado sozinho é um sonho. Um sonho sonhado junto é 
realidade”. Assim, sonhamos juntos e a realidade está aqui materializada! 

Lembro que desde o quarto ano de graduação venho escrevendo e 
publicando artigos de opinião. Dessa forma, quando passei a ministrar aulas 
compreendi ser interessante incentivar meus alunos e alunas a escrever. Com isso 
parte dos artigos de opinião escritos em 2009, serviram de base para pensar o 



projeto de extensão que intitulou-se “Desmistificando os problemas da sociedade 
atual: Debatendo e construindo uma reflexão crítica”, que foi desenvolvido 
na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) – Campus de Três 
Lagoas/MS. Sua “primeira edição” teve início em agosto de 2010 e termino em 
julho de 2011. 

Neste contexto, admito que o sonho de tornar o projeto um livro não 
existia. A ideia central era construir o senso crítico nos acadêmicos, uma vez 
que, pensávamos e pensamos a universidade como o espaço ideal para a “arte 
de pensar diferente”. Os frutos almejados a partir do debate e reflexão eram, a 
princípio, a elaboração e divulgação de artigos de opinião, tornando públicos 
o pensar acadêmico, porém humano, assim, está sujeito a questionamentos, 
concordâncias e discordâncias.

De fato, a proposta do projeto era (ou melhor, tem sido) esbarrar, 
enfrentar e abandonar o senso comum. Nesta primeira edição do Projeto, foi 
produzida mais de uma centena de artigos, dos quais 67 foram publicados em 
jornais, mediante seleção dos editores. A ideia inicial era que os artigos tivessem 
ao menos dois autores, sendo um discente e um docente, porém houve casos que 
foi publicado somente com um autor.

Deixando de lado o que foi feito na primeira edição do projeto, o que 
muitos não sabem é que é igualmente difícil dar sequência e ampliar um 
trabalho intelectual. Conseguimos expandir a proposta de extensão, pois na 
segunda edição que iniciou-se em agosto de 2011 e finalizou-se em junho de 
2013, foram 128 artigos selecionados e publicados. Ali também houve uma 
ampliação do raio de publicação já que tivemos artigos publicados nos estados 
de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, 
Mato Grosso e Goiás.

Surgem, daí, novas lógicas desafiadoras de expansão do projeto para a 
terceira edição. Foi neste momento que contamos com o ingresso no projeto de 
discentes e docentes da Universidade Federal de Alagoas (Campus de Arapiraca/
AL); da Escola Superior de Agricultura Luis de Queiroz  (ESALQ/USP - Campus 
de Piracicaba/SP); da Universidade Federal de Goiás (Campus de Goiânia/GO); 
da Universidade Federal de Itajubá  (UNIFEI - Campus de Itajubá/MG); da 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”  (UNESP – Campus 
de Tupã/SP); da Universidade Anhembi Morumbi de São Paulo; da Faculdade 
de Ciências Gerenciais (FACIG) da Fundação Gammon de Ensino de Paraguaçu 
Paulista/SP; da Faculdade de Presidente Epitácio/SP – (Grupo UNIESP S/A); 



da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD – Polo presencial de 
Bataguassu/MS) e nas Faculdades Integradas de Cacoal/RO. Tivemos também 
o ingresso de pós-graduandos da USP (de São Paulo/SP e de Ribeirão Preto/SP) 
e da Fundação Getúlio Vargas (Polo de Natal/RN).

Esta terceira edição – da segunda quinzena de junho de 2013 até fevereiro 
de 2015 – contou com a publicação de 275 artigos, que estamparam linhas de 
muitos jornais dos mais variados estados do nosso sofrido Brasil.

Este é uma coletânea radicalmente otimista que se alinha ao ato de refletir 
e de não estar acomodado. Vale salientar que há princípios que norteiam os 
artigos e foram respeitados como não mudar a opinião dos discentes. De fato é 
óbvio, que artigos de opinião traz consigo uma carga de pessoalidade. Contudo, 
o ato de pensar e redigir os artigos que aqui estão necessitou do auxílio de colegas 
docentes e pós-graduandos de vários cursos e instituições.

Aqui, se encerra uma etapa que é o segundo volume de Versões & 
Ponderações. Entretanto esperamos começar muitas outras novas etapas, quem 
sabe novas edições do livro. Fica o convite na forma de versos da música 
“Começar de novo” – cantada por Ivan Lins para aqueles que não tiveram êxito 
na publicação de seus artigos ou aqueles que ainda pretendem ingressar no 
projeto: “Começar de novo e contar comigo / Vai valer a pena ter amanhecido / Ter 
me rebelado, ter me debatido / Ter me machucado, ter sobrevivido [...]”.

Em suma, Versões & Ponderações está ai em suas mãos para ser visto, revisto 
e claro, “imortalizar” artigos de opinião do mundo acadêmico. 

Prof. Dr. Marçal Rogério Rizzo
Três Lagoas (MS), março de 2015.



PREFÁCIO

Em 2014, a sociedade brasileira refl etiu sobre os 50 anos do Golpe 
Militar de 1964, que inaugurou o triste período do “Regime de exceção” e, para 
a angústia e o sofrimento “lento, gradual e seguro” do povo, só foi encerrado 
em 1985. Ao considerarmos as gestões dos ex-presidentes da República José 
Sarney e Fernando Collor de Melo como governos de políticos benefi ciários 
da Ditadura Militar (1964-1985) e do sistema de comunicação de massa, esse 
“triste fi m” estendeu-se até meados da década de 1990. 

Sem delongas, é possível identifi car que a nossa história e experiências 
democráticas liberais da nação brasileira teve seu último marco recente em 
1995, a partir das eleições presidenciais dos representantes dos partidos políticos 
ligados ao PSDB ou ao PT e suas coligações.

Para nossa surpresa, em meio às refl exões sobre o Golpe de 1964 – além 
das inúmeras manifestações acadêmicas em eventos, dossiês nos periódicos de 
circulação nacional e publicação de livros que tratam do período ditatorial e 
suas mazelas –, ao longo do mês de março de 2014, houve, nas redes digitais 
da internet, a articulação e divulgação da reedição da “Marcha da Família, com 
Deus pela Liberdade”. Segundo as fontes eletrônicas, em 200 cidades brasileiras 
se comemorava o “50 anos do Golpe Militar de 1964” e os organizadores e 
participantes requeriam uma nova intervenção militar na sociedade brasileira.

Nesse contexto, foi consolidada a realização deste projeto editorial sob 
o título “Versões & Ponderações: Refl exões acadêmicas atuais”, cuja conjuntura 
valoriza e potencializa todo o esforço dos autores, coautores e organização da 
obra.

Para evitar os levantes antidemocráticos e os discursos ufanistas sobre 
os períodos fúnebres da história brasileira – como os que se têm apresentado 
ao longo do ano de 2014 –, nós, educadores, temos que nos sujeitar a viver 
novas experiências democráticas e populares em nossos ambientes de ensino e 



aprendizagem. Sob minha ótica, o imenso trabalho apresentado aqui de todos 
os colaboradores (docentes e estudantes) compõe essa luta para fortalecer nossa 
vivência e desejo de democracia, enquanto regime político e possibilidade de 
manifestação livre do pensamento e da comunicação junto à sociedade brasileira.

O aspecto qualitativo de análise que os capítulos trazem permite aos 
leitores e aos autores e coautores, na condição de profissionais/intelectuais, 
tornarem-se mais responsáveis, assim como sugeria Gramsci: “O modo de ser 
do novo intelectual não pode mais consistir na eloquência, motor exterior e 
momentâneo dos afetos e das paixões, mas num imiscuir-se ativamente na vida 
prática, como construtor, organizador, persuasor permanente, já que não mais 
apenas orador puro e superior, todavia, do espírito matemático – abstrato; da 
técnica – trabalho eleva-se a técnica ciência e à concepção humanística – histórica, 
sem a qual permanece especialista e não se chega a dirigente (especialista mas 
político)”1.

Os objetivos e ações da extensão universitária que subsidiaram a 
formulação da obra, segundo a perspectiva teórica da práxis, permitiu que os 
sujeitos-autores se capacitassem como autônomos e capazes de refletir, organizar 
e implementar diálogos, bem como fomentar processos sociais que buscam uma 
outra sociedade brasileira, vinculada aos diversos grupos e movimentos sociais 
contemporâneos e, pois, mais popular e democrática.

Fabio Lanza
Professor adjunto do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Sociais da UEL – Londrina/PR. Bolsista do CNPq de Pós-Doutorado no Programa de Estudos Pós-
Graduados em Ciências Sociais na PUC/SP.

1. In: JORGE, Maria Raquel Tolosa. A pesquisa qualitativa: premissas, possibilidades e posturas. Serviço Social & 
Realidade. Franca: UNESP, v. 6, n. 2, 1997.
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MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

CAPÍTULO I

“O homem causa é o sofrimento 
E o meio ambiente é o conhecimento 
A gente tem que sempre é preservar 
O meio ambiente devemos é cuidar 

Temos muitas formas de ajudar 
Nós devemos limpar e reciclar 

Não devemos desmatar e poluir 
O meio ambiente não devemos agredir [...]”

Música: O meio ambiente - MV Bill

“O bico do beija-fl or
Beija a fl or, beija a fl or

E toda fauna-fl ora grita de amor 
[...]

Atrás do arranha-céu tem o céu tem o céu
E depois tem outro céu sem estrelas

Em cima do guarda-chuva, tem a chuva tem a chuva,
Que tem gotas tão lindas que até dá vontade de comê-las [...]”

Música: Maracatu Atômico – Nação Zumbi
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A SUSTENTABILIDADE EM MEIO AOS 
CAMINHOS INSUSTENTÁVEIS

Marçal Rogério Rizzo
Economista e professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Elder Camargo Rotondo
Acadêmico do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Se olharmos com atenção para o mundo atual, perceberemos que estamos 
colhendo as consequências das escolhas erradas que fizemos no passado. Vivemos 
em meio às desigualdades sociais e econômicas do consumismo exagerado, 
miséria urbana, da violência, poluição, escassez de água, perda da fertilidade do 
solo entre outros problemas. 

Com o agravamento do colapso ambiental, o conceito de sustentabilidade 
surgiu, foi desenvolvido e amplamente discutido pelo mundo. A pilastra básica 
que mantém essa visão é guiada pela ideia de termos nossas necessidades 
atendidas sem comprometermos o futuro das gerações que estão por vir. Assim, 
podemos nos sustentar por tempo indeterminado, tendo um equilíbrio entre 
três pilares – o social, o ambiental e o econômico.

Agora, são diversas as causas que tornam o mundo insustentável. Uma 
delas, que vem acalentando os debates nessa área, é o saneamento básico, que 
pode ser entendido como: conjunto de medidas, visando preservar ou modificar 
as condições do meio ambiente, com a finalidade de prevenir doenças e promover 
a saúde, melhorando, assim, a qualidade de vida da população e a produtividade 
do indivíduo. Ele também tem influência direta sobre a atividade econômica. 

Dentro do contexto saneamento básico, ao considerarmos especificamente 
somente o esgoto, veremos que ele se tornou um grande problema para o Brasil. 
A ONU adotou 2008 como o Ano Internacional do Saneamento Básico, mas 
a situação aqui é caótica. O esgoto não tratado contém numerosos agentes 
patogênicos, micro-organismos, resíduos tóxicos e nutrientes que provocam o 
crescimento de outros tipos de bactérias, vírus ou fungos que são causadores 
de inúmeras doenças. Além do mais, o esgoto polui as águas e, só por aí, já 
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se justificaria a extrema necessidade e importância de sua coleta e tratamento. 
Esgoto coletado e tratado garante a qualidade de vida da população atual e 
futura.

Tal cenário gera a contaminação dos mananciais e, consequentemente, o 
consumo de água sem tratamento tem registrado milhares de casos de doenças, 
como dengue, malária, hepatite A, leptospirose, tifóide e febre amarela. Milhares 
de crianças com menos de cinco anos morrem de diarréia todos os anos. 

As regiões Norte e Nordeste apresentam os piores índices do Brasil, onde 
mais da metade da população não conta com rede de abastecimento de água e 
de esgotos.

Apesar do reconhecimento da importância do desenvolvimento 
sustentável, o saneamento básico tem caminhado na contramão da 
sustentabilidade. É necessário promover mudanças de atitudes, pois o modelo 
atual das relações sociais, ambientais e econômicas encontra-se esgotado. 

Na verdade, o momento atual está marcado por uma mudança de valores. 
Estamos como os olhos voltados apenas para um dos pilares da sustentabilidade, 
o econômico. Vale lembrar que “o pior cego é aquele que não quer ver”. Agora, 
resta saber até quando poderemos ter as atenções voltadas somente nos interesses 
econômicos? Talvez, quando acabarmos com o planeta, teremos dinheiro 
suficiente para comprar outro planeta. 

Tudo considerado, vale entender que enterrar canos e construir Estações 
de Tratamento de Esgoto (ETEs) renderá poucos votos aos políticos, ainda mais 
para aqueles que vivem de marketing e de holofotes dá uma mídia comprada 
por migalhas. Basta atentar para os meios de comunicação e entenderá do que 
estamos falando. 

Em 2010 e 2012, teremos novos processos eleitorais. Aí voltarão em cena 
os falsos e mentirosos discursos, dizendo que estão preocupados com o meio 
ambiente e a saúde do cidadão. Porém, infelizmente, continuemos viver embaixo 
desse “guarda-chuvas” político, em que a elite é manipuladora, homicida e 
egoísta. O meio ambiente é coletivo e não individual, uma ação pode atingir 
milhões de pessoas.

Publicado no jornal Diário MS (Campo Grande/MS) 23/12/2009.
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LIXO: PROBLEMA OU OPORTUNIDADE DE 
NEGÓCIO?

Marçal Rogério Rizzo
Economista e professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Elder Camargo Rotondo
Acadêmico do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

A geração de lixo sempre fez parte da história da humanidade. A 
produção desse resíduo é inevitável, porém, em cada período da história, ela 
ocorreu de uma forma. Nos primórdios, o homem era nômade, consumia 
o que coletava e caçava. O número de habitantes era reduzido, e, por onde 
passavam deixavam seus restos, de modo que não sentiam os problemas que 
o lixo ocasiona.

A humanidade “evoluiu” e, com a “evolução”, trouxe o aumento do 
número de habitantes e transformações na forma de produzir e de consumir. 
Com a evolução técnica e científica, os produtos ficaram mais acessíveis e a 
população passou a ter mais necessidade de consumi-los. Outro ponto a ser 
lembrado são as muitas modificações pelas quais os produtos passaram desde a 
mudança das matérias primas até as embalagens que passaram a ter. O marketing 
veio para incluir mais uma “pitada” nessa mistura de ingredientes que vem 
produzindo muitos resíduos. 

Para se ter uma ideia do que estamos falando, há um ranking que mede 
a quantidade média de lixo por habitante/dia. Pesquisas recentes apontam que, 
com o bom desempenho da economia do país, o volume de lixo aumentou. Isso 
é simples de entender; basta pensar que tem mais gente ganhando melhor e, 
assim, consumindo mais, consequentemente gerando mais resíduos. E quanto 
resíduo cada habitante gera em média?

De acordo com Juliana Boechat (Correio Braziliense – edição de 
08/02/2010), “O brasiliense é o que mais produz lixo em todo o país. Cada 
morador da capital federal produziu, em 2008, uma média de 2,4 kg de lixo 
por dia. Por ano, são 876 kg por pessoa. O DF também lidera o ranking 



mEio amBiEnTE E SUSTEnTaBilidadE 5

de produtores de resíduos sólidos em relação a outros estados. Dados do 
Diagnóstico de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos do Sistema Nacional de 
Informações sobre o Saneamento (SNIS), do Ministério das Cidades, calculam 
1,96 kg produzido, diariamente, por habitante. Em seguida aparece a Paraíba, 
com 1,56 kg”. Como viram, é muito lixo a que ser dado o fim adequado! No 
entanto, Brasília não possui um aterro sanitário adequado.

A grande questão é: o que fazer com essas montanhas de lixo? Atualmente, 
estas vêm-se tornando uma grave ameaça por oferecer riscos à saúde da população. 
O lixo pode contaminar a água, o solo e, se for queimado inadequadamente, 
expandem-se os riscos de poluição para o ar. As pessoas, em pleno século XXI, 
ainda têm o péssimo hábito de jogar o que não lhes serve mais em qualquer 
lugar ou então de queimar folhas, galhos e restos de lixo. Quantas vezes a 
televisão mostra objetos estranhos no rio Tietê, em São Paulo, como portas de 
geladeiras? Mas não é preciso ir às capitais ou grandes cidades para se assistir a 
cenas deploráveis. Dia desses vimos um sofá e um colchão jogados às margens 
da rodovia Euclides da Cunha, nas proximidades do município de Jales (SP). 

Outro ponto notado é que grande parte do lixo que é produzido no Brasil 
é de procedência orgânica, porém o dado que deve ser visto com preocupação 
é que 76% de todo resíduo produzido no Brasil ainda são abandonados a céu 
aberto ou em locais impróprios, como, por exemplo, o Morro do Bumba em 
Niterói (RJ), que recentemente foi palco de uma tragédia que ceifou a vida de 
centenas de pessoas. 

Ali o solo é instável, de onde emanam gases, especialmente metano, que 
é inflamável e tóxico. Havia mau cheiro e escorria o chorume (líquido negro e 
viscoso que é gerado pela decomposição do lixo), que tem contaminado o lençol 
freático e os mananciais próximos.

O Morro do Bumba não é um caso isolado. Matéria do jornal Estado de 
São Paulo (edição de 13/04/2010) revelou que existem 17 mil pessoas na Grande 
São Paulo morando em áreas onde antes eram lixões. Cita o Sítio Joaninha 
(localizado na divisa das cidades de São Bernardo do Campo e Diadema, onde 
já houve desmoronamentos e explosões) e a Favela do Espírito Santo (Santo 
André). Em Mauá, há até um condomínio de classe média instalado sobre uma 
dessas áreas inadequadas, onde já ocorreu uma explosão que matou um homem. 

A desculpa para a não disposição adequada do lixo é o alto custo para 
a implantação de aterros sanitários ambientalmente corretos. Temos casos de 
aterros do país e do mundo que já se esgotaram e assim, torna-se necessário 
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transportar os resíduos de caminhões para outros locais mais distantes, o que 
encarece o tratamento do lixo. Existe também a herança industrial de alguns locais 
que necessitam ser descontaminados dos lixos tóxicos que foram depositados ali.

A sociedade deveria apostar numa mudança de paradigma e acreditar 
que realmente nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Imaginemos 
a busca do ideário de transformar o lixo em verdadeira e plena fonte de renda. 
Poderíamos afirmar que é um mercado promissor e que “[...] os primeiros a 
entrarem nesse mercado ficarão bilionários”, como afirma Eric Lombardi, que 
dirige a maior organização de reciclagem sem fins lucrativos dos Estados Unidos.

Segundo informações obtidas na Revista Sustenta (edição nº 7), das 150 
mil toneladas que o Brasil gera diariamente (incluindo os resíduos orgânicos), 
reciclamos apenas 12%. O fim dos 88% restantes são aterros e lixões, de modo 
que desperdiçamos R$ 10 bilhões por ano com a reciclagem.

Sonho e otimismo à parte, dentro desse contexto o lixo como fonte de 
renda e de energia é algo que vem dando certo em alguns lugares do mundo, por 
se tratar de uma solução com bases econômicas, sociais e ambientais. O Brasil 
tem um grande potencial a partir de resíduos sólidos, podendo aumentar em 
mais de 15% a produção total atual de energia elétrica a partir do lixo (queima 
do gás metano em usinas termoelétricas).

Assim, comecemos olhando para o lixo de forma diferenciada – vejamos 
nele os problemas e as oportunidades. Potencial energético, renda e empregos 
podem ser encontrados no lixo, mas é necessária a mudança de pensamento e 
de atitude, não só governamental ou empresarial, mas de cada cidadão em suas 
casas. Atitudes simples envolvendo o lixo melhorarão a qualidade de vida de 
todos. Não vamos fazer do Brasil um grande Morro do Bumba! 

Temos certeza de que você e eu podemos reduzir os nossos resíduos, 
separá-los de forma adequada e cobrar das autoridades a implantação da coleta 
seletiva e de aterros sanitários.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 21/05/2010.
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ESVERDEAR AS URBES = ABONAR A VIDA

Júlia Gabriela Valverde Barbosa de Melo
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Marçal Rogério Rizzo
Economista e professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

A sociedade humana destaca-se pela capacidade que possui de unir 
esforços e agregar-se social e economicamente ao redor de interesses. Vocês 
já notaram que há casos que em pouco tempo o homem consegue urbanizar 
grandes áreas. No entanto, também podemos citar casos que a sociedade parece 
estar inerte a respeito de temas que se enfrentados de frente poderia melhorar a 
qualidade de vida das populações.

Um desses temas é a necessidade de arborizar as áreas urbanas, ou seja, 
“esverdear” as cidades, afinal de contas o “verde” é sinônimo de vida.

O processo do êxodo rural que o Brasil viveu nas últimas décadas levou 
ao surgimento de áreas urbanas sem qualquer planejamento. Deve ficar claro, 
que não se trata somente da saída de milhões de pessoas do campo para as 
cidades, mas sim, da chegada às áreas periféricas para residir sem a infraestrutura 
adequada. Como bem demonstra muitos exemplos, nossas cidades, com o 
passar dos anos e por pressão eleitoral, parte desses espaços periféricos receberam 
água encanada, guias de sarjetas, asfalto, calçadas, galerias de águas fluviais, 
iluminação pública e até mesmo em muitas cidades a rede de esgoto.

Agora, vindo ao encontro de nosso tema, o que se observa, hoje, é que a 
arborização vem sendo deixada de lado. Existe uma selva de pedras nas cidades e 
sentimos na pele a aridez pela falta do verde. Inserir árvores nas cidades de forma 
planejada e adequada vem sendo um dos grandes desafios urbanos. A maioria da 
população parece não estar ciente da necessidade de recomposição de ambientes 
mais verdes nas cidades cinzentas, pois essa ação traria uma melhor qualidade de 
vida para seus habitantes.

Não por acaso, que fazemos a defesa dessa tese, já que a arborização 
traz benefícios, como: purificação do ar pela fixação de poeiras e gases tóxicos 
(pela reciclagem de gases através dos mecanismos fotossintéticos); melhoria 
do microclima da cidade (através da retenção da umidade do solo e do ar e 
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pela geração de sombra – evitando que os raios solares incidam diretamente 
sobre as pessoas); redução na velocidade do vento (funcionando como uma 
barreira em caso de outras dessas grandes tempestades que vem assolando o 
Brasil); influência no balanço hídrico, favorecendo infiltração da água no solo 
e provocando evapo-transpiração mais lenta; abrigo à fauna, propiciando uma 
variedade maior de espécies, consequentemente influenciando positivamente 
para um maior equilíbrio das cadeias alimentares e diminuição de pragas e 
agentes vetores de doenças e até mesmo amortecimento de ruídos. Outro grande 
benefício é o aumento da umidade do ar. Uma árvore isolada pode transpirar, 
em média, 400 litros de água por dia, produzindo um efeito refrescante.

Temos que ser ambiciosos na busca do “esverdear” as urbes. Mas, que 
tal você começar arborizando a frente de sua casa ou o quintal com uma árvore 
frutífera. Nada melhor do que chupar uma fruta no pé!

Reflitam sobre o assunto e plante, já que só assim você ira colher sombra, 
frescor, verde, vida, flores e frutos! Para descontrair fechamos o artigo com um 
trecho da letra da música de Vanessa da Mata que diz o seguinte: “Quando um 
homem tem uma mangueira no quintal/Ele não é goiaba!”. Então... não seja 
goiaba, tenha uma mangueira no quintal!

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 14/12/2010 e no Jornal de Jales (Jales/
SP) 26/12/2010.
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NÃO SEJA UM “SUJO (EX-) MUNDO”

Marçal Rogério Rizzo
Economista e professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Raquel da Silva Rodrigues
Acadêmica do curso de Ciências Contábeis da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Em face da urgência dos temas ambientais é de suma importância escrever 
a respeito do tema “lixo”, sem elaborar frases de efeito e nem mesmo afirmar que 
existe uma única verdade.

Hodiernamente pessoas são apanhadas dizendo: “sonhar não custa caro”. 
Dessa maneira, muitos pensam que vivem em uma cidade limpa, com uma 
população educada, com princípios de cidadania, e que “restos” não são jogados 
pelas ruas e calçadas; muito menos que são amontoados em locais públicos. Mas 
isso é uma mera ilusão, pois o indivíduo considerado socialmente ativo ainda é 
um dos culpados pelos entupimentos dos bueiros que ocasionam alagamentos. 

No Brasil esta realidade é vista diariamente, ou seja, ainda há falta da 
educação voltada para a cidadania. A ausência de políticas públicas e de 
investimentos governamentais faz disso um grave problema, porque, juntamente 
com o lixo, vem a poluição, o mau cheiro, as doenças, as enchentes e os insetos, 
entre outros fatores. Está mais do que na hora da sociedade se envolver também 
com o quesito qualidade de vida.

No Brasil o lixo é um problema. Existem cidades, como Barcelona 
(Espanha), cujo modelo poderia ser seguido. Neste país, desde 1992, é utilizado 
um sofisticado sistema de coleta em que a população separa o lixo em sacos e 
os deposita em lixeiras: posteriormente, o lixo é transportado por debaixo da 
terra em tubos que encaminham sacos a 70 km/h até um centro de coleta. O 
lixo, depositado diretamente em um container, é transportado para uma usina 
de triagem que fica distante da cidade. Materiais como plásticos, latas e papeis 
são continuamente reciclados e o lixo orgânico é convertido em combustível 
para mover turbinas que produzem eletricidade. Vale lembrar que este é um 
sistema aprimorado que já deu certo em aproximadamente 50 cidades européias. 
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Embora o investimento no sistema possa parecer caro, economiza-se e muito 
uma vez que não são mais usados caminhões, combustível e mão de obra para 
coleta dos resíduos.

O Brasil está longe de adotar um sistema avançado como o citado, já que 
exigiria um alto investimento. O país possui outras prioridades para o dinheiro 
público como melhorar a saúde, a educação, a segurança pública, o combate às 
drogas e claro, a infraestrutura (se é o que realmente ocorre...).

Por outro lado, a população está motivada em alcançar melhorias nas 
condições da qualidade de vida e de renda. Invariavelmente, atrelado a isso, 
vem o aumento no volume de resíduos que, em sua maioria, acaba depositado 
em locais inadequados. O sonho de qualidade de vida acaba se tornando um 
pesadelo quando ruas e calçadas ficam sujas, o que sobrevêm enchentes, doenças 
como dengue, e tantos outros fatores, pois a população não faz a sua parte. 

O Brasil necessita de políticas públicas voltadas para a adequação do 
problema dos resíduos sólidos, afinal, do que adianta o cidadão separar seu lixo 
corretamente se não há um sistema de coleta seletiva nas cidades? Onde está a 
educação ambiental que deve estar inclusa nos projetos político-pedagógicos 
das escolas? Por que não pedir às instituições para conscientizar e educar os 
adultos? Por que o Governo Federal não isenta as empresas recicladoras de certos 
impostos? Onde estão os incentivos para a reciclagem? Se os cidadãos notarem 
muito dinheiro é jogado fora não se reaproveitado o lixo, assim como a falta de 
artifícios de reciclagem. Portanto, o que hoje é considerado “lixo” ainda é, para 
muitos, uma fonte de renda.

Assim, vê-se que deveria existir um conjunto de esforços envolvendo a 
sociedade, o setor público e a iniciativa privada, pois isso faria a diferença e 
garantiria a qualidade de vida de muitos municípios. 

Não há dúvidas de que se cada um fizer a sua parte, depositando o lixo 
em lugares adequados, não queimando folhas e galhos ou até jogando lixo nas 
ruas ou em terrenos baldios, os indivíduos poderiam cobrar das autoridades 
municipais o amparo e o respeito que um cidadão deve ter. 

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 22/01/2011 e no jornal A Tribuna 
(Jales/SP) 23/01/2011 e no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo 
Grande/MS) 31/01/2011.



mEio amBiEnTE E SUSTEnTaBilidadE 11

ÁGUA: CONSCIENTIZANDO PARA A VIDA!

Leise Rafaelli Navas Fim
Acadêmica do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Marçal Rogério Rizzo
Economista e professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Nem sempre damos o devido valor a determinadas coisas que realmente 
tem valor como é o caso da água. Dessa forma optamos por iniciar com uma 
parte da letra da música “Planeta Água” de Guilherme Arantes: “Água que nasce 
na fonte/ Serena do mundo/ E que abre um profundo grotão/ Água que faz 
inocente/ Riacho e deságua/ Na corrente do ribeirão.../ Águas escuras dos rios/ 
Que levam/ A fertilidade ao sertão/ Águas que banham aldeias/ E matam a sede 
da população [...]/Terra! Planeta Água [...].

Como é sabido no dia 22 de março comemoramos o “Dia Mundial da 
Água”. Trata-se, então, de um momento de reflexão sobre o valoroso e essencial 
líquido que permitiu estarmos aqui defronte à tela de um computador tecendo 
frases. Aprendemos na escola que a água é uma substância química composta de 
hidrogênio e oxigênio, sendo essencial para todas as formas de vida.

O corpo humano é composto por cerca de 70% de água. Ela é responsável 
por manter a temperatura do mesmo, lubrificar e amortecer as articulações, livrar 
o corpo dos resíduos através da urina, transpiração e movimentos do intestino, 
dentre outras inúmeras e importantes funções.

A água está em absolutamente tudo o que nos cerca, desde – é claro – os 
alimentos, até uma simples caneta, ou, mudando de proporção, um grande avião, 
cujo visivelmente não apresenta nada de úmido. Todavia, qualquer produto 
para ser fabricado demanda certo consumo de água em alguma fase da cadeia 
produtiva. Como diz a letra da música de Guilherme Arantes, “Terra! Planeta 
Água”, uma vez que a maior proporção do planeta é composta por água. Enfim, 
estamos falando substancialmente de vida, ou das preciosas e reais palavras: 
Água é vida! Poderíamos até pensar em pleonasmo para as palavras água e vida.

No entanto, drasticamente o que vem preocupando cientistas, 
pesquisadores e governos do mundo todo, é a possível (e provável) escassez 
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hídrica, já que na atualidade nos referimos a um recurso finito e não renovável. 
Gerações foram educadas na visão de que a água nunca acabaria, mas, o tempo 
em que se acreditava nisso se foi. 

O Brasil é o país mais rico em água disponível para o consumo humano. 
O país possui 13,7% de toda água potável no mundo, e mesmo assim, algumas 
cidades já sofrem pela sua escassez, como é o caso de municípios da grande São 
Paulo, por exemplo. Já a situação de outros países do mundo é ainda pior. 

O desperdício, o descaso e a contaminação – que aumentam ainda mais 
com as enchentes que o mundo vem sofrendo – estão distanciando a realidade 
da água potável de milhares de cidadãos. Hoje nações fazem guerras, matam 
pessoas pela posse do petróleo, num futuro próximo farão pela água!

Assim, não resta dúvida que é preciso deixar claro que somos os 
responsáveis pela continuidade da água e da vida no planeta. Cabe a cada um de 
nós lutar contra o desperdício, o descaso e a contaminação dos recursos hídricos. 

O embate central nos próximos anos se dará em torno da necessidade da 
participação efetiva dos governos nas questões envolvendo a água. Por exemplo: 
realização de investimentos em pesquisa continuada sobre o tema; adoção de 
instrumentos transparentes de planejamento e gestão; cases de sucesso de reuso 
deverão ser apoiados e servirem como modelo; monitoramento adequado das 
águas superficiais e subterrâneas do planeta entre outras ações. 

Como desfecho dessa reflexão, lembramos que um dos muitos crimes que 
podemos cometer contra a humanidade (certamente o pior deles) é deixarmos 
nossos filhos e netos sem água potável. Não basta termos o “Dia Mundial da 
Água”, é preciso ter água todos os dias! 

Publicado no jornal O Estado de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 01/04/2011 
e no jornal O Paraná (Cascavel/PR) 01/04/2011.
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POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Marçal Rogério Rizzo
Economista e professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Priscila da Silva
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Cadê a lei voltada para os resíduos sólidos? Essa era uma cobrança 
dos ambientalistas junto à classe política brasileira. Assim, depois de 21 anos 
tramitando no Congresso Nacional, nasce a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos (PNRS). Na verdade, éramos órfãos de um marco regulatório para o 
lixo que geramos. 

Uma cena ainda comum para a maioria dos municípios são os lixões 
a céu aberto. Essas áreas recebem milhões de toneladas de resíduos sólidos 
diariamente. 

Nessas montanhas, são encontrados resíduos que não podem ser 
aproveitados, em especial, o material orgânico misturado com materiais que 
poderiam ser reaproveitados e reciclados como plásticos, papeis, vidros e entre 
outros. 

Em boa parte desses lixões encontramos os catadores que acabam 
garimpando sua sobrevivência em meio aos resíduos que ali são despejados. As 
condições de coleta nesses lixões são insalubres, uma vez que, ali poderão se ferir 
ou se contaminar com algum material que foi descartado.

A PNRS promete dar um fim aos lixões a céu aberto, pois determina que 
estes sejam substituídos pelos aterros sanitários, que são locais ambientalmente 
adequados para a destinação dos dejetos, ou seja, lixo que não podem ser 
reaproveitado. 

Um aterro sanitário apresenta condições ideais para receber os rejeitos, 
pois possui uma cobertura do solo que impede que a matéria orgânica, quando 
decomposta, ao produzir o chorume, infiltre-se no solo e contamine o lençol 
freático. Impede também que haja a proliferação de vetores de doenças como, 
por exemplo, a dengue. Nos aterros sanitários há um sistema de drenagem do 
biogás (gás metano), que pode ser incinerado ou dependendo da escala desse gás, 
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pode ser transformado em energia por meio de uma termoelétrica. É importante 
ressaltar, que o gás metano é um gás de efeito estufa, sendo 21 vezes mais quente 
que o CO2, além de ser tóxico. O chorume, que é um agente contaminante 
líquido, ao ser drenado pode ser utilizado na produção de composto orgânico 
sendo rico em nutrientes. 

Além da substituição dos lixões a céu aberto pelos aterros sanitários, a 
PNRS prevê o incentivo a coleta seletiva, a reciclagem e o manejo correto do 
lixo. Um ponto importante desta nova lei é a responsabilidade compartilhada 
sobre o lixo gerado. Além dos governos, a nova lei responsabiliza as empresas e 
o cidadão pelo lixo que vem sendo gerado. 

Atualmente, as empresas produzem e vendem os produtos não se 
importando com o seu descarte, assim o meio ambiente e a sociedade é quem 
pagam a conta. Algumas empresas possuem pequenas ações de responsabilidade 
social, que são ineficientes, como por exemplo as operadoras de celular que 
disponibilizam em seus pontos de venda um local para a coleta aparelhos 
celulares e baterias usados. Entretanto, considerando os milhões de brasileiros 
que possuem celular, quantos de nós sabíamos disso ou até mesmo já levamos 
nosso aparelho antigo nesses pontos de coleta? É necessário nos conscientizarmos 
de que: Todos somos responsáveis pelo lixo que geramos! 

Cabe destacar que as prefeituras e os governos estaduais terão quatro 
anos para se ajustarem a essa nova lei. O descumprimento dessas regras será 
considerado crime grave com punição de até quatro anos de prisão.

Precisamos de uma transformação cultural. Será um grande desafio a 
todos, pois estamos acostumados a jogar todos os resíduos em um único saco 
plástico, o que dificulta a separação dos materiais que podem ser reaproveitados, 
dos que deverão ir para o aterro. A coleta seletiva esta prevista na PNRS. Então: 
Por que não temos coleta seletiva em nossa cidade? Quais os motivos por haver 
ou não haver essa coleta seletiva? Caso haja: Estamos separando nosso lixo da 
maneira correta?  Há alguma cooperativa ou associação de catadores em nosso 
município? 

A lei prevê auxílio governamental às cooperativas e associações de 
catadores. Para se ter uma ideia, em números, no Brasil de 1999 para 2009 
o número de catadores elevou-se de 150 mil para 1 milhão. É uma classe que 
necessita de apoio, pois a sociedade não dá a devida importância aos mesmos. 
O lixo que talvez para nós não tenha valor, pode representar o único meio de 
sobrevivência para esses brasileiros.
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A sociedade tem que se mobilizar e cobrar ações viáveis para os resíduos 
sólidos, e não ficar aguardando que somente o Estado resolva todas essas 
questões. Até mesmo porque, também somos responsáveis pelo problema. O 
cidadão tem que observar o que lixo vem gerando em sua residência e qual a 
quantidade do mesmo. Tem que perguntar a si mesmo: o que pode ser feito 
com esse lixo? O que pode ser reciclado e reaproveitado? Como posso diminuir 
o volume desses resíduos?  

É amigos... Esperamos que as mudanças ocorram, e que a PNRS “pegue”. 
Infelizmente aqui no Brasil é comum existirem leis que “pegam” e outras que 
“não pegam”. Não podemos admitir ser pegos pelo lixo e pela poluição!

Nosso lixo não pode ser visto apenas como descarte, resto, dejeto, mas, 
sim, como algo que gera empregos, renda e energia.

Publicado no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 
14/04/2011 e no Jornal de Jales (Jales/SP) 24/04/2011.
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ÁGUA: UM ELEMENTO EM EXTINÇÃO?!

Angélica Bento Pereira
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Qualquer pessoa que abra os jornais vai se deparar com uma série de fatos 
que envolvem o meio ambiente: lixo tóxico, água contaminada, aquecimento 
global, diminuição da camada de ozônio entre tantos outros. 

Há momentos que essas notícias se tornam uma miscelânea de ocorrência 
que nos deixam em pânico. Obviamente, todos têm grande relevância e grau 
de preocupação para o nosso habitat. Contudo, este texto pretende resgatar a 
reflexão sobre a importância da água para a nossa existência.

Não podemos falar no planeta Terra sem falar de suas águas. Aliás, não 
é por acaso que a Terra é conhecida como “Planeta Água”. De tudo aquilo que 
recobre a sua superfície, mais de 2/3 são recursos hídricos, ou seja, água. A 
maior parte do nosso corpo também é composta por água. É um elemento 
indispensável para a existência humana, para a vida de toda fauna e flora.  
Contudo por incrível que pareça está cada dia mais escassa, correndo sério risco 
de “entrar em extinção”.

Desde os tempos mais remotos, a água sempre teve vital importância, seja 
na forma de reguladora das atividades biológicas do corpo humano, através da 
sua ingestão, ou como local de abrigo de alimentos (peixes, crustáceos, algas), 
ou até como meio de transporte. Ter suas terras banhadas por ela era sinônimo 
de poder e riqueza para seus proprietários. Nos dias de hoje água serve para lazer 
e recreação. 

O avanço tecnológico propiciou a utilização a níveis inimagináveis. 
Assim, se nada for feito fica evidente que pagaremos um preço alto pelo uso 
irresponsável do valioso liquido. Podemos afirmar que o homem está colocando 
em risco o seu futuro no planeta.

Estima-se que, em 2025, mais da metade da população mundial sofrerá 
com a falta de água. Tudo por conta da ausência de bom senso na sua utilização; 
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do crescimento exacerbado da urbanização; e consequente aumento da poluição 
– maior vilã do “desaparecimento” dos recursos hídricos. Afirma-se que esse 
problema poderá gerar conflitos com proporções irreversíveis.

Mas, esse cenário apocalíptico pode ser evitado, uma vez que existem várias 
formas de combater essa exaustão. Muito se tem falado sobre o reaproveitamento 
ou a reutilização dos resíduos e efluentes, não só industriais, mas também 
domésticos. No entanto, a mais importante solução está na preservação da água. 
Atitudes como escovar os dentes e fazer a barba com a torneira fechada, substituir 
a mangueira pela vassoura ao limpar os quintais e calçadas, são maneiras simples 
e se praticadas por todos, poderão alcançar resultados satisfatórios. Vale ressaltar 
que essas boas práticas são de conhecimento de todos, mais que infelizmente 
ainda parecem não fazer parte do cotidiano da maioria das pessoas.

Levando em conta que a água possui papel insubstituível na existência de 
todas as espécies terrestres, e que, se o seu atual emprego não for revisto, poderá 
se exaurir brevemente. 

É preciso voltar mais atenção para essa questão, e não tentar fechar os 
olhos e esquecer que todos nós temos a obrigação de se preocupar com essa 
lamentável situação. Devemos sim caminhar para o progresso, mas sempre de 
maneira sustentável e respeitando os recursos hídricos. 

Para uma reflexão mais convidativa fechamos esse artigo com um trecho 
do Cordel da Água: “Cuidar da água é cuidar da vida/ E é preservar o Meio 
Ambiente/ Na nobre atitude de ser consciente/ Salvada a nascente que não foi 
perdida/ O mal já cresceu é grande a ferida/ A água já é um bem tão escasso/ 
Num mundo que anda errando o compasso/ Seguindo um caminho sem volta 
e sem jeito/ Cuidar bem da água é nosso direito/ Nossa coerência nesse nosso 
laço/ A água é um bem, puro e precioso/ E imprescindível pra todo ser vivo 
[...]”.

Publicado no jornal A Tribuna (Jales/SP) 01/05/2011 e no jornal Folha do Povo de 
Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 13/05/2011.
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QUEIMADAS URBANAS: ATO DE DESRESPETO 
OU CRIME?

Aline Helmann Bonfim
Acadêmica do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Silvio Paula Ribeiro
Professor do curso de Ciências Contábeis da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS.

Observamos que o lixo é um dos maiores problemas ambientais da 
atualidade. O lixo produzido durante o período das chuvas vai para os córregos, 
rios e entope a rede de águas fluviais e até mesmo de esgoto de muitas cidades 
brasileiras. Os entulhos reunidos durante o período da seca muitas vezes são 
queimados, provocando inúmeros problemas a todos nós. 

Quando alguém coloca fogo no entulho ou no terreno baldio, 
além do incômodo que a fumaça causa, os chamados “picumãs” também 
são motivo revolta e preocupação por parte dos moradores. Essa prática 
criminosa tem efeitos graves na saúde alheia, sua fumaça pode causar 
danos na respiração, devido à alta concentração de carbono; a pessoa que 
sofre de alguma doença pulmonar pode ter complicações motivadas pela 
fumaça das queimadas.

O fogo colocado perto das avenidas ou das ruas multiplica o perigo, 
o risco de ocorrer um acidente é significativamente maior, pois a fumaça 
diminui a visibilidade do motorista. Um motoqueiro pode, por exemplo, 
perder a consciência ao inalar a alta concentração de carbono da fumaça. 
Portanto, os problemas relacionados às queimadas são vários e nota-los é 
muito fácil até porque quem nunca viu um terreno baldio queimar? Quem 
nunca viu entulho queimado na cidade? Quem nunca viu queimadas debaixo 
de redes elétricas?

Você que está lendo esse texto provavelmente já se deparou com pelo 
menos uma das situações acima citadas. Essa irresponsabilidade pode ser 
justificada pela falta de consciência das pessoas que praticam esse fato ou até 
mesmo por uma questão cultural, onde a queima da entulho ou terreno baldio é 
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entendida como sinônimo de “limpeza”. E o ar que respiramos não fica impuro? 
E as cinzas dessas queimas não são sujeiras?

Notamos que as queimadas na zona rural também prejudicam as pessoas de 
uma forma geral, mesmo porque a fumaça chega as cidades. Assim, entendemos 
que as queimadas de grande proporção causam um efeito devastador no meio 
ambiente. Sintomas que às vezes nos passam despercebido, mas causam danos à 
fauna, a sua saúde, a agricultura e vários outros setores. E isso pode ser explicado 
pelo fato de que quando uma queimada atinge uma proporção maior destrói 
todo um habitat, altera o regime de chuvas na localidade, extingue lentamente 
espécies de vegetação, matam e deixam sem habitat inúmeras espécies.

Além da falta de consciência e da questão cultural muitas queimadas 
acontecem por conta de pontas de cigarros atiradas acessos ao chão. Até 
quando estaremos expostos a situação? Até quando a (o) dona (o) da casa terá 
que lavar novamente as roupas que estavam no varal que foram sujas pelas das 
queimadas? Até quando acordar e encontrar a garagem e o quintal de nossas 
casas “muitíssimo” sujos por conta das cinzas de mais uma noite de queimadas?

Antes de colocar fogo pense que de acordo com o Código Penal Brasileiro 
(Decreto-Lei n nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940) o qual apresenta em seu 
Art. 250 “provocar incêndio, expondo a vida, a integridade física ou patrimônio 
de outrem a perigo” deve receber “pena de reclusão, de 3 a 6 anos, e multa”. 
Portanto, colocar fogo em entulho na cidade é entendido como crime pela nossa 
legislação.  

Publicado no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 
04/07/2011.
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AR: ELEMENTO E QUESTÃO DE 
SOBREVIVÊNCIA

Raquel da Silva Rodrigues
Acadêmica do curso de Ciências Contábeis da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Sirlei Tonello Tisott
Professora do curso de Ciências Contábeis da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Todos os brasileiros têm a liberdade de escolha: namorar, viajar, 
decidir sobre a profissão que pretendem seguir, até mesmo definir o que 
comprar no mercado. De tal modo, são nossas escolhas sobre o que é 
bom ou que é ruim, de qualidade ou não, que suprem as necessidades no 
nosso cotidiano. Para tanto, as empresas, em especial as indústrias, têm 
se importado e muito com as decisões de consumo das pessoas, o que 
faz com que direcionem suas estratégias de produção para atender essas 
demandas de mercado.

A Revolução Industrial (século XIX) proporcionou ao Reino 
Unido e ao mundo uma transformação de alta escala na produção, ou 
seja, produzir mais em menos tempo. Contudo, com esse momento que 
consistiu em um conjunto de mudanças tecnológicas com profundo 
impacto no processo produtivo em nível econômico e social veio a falta de 
saneamento básico, o consumo desenfreado de recursos naturais, e uma 
brusca mudança de hábitos da população, o que aumentou, também, o 
volume de lixo (materiais sólidos considerados sem utilidade, supérfluos 
ou perigosos, gerados pela atividade humana, e que devem ser descartados 
ou eliminados) gerado pela humanidade, bem como a proliferação da 
poluição atmosférica originada pelo processo produtivo. 

A partir desse marco histórico o mundo não foi mais o mesmo, 
as máquinas ganharam espaço significativo no meio industrial e a 
manufatura ficou ultrapassada. A tecnologia foi determinante para o 
processo de evolução e desenvolvimento econômico mundial, porém, não 
se observa a mesma intensidade na amenização dos impactos causados ao 
meio ambiente e atmosfera.
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Portanto, por causa dos problemas causados pelos modelos de 
desenvolvimento industrial e de consumo vigentes no planeta a emissão 
de gases causadores do efeito estufa e o aquecimento global preocuparam 
aos países integrantes da Organização das Nações Unidas (ONU) que se 
uniram para combater ou reduzir tais malefícios. Firmaram, então, um 
acordo internacional: o Protocolo de Kyoto, a fim de discutir e estabelecer 
metas de redução na emissão de gases-estufa na atmosfera. O Protocolo 
de Kyoto trata do comprometimento das nações industrializadas a reduzir 
suas emissões em 5,2% e estabelece três mecanismos de flexibilidade: a 
Implementação Conjunta (Joint Implemention), Comércio de Emissões 
(Emission Trading) e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo-MDL 
(Clean Development Mechanism).

A Implementação Conjunta é uma ação realizada por meio de um acordo 
entre países cujo objetivo fundamenta-se em atingir as metas de redução de 
emissões de gases atmosféricos. O Comércio de Emissões (mercado de créditos 
de carbono) refere-se à comercialização de créditos entre países poluidores e 
países que apresentam baixos índices de poluição, ou seja, alguns estão acima 
dos limites e outros estão abaixo dos limites de poluição. O terceiro mecanismo 
é o MDL, com projetos de redução de emissões, projetos de reflorestamento e 
florestamento, uso do biogás de aterros sanitários, projetos de energia renovável, 
entre outros.

Conforme notícia obtida na The european magazine (http://www.
cafebabel.co.uk) a Alemanha (-2,3%), a Findândia (-14,6%) e Holanda (-2,9%) 
estão no topo da lista dos países que reduziram gases de efeito estufa (GEE). No 
entanto, países como Itália, Dinamarca e Espanha foram considerados “fundos 
de classe” e a previsão é que não conseguirão cumprir suas metas. Nesse aspecto, 
destaca-se, da mesma maneira, que há dificuldade para reduzir as emissões 
provenientes dos transportes. A União Européia, que é uma união supranacional 
econômica e política de 27 Estados-membros, corrobora que grande parte da 
emissão de gases é oriunda dos transportes, ao apresentar um índice de 12% 
das emissões de CO2, procedentes do combustível consumido por veículos 
particulares. Do mesmo modo, estima-se que grande parte dos países consiga 
atingir as metas de redução GEE.

No Brasil, de acordo com os relatórios feitos pela rede de monitoramento, 
a cidade de São Paulo é considerada a que tem mais problemas de poluição do 
ar, juntando-se à cidade de Vitória, no Espírito Santo, Rio de Janeiro e Brasília. 
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Destaca-se, também, de forma global, a Cidade do México (México), Pequim 
(China), Cairo (Egito), Jacarta (Indonésia), Los Angeles (EUA) e Moscou 
(Rússia). Os principais agentes poluidores associados a estas cidades são os 
veículos particulares, indústrias e queimadas. 

Respirando um ar tão poluído, não é de se esperar que tenhamos 
qualidade de vida. Os poluentes, partículas minúsculas que estão no ar e podem 
ser absorvidas facilmente, podem causar inflamação pulmonar, crise de asma, 
bronquite crônica e provocar infecções. Se uma pessoa é exposta ao monóxido 
de carbono (CO). O monóxido de carbono não tem cheiro, gosto ou cor e por 
isso, muitas vezes, é chamado de “assassino silencioso”.

É tão importante respirar um ar “puro” quanto beber água limpa, uma vez 
que a poluição pode provocar doenças e até mesmo levar a morte. Além disso, a 
poluição contribui para o aumento da temperatura na Terra, colaborando para 
o efeito estufa. 

Dentre aqueles que auxiliam na poluição encontram-se as indústrias, 
que para suprir a demanda de seus produtos consomem recursos naturais, e 
no processo de transformação geram resíduos (líquidos, sólidos e gasosos). 
Diante disso, observam-se diversas iniciativas de países, empresas e outras 
organizações não governamentais em defesa do meio ambiente. No entanto, 
muitos empreendedores não mudaram seus métodos produtivos e continuam 
emitindo, desregradamente, poluentes na atmosfera.

O cidadão consciente com pequenas iniciativas pode contribuir para a 
diminuição de tal problema, tais como: não queimar lixos, folhas depositadas 
em quintais e calçadas, não pôr fogo em terrenos baldios, fazer denuncia contra 
incêndios, bem como utilizar transportes alternativos, diminuindo o consumo 
de combustíveis e liberação de CO. 

Faça a sua parte! Basta a sua decisão de dizer não a poluição e colocar em 
prática seu ato de cidadania. Não despreze pequenas ações. Cobre dos governos 
ações relacionadas à infraestrutura nos transportes, afinal, o ar que você e todas 
as pessoas respiram é um dos quatro elementos que compõem o planeta. Como 
diria Carl E. Holmes: “O perfeito aproveitamento do dia de hoje é a melhor 
preparação para o dia de amanhã”.

Publicado no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 
25/07/2011.
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DIREITO AMBIENTAL E CRIMINALIDADE 
VERDE

Cláudio Ribeiro Lopes
Professor do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

 Temos insistido nos últimos meses, como uma voz no deserto, sobre 
os problemas que advêm de uma determinada política estatal: a expansão des-
medida e ilimitada do complexo celulose-papel no Estado do Mato Grosso 
do Sul como monocultura. É notório que o complexo em questão conta não 
só com a simpatia de autoridades públicas, como, também e principalmente, 
com financiamento pelo BNDES, em valores vultuosos. Cabe lembrar que o 
BNDES financiou 2,4 bilhões de reais a ar rematação, pela VCP, do controle 
da ARACRUZ CE LULOSE, no início de 2009; atualmente, a ELDO RADO 
conta, também, com financiamento deste banco. Há, ainda, uma determinada 
política de marketing, oficial ou privada, que caminha para preparar o caldo de 
cultura nas regiões onde tal complexo se tem instalado. Em geral, regiões com 
solo relativamente pobre, desgastado pela explora ção extensiva da pecuária por 
mais de um século, mas, rico em água. 

É preciso, neste momento, discutir até que pon to tal estado de coisas 
é benéfico, como pretende apontar a ideologia por trás da publicidade que se 
engendra no sistema da monocultura do eucalipto clonado, principalmente 
aqui, na região do bolsão sul-mato-grossense (mas, não só). Muito se divul gou 
na imprensa que os complexos industriais representam a panaceia geradora de 
emprego e renda, já que, com a instalação das ditas indústrias de celulose (pasta), 
desde a planta em construção, até a efetiva exploração da madeira plantada, 
um sem número de empregos, diretos e indiretos, seria gerado. No entanto, 
passados quase uma década e dois anos após o início de operação da primeira 
das “papeleiras” em Três Lagoas, parece oportuno dialogar, seriamente, sobre as 
diferenças substan ciais entre o divulgado e o que é passível de ser cumprido. Por 
exemplo, o grande mote da instala ção do complexo celulose-papel na região de 
Três Lagoas foi a ideia de que não se gera degradação ambiental, pelo contrário, 
se recupera terras e cer rado plantando eucalipto, sequestrando carbono, gerando 
empregos etc. Pergunto: Isso está sendo cumprido?!
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Em relação a preservação ambiental quero me deter um pouco mais. A 
sistemática de substituição do pasto ou do cerrado pelas mudas clonadas de 
eucalipto leva em conta um determinado modelo de arruamento. Há curva de 
nível para retenção de águas?! Ainda, e o mais grave, é que o modelo de produção 
agroindustrial desse complexo celulose-papel tem utilizado, segundo pesquisas, 
a denomi nada capina química, em geral utilizando-se do herbicida Roundup, 
da Monsanto, ou de herbicidas que utilizam o mesmo princípio ativo (glifosato, 
que contém o metabólico AMPA). 

Pois bem, embora a Monsanto tenha obtido rótu lo Classe IV - “faixa 
verde” para o seu herbicida secante, o que revelaria, NO PAPEL, baixo nível 
de toxicidade, se comparado a outros herbicidas. Va mos tentar entender como 
age o tal Roundup e os demais herbicidas à base de glifosato: trata-se de uma 
fórmula secante com largo espectro de ação sistêmica. O que isso significa? Que 
o tal herbicida atua nas plantas que não lhe sejam imunes inibin do a ação de 
uma enzima, impedindo as condições de sua sobrevivência. Assim, toda planta 
que não for imune ao princípio ativo morre. É, portanto, um eliminador da 
vida. Mas, além do glifosato, para aumentar a sua eficiência, outros compos tos 
químicos foram acrescidos à fórmula. O mais interessante deles é a presença de 
uma substância química surfatante (polioxietileno-amina), que objetiva reduzir 
a tensão superficial do líquido, acarretando um nível de toxicidade bem maior 
do que se empregasse o glifosato puro. 

Esse coquetel também leva a adição de outros componentes, isolados 
ou não, com o objetivo de eliminar completamente formigas, cupins e quais-
quer outros insetos que possam por em risco a produção do eucalipto clonado. 
Resultado disso: desequilíbrio ecológico grave, contaminação pre meditada 
por 1-4 dioxano, que é um agente pleno em carcinogenicidade em animais 
(pertencemos ao reino animal), danos ao fígado e aos rins em seres humanos, 
abortos, diminuição da fertilidade em homens adultos etc. 

Para piorar, o processo de decomposição do glifosato no meio ambiente 
libera, necessariamen te, a substância conhecida como formaldehido, 
potencialmente cancerígena. Agora, ainda mais inquietantes: quanto tempo 
persistem os efeitos do glifosato e dos demais componentes químicos 
empregados nas fórmulas de tais herbicidas na natureza? Por exemplo, a 
contaminação da água, elemento indispensável à vida. A interação química do 
glifosato e das outras substâncias tóxicas no meio ambiente seria inofensiva?! 
Duvido!
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Aliás, já existem pesquisas em vários países que comprovaram a nociva 
infestação dos reinos vegetal, mineral e animal a partir da degradação ou absorção 
do glifosato. Apenas para finalizar, até quando vamos ignorar que o perigo 
pode estar em nossa porta?! Sabemos as formas de aplicação dos agrotóxicos? 
É apenas manual? Ou temos aplica ção aérea? Até quando ficaremos refém da 
falta de informação e debate acerca do uso de agrotóxicos nos eucaliptais e das 
consequências não apenas ambientais, mas, sobretudo na saúde pública, na vi da 
de cada um dos cidadãos sul-mato-grossense?!

Publicado no jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 12/08/2011 e no Jornal do 
Povo (Três Lagoas/MS) 16/08/2011.
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CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

Nefertiti Galvão da Silva
Acadêmica do curso de Direito da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS. 

Vanessa Cristina Lourenço Casotti Ferreira da Palma
Professora do curso de Direito da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS.

O presente texto tem por escopo analisar de forma sucinta o tratamento 
legal do direito ambiental desde a sua origem até os dias atuais. As agressões à 
Terra vêm ocorrendo desde os tempos mais remotos, porém no último século elas 
se acentuaram, necessitando de uma maior tutela jurídica, levando à evolução 
das leis, inerentes ao meio ambiente. Porém elas se diferenciam, quanto ao olhar 
em que são abordadas: oriental ou ocidental, do mundo civilizado ou primitivo, 
ou ainda do ponto de vista religioso.

Os povos primitivos cultuavam a mãe Terra, como a deusa que gera tudo, 
inclusive a vida, Gaia; já o homem civilizado ocidental, em geral, adota a visão 
filosófico-judaico-cristã, onde ele sendo imagem e semelhança de Deus tem o 
poder de inferir, dominar e modificar o mundo, usando a Terra de maneira 
utilitária dentro da valoração político- econômico. Na Grécia antiga, Aristóteles 
já pontuava essa visão que permanece até hoje, “O mundo serve ao homem. As 
plantas foram criadas por causa dos animais e os animais por causa do homem” 
(Aristóteles, Política, 350 a.C.).

Na cultura oriental, tal como no budismo, xintoísmo nipônico, etc. a 
Terra tem a conotação de um ser cósmico, onde a felicidade está na relação 
inversa ao consumismo. Para o Islamismo o homem é visto como guardião do 
mundo, da natureza, não existindo separação entre eles. No Cristianismo, ocorre 
a supremacia do homem, sobre o restante da criação, gerando uma visão ética da 
natureza através dos fatores de produção, de benefícios materiais auferidos. Desta 
forma, para os cristãos a convivência harmônica do homem com a natureza e o 
dever de protegê-la para as gerações futuras ainda é bem recente.

O ser humano necessitou criar normas de conduta para um melhor 
relacionamento na vida social tendo início, então, as primeiras normatizações. 
No ano de 1215 (Séc. XIII), por exemplo, quando o rei João sem Terra, da 
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Inglaterra, foi obrigado a reconhecer os direitos dos barões, restringindo assim 
seu poder absoluto. Entretanto, o marco de real importância no Estado Moderno 
foram as Revoluções Burguesas ocorridas no século XVIII, onde se materializa 
a normatização dos direitos fundamentais com a Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão de 1789, elaborada a partir da Revolução Francesa, com 
vital relevância aos direitos individuais e políticos e vinculados a privilégios 
econômicos.

Com o passar dos anos ocorreu um grande desenvolvimento econômico, 
tecnológico e científico, levando à evolução das legislações, que passaram a 
proteger não só os direitos fundamentais individuais, mas também deu início 
à proteção do meio ambiente, com punições para pessoas físicas e jurídicas que 
degradem a Terra. 

Revelando-se, portanto, imperativa a evolução dos tratamentos 
legislativo, jurisprudencial e doutrinário dispensados à responsabilidade civil e à 
proteção ambiental, no direito, compatibilizando as necessidades e as atividades 
humanas com a manutenção do equilíbrio ecológico, a conservação da natureza 
e a preservação da saúde das populações.

Um novo paradigma de desenvolvimento deve permitir uma revisão 
das práticas atuais que vêm causando graves desequilíbrios provocados pelas 
situações de pobreza extrema e de iniquidade socioeconômica, que são marcos 
patente da sociedade nesse final de milênio. Devendo às gerações futuras serem 
garantidas as mesmas possibilidades de utilização dos recursos naturais com a 
conservação e qualidade garantidas, a fim que esse direito não se torne benefício 
de poucos.

O ser humano vem evoluído, criando novas normatizações que regem todo 
o sistema em sociedade. Estando o Direito Ambiental inserido neste contexto, 
um verdadeiro despertar ecológico com efeitos significativos na tutela ao meio 
ambiente parece estar próximo. Apesar de ainda muito confusas e dispersas, não 
faltam normas para proteger o planeta dos crimes ambientais, havendo variados 
mecanismos de defesa a este ente tão essencial e frágil, o Meio Ambiente.

Publicado no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 
23/09/2011.
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ECOEFICIÊNCIA NO SETOR DE CELULOSE E 
PAPEL: REALIDADE OU UTOPIA?

Véssia da Silva Leite
Acadêmica do curso de Engenharia de Produção da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Bruno Ferreira de Souza
Acadêmico do curso de Engenharia de Produção da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Diego Gilberto Ferber Pineyrua
Administrador e Professor do cursos de Engenharia de Produção  e Administração de Empresas da 

UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Quando o assunto é meio ambiente no setor industrial, um conceito atual 
e tão importante quanto o da sustentabilidade é o da “ecoeficiência”, termo criado 
pelo World Business Council For Sustainable Development (WBCSD) no ano de 
1992. A ecoeficiência definida como a produção e entrega de bens e serviços 
a preços competitivos que satisfaçam as necessidades humanas, promovendo 
qualidade de vida, ao mesmo tempo em que, progressivamente, são reduzidos os 
impactos ambientais e a intensidade do consumo de recursos naturais em todo 
o ciclo de vida, em consonância com a capacidade estimada da terra em prover 
esses recursos e absorver os impactos.

Desse modo, pode-se perceber que é um conceito de negócio, que pode 
ser aplicado amplamente nas empresas, desde o desenvolvimento de produtos e 
serviços até a sua distribuição. A ecoeficiência envolve três objetivos principais.O 
primeiro é a redução do consumo de recursos naturais, incluindo a redução do 
uso de energia, insumos, água e solo por meio do aumento da reciclabilidade e 
durabilidade dos produtos e da otimização dos processos produtivos. O segundo 
é a redução dos impactos ao meio ambiente por intermédio da minimização 
das emissões de poluentes, da redução do uso de produtos perigosos e do uso 
sustentável de recursos renováveis. O último consiste na valorização de produtos 
ou serviços perante os consumidores por meio do aumento da sua funcionalidade 
e flexibilidade, de modo a atender às suas expectativas, permitindo, assim, que o 
mesmo serviço ou produto possa ser entregue utilizando menos recursos naturais.
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Ainda nesse contexto, as empresas podem acrescentar um quarto objetivo: 
embutir a gestão da sustentabilidade na gestão do negócio, integrando-a às 
demais de forma a fomentar a ecoeficiência. O Sistema de Gestão Ambiental 
(SGA) deve, portanto, permitir a identificação dos riscos e oportunidades 
relacionados à sustentabilidade, assim como garantir que sejam corretamente 
avaliados e gerenciados.

Como exemplo de boas práticas de ecoeficiência e suas ferramentas, 
como o SGA, podemos citar as empresas do setor de papel e celulose, que vêm 
apresentando um grande crescimento econômico e produtivo. É importante 
ressaltar que o segmento brasileiro de celulose e papel fechou o ano de 2010 
com um aumento na produção e nas exportações em relação a 2009. Segundo 
a Associação Brasileira de Celulose e Papel, BRACELPA, o setor de celulose 
fechou o ano passado com uma produção aproximada de 14 milhões de 
toneladas, volume que corresponde a um aumento de 5,6% em relação a 2009. 
Já a produção nacional de papel, de acordo com o balanço, foi de 9,7 milhões de 
toneladas em 2010, configurando aumento de 3,7% em relação ao ano anterior; 
com isso, o setor de papel e celulose terminou 2010 mostrando um superávit 
comercial de US$ 4,8 bilhões. Também se acredita que a produção de celulose 
possa chegar a 22 milhões de toneladas até 2020. 

Diante do exposto, pode-se afirmar que esse segmento irá contribuir 
ainda mais para o crescimento econômico do país, gerando mais empregos, 
renda e, com isso, desenvolvimento social e cultural.

Implementar a ecoeficiência na gestão dos negócios é basicamente buscar 
oportunidades para implementá-la em quatro áreas: no projeto e design de 
produtos; no processo produtivo; na cooperação com as demais empresas e na 
forma de atender a demanda dos consumidores. A produção de celulose e papel 
é uma atividade bastante complexa e consiste de vários processos, com diversos 
estágios e produtos. Os aspectos ambientais e técnicas relevantes para prevenção 
e redução de emissões e consumo de energia, matérias primas e insumos para 
a produção de polpa são preocupações constantes do setor e mostram que a 
forma mais efetiva de se conseguir isso é combinar educação, treinamento e 
conscientização dos envolvidos, otimização do processo produtivo e manutenção 
adequada das instalações, além de um sistema de gestão ambiental eficaz, com 
procedimentos, metas e medições adequados.

As empresas desse setor já apresentam uma visão sustentável desde suas 
plantações. As florestas plantadas não competem com a agricultura tradicional 
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e há restauração de terras degradadas, conservação do solo, proteção da 
biodiversidade. No processo produtivo, há tecnologias para redução da geração 
de águas residuárias e seu impacto ambiental, como minimização do uso da 
água, aumentando sua recirculação, substituição insumos químicos danosos ao 
meio ambiente por outros menos perigosos, como o caso do branqueamento, 
em que a substituição do cloro pelo dióxido reduz a geração de compostos 
organoclorados e elimina a formação de dioxinas, cujos efeitos ambientais são 
bastante adversos.

Recentemente, um número significativo de novas e promissoras 
tecnologias tem sido desenvolvido, resultando em redução das emissões e em 
economia de energia. A melhoria no desempenho ambiental pode não ser sempre 
a principal força impulsionadora, mas certamente possui um papel relevante 
nesse desenvolvimento que apresenta uma melhora na economia do país, 
gerando empregos. Só no ano de 2010 eram cerca de 115 mil empregos diretos 
e 575 mil empregos indiretos, além de desenvolvimento social. Um exemplo é 
o fato da indústria de celulose e papel promover e incentivar o desenvolvimento 
econômico e social em regiões distantes dos grandes centros urbanos, investindo 
em projetos e iniciativas em educação, saúde, programas de educação ambiental 
e geração de emprego e renda.

Assim, a ecoeficiência pode servir de base para as empresas desenvolverem 
e implementarem estratégias voltadas à sustentabilidade. Essas estratégias terão 
o foco em inovações tecnológicas e sociais, em transparência, em contabilização 
ambiental e em cooperação com os demais segmentos da sociedade.

Publicado no jornal Diário do Noroeste (Colatina/ES) 11/01/2012 e no jornal Folha do 
Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 02/04/2012.
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CONSUMISMO E ECOCÍDIO

Marçal Rogério Rizzo
Economista, Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Aprendi que precisamos ser diretos quando almejamos reter a atenção 
do leitor. Dessa forma, temos que chocá-lo ou encantá-lo no início do artigo. 
Optei por chocá-lo, afirmando que o consumismo contribui diretamente para o 
ecocídio. Assim, se você é um consumista, um perdulário, você é um ecocida em 
potencial. A palavra “ecocida” pode não ecoar bem, mas reflita se você é ou não 
um destruidor de ecossistemas, ou seja, um exterminador do futuro.

Já é “lugar-comum” a afirmação de que a humanidade vem destruindo, 
depredando, poluindo e devastando em larga escala os recursos naturais não 
renováveis que são essenciais à vida. Essa é, todavia, uma declaração generalista 
e em parte equivocada, já que coloca todos os habitantes no mesmo balaio. Os 
norte-americanos, por exemplo, são extremamente consumistas e geram muito 
lixo. Já grande parte dos africanos mal consegue tirar a subsistência da natureza 
e gera pouco lixo. 

Infelizmente, o capitalismo tem configurado o mundo de forma desigual, 
mas, mesmo assim, todos pagam pelos pecados materiais de poucos. Por outro 
lado, o meio ambiente não suportaria um nível de consumo elevado como o 
dos norte-americanos. O inegável é que o sistema treina as pessoas para serem 
consumistas e perdulárias. O objetivo do capitalismo é criar nas pessoas uma 
carência material eterna e um senso de competição do ter. 

Nos dias de hoje, não basta apenas ter; é preciso ostentar os bens 
materiais como se fossem um troféu. Comprar inúmeros pares de sapato. 
Encher o closet de roupas.  Abastecer a geladeira e o armário da cozinha com 
produtos industrializados. A garagem deve ser grande e abrigar vários carros. 
Teoricamente, quem tem é bem-sucedido, é aquele que venceu na vida, ou seja, 
é um merecedor do que tem.

Para muitos, o ato da compra se tornou a busca da felicidade e, assim, 
se consumo, logo existo. O consumo demasiado pode existir para suprir um 
problema psíquico ou uma promessa de felicidade e de plenitude de sentimentos. 
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Há períodos, como em véspera de datas comemorativas – dias das 
crianças, dia dos namorados, natal, dia das mães e dos pais, entre outros –, 
em que as pessoas parecem ter saído do seu estado normal e ficado loucas. É 
uma cena que antecede ao fim do mundo, uma vez que invadem lojas, shopping 
centers e ruas de comércio popular para comprar. A imagem mais corriqueira é 
de pessoas transportando sacolas repletas de bugigangas e badulaques.

O fato é que somos reféns desse sistema draconiano que aprofunda a 
crise ambiental. Sem uma revisão crítica e racional do consumismo, que vem 
ganhando ares de algo comum e prazeroso, seguimos em alta velocidade em 
direção ao ecocídio.

Chegou a hora de os formadores de opinião se posicionarem em defesa 
da redução das desigualdades, do senso coletivo e, especialmente, da vida, ou 
seja, ser avessos ao consumismo, que vem ganhando força sobretudo nos países 
emergentes, como é o caso do Brasil. O consumismo não é a tabua de salvação 
da economia e da sociedade.

Publicado no jornal online Novoeste (Barreiras/BA) 10/04/2012; no jornal A Tribuna 
(Jales/SP) 13/05/2012 e no jornal Ícone (Rio de Janeiro/RJ) maio de 2012.
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Vivemos numa época de consumo extremo, ou melhor, de extremo 
consumismo. Escrever uma reflexão sobre o consumismo é uma missão árdua, 
já que o ato de possuir bens materiais vem sobressaindo-se sobre os demais atos. 
Ser consumista tem sido considerado normal – senão até mesmo idolatrado – 
por vultosa parcela da sociedade.

A mídia, através dos meios de comunicação de massa – televisão, rádio, 
jornais, internet – vem tendo um papel importante nesse contexto. Afinal de 
contas, é por meio dela que somos induzidos a consumir mesmo quando não 
necessitamos do bem. É ela quem dita a moda e as novas regras ou “valores 
sociais”.

A questão estratégica é que a compra compulsiva gera inúmeros 
problemas. Somos movidos pelo impulso do consumismo, desencadeado pela 
mídia alienadora, contraindo dívidas superiores à capacidade de pagamento, 
provocando, assim, desajustes em nossos orçamentos. Já no âmbito da 
sustentabilidade, que é o foco central desta reflexão, todos sabem os reflexos do 
consumismo sobre o meio ambiente: ele estimula a utilização descomedida dos 
recursos naturais – que são limitados e não renováveis. O processo de produção e 
destinação do lixo gera poluição e degradação ambiental. Temos ainda a geração 
dos gases de efeito estufa que concorrem diretamente de forma significativa para 
o aquecimento global.

Esquece-se, com bastante frequência, de que, ao se pensar em uma 
sociedade sustentável, é preciso pensar em uma forma de consumo diferente 
da que vivemos hoje. Esse consumismo sem critérios é incompatível com a 
continuidade da vida no planeta Terra.

Da maneira como as economias vêm sendo pensadas, é evidente que, para 



VErSõES E PondEraçõES34

o bem econômico dos países, quanto maiores forem seus níveis de consumo, 
maiores serão os índices de crescimento de seus PIBs. Da mesma forma, pensa-
se sobre o poder aquisitivo das populações das nações, ou seja, maior renda, mais 
consumo, mais produção... E assim segue. 

Onde se encaixa, no entanto, a sustentabilidade nesse emaranhado de 
interesses econômicos? As dúvidas são muitas, mas há solução viável pra isso? 
O certo é que mudanças são necessárias. A solução deve vir de intensos debates. 
Temos que cunhar uma nova crença de que a qualidade de vida não está 
ancorada no individualismo, no ato de comprar, de ter, mas sim no ser, no viver 
em comunidade. O meio ambiente é coletivo, e não individual. 

Precisamos de medidas que provoquem mudanças nas políticas atuais, 
que estão míopes – tanto as econômicas e ambientais quanto as sociais. 
Parece utópico, porém não temos alternativa; mudar é preciso. A mídia 
poderia ser uma importante aliada nesse processo, sendo menos agressiva no 
estímulo às compras e apresentando limites financeiros para evitar possível 
“quebradeira” econômica, como a ocorrida nos Estados Unidos em 2008. De 
que adianta extrair recursos naturais, produzir e vender para quem não tem 
capacidade de pagamento?  A população tem que ser conscientizada e educada 
ambientalmente; afinal de contas, viver numa sociedade sustentável é viver 
melhor e em paz com o planeta.

Publicado no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 
20/04/2012; no Diário do Noroeste (Colatina/ES) 23 e 24/06/2012 e no jornal Folha 
Noroeste (Jales/SP) 23/06/2012.
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Em dias de RIO+20, a sensação é que o “desenvolvimento sustentável” 
tornou-se a grande panaceia do mundo. A televisão, jornais, revistas, estudiosos, 
intelectuais e até a dita “boca pequena” usou esse termo, muitas vezes de forma 
ampla, genérica e confusa. O dilema está em alcançar o crescimento econômico 
distribuindo renda de forma socialmente justa e, claro, preservando o meio 
ambiente. 

Para alcançarmos esse desenvolvimento, há, no entanto, um árduo e 
tortuoso caminho a ser percorrido. Vivemos em um mundo subdividido em 
países desenvolvidos, que, em sua maioria, vivem uma crise econômica; países 
em desenvolvimento ou emergentes, que apresentam boas taxas de crescimento, 
melhorias sociais e diminuição da pobreza, e, por fim, países em miséria absoluta, 
que, em sua maioria, estão localizados no continente africano. 

No núcleo dos problemas que estão na contramão do desenvolvimento 
sustentável –que viria como uma garantia de atender às necessidades da geração 
presente sem comprometer a capacidade das gerações vindouras –, estão a má 
distribuição da renda e o prenúncio da grave degradação ambiental. 

Para alcançar tal patamar de evolução, as nações teriam que desenvolver 
políticas públicas objetivando a distribuição de renda, a melhoria na saúde, na 
educação, na geração de empregos e a supressão da corrupção. Seria preciso 
utilizar tecnologias avançadas para produzir mais com menos recursos e menor 
impacto ambiental. Evidencia-se também a necessidade de utilização majoritária 
de energias renováveis e aplicação de leis mais severas que punam quem não 
compartilhe o mesmo ideal.

Sob a mesma lente global, só obteremos o desenvolvimento sustentável 
de forma mais abrangente e democrática por meio de um plano de ação global 
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que seja propagado por todo o planeta azul e foi o que tentaram fazer durante 
a RIO+20.

O que ficou evidente foi o conflito de interesses existente entre os países. 
Sabe-se que os países desenvolvidos deveriam fornecer condições e ferramentas 
para que os demais possam crescer e desenvolver-se “sustentavelmente”, 
melhorando, assim, as condições de vida de suas populações e preservando o 
meio ambiente. 

Também se tornou claro que somente “dar dinheiro” não é uma solução 
viável. Para se ter ideia, a África recebeu US$ 2,3 trilhões em ajuda desde a década 
de 1960, mas sua expectativa de vida continua caindo. Como já mencionado, o 
“desenvolvimento sustentável” é muito mais abrangente e passa até mesmo pela 
remoção de barreiras comerciais e mudanças em políticas internas.

De tal modo, o grande desafio de nosso século passou a ser aceitar 
que o meio ambiente deve ser concebido e respeitado de forma global, e não 
individual ou em bloco. O ponto central está na forma de proporcionar uma 
vida materialmente confortável para todos da atual geração, entretanto sem 
comprometer os recursos naturais das gerações futuras. Infelizmente, a RIO+20 
trouxe poucos avanços, expondo que o mundo é mais conservador do que 
imaginávamos.

Publicado no jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 26/06/2012.
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O planeta está a cada dia em um estado mais crítico, pois todos os atos 
do ser humano têm provocado impactos ambientais. O consumo exacerbado, 
a busca frequente por bens de consumo e a exploração de recursos naturais 
aumenta e põe em perigo a vida no planeta Terra, uma vez que muitos desses 
recursos são finitos. 

O consumo mundial cresce exponencialmente, sendo os recursos naturais 
extraídos sem a devida consciência de sua importância e das mudanças drásticas 
que esse ato pode provocar. Segundo estudo do Instituto Akatu pelo Consumo 
Consciente, foram consumidos US$ 30,5 trilhões em bens e serviços por pessoas 
no mundo inteiro, sendo 28% a mais do que há dez anos. Só em 2008, 68 
milhões de veículos, 85 milhões de refrigeradores, 297 milhões de computadores 
e o impressionante 1,2 bilhão de telefones celulares foram vendidos no planeta. 
Com isso, um desafio a ser enfrentado no século XXI é o de consumir de forma 
sustentável, sem comprometer a qualidade de vida das futuras gerações.

Como o problema consiste no escasseamento dos recursos naturais 
decorrente da produção de milhares de bens, faz-se necessário debater e discutir 
a respeito dos problemas relacionados ao meio ambiente e conscientizar a 
humanidade a respeito do impacto que suas ações podem provocar ao seu bem-
estar e ao dos outros, contribuindo, assim, para mudanças de comportamentos. 

Preocupados com a degradação ambiental que outrora ocorria de forma 
isolada, mas que no momento são perceptíveis em todas as nações do planeta, 
vários países e organizações governamentais têm colocado, em suas pautas de 
reuniões, assuntos relacionados à sustentabilidade. Assim, oficialmente desde o 
início da década de 1970, vêm ocorrendo no mundo encontros para tratar desse 
tema com maior comprometimento. A meta é propor ações que melhorem a 
qualidade de vida das pessoas e, ao mesmo tempo, promovam a sustentabilidade 
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ambiental, tal como o incentivo à utilização de bicicletas, em detrimento dos 
automóveis individuais e do transporte coletivo, como também a promoção na 
qualidade de vida de comunidades carentes mediante a instalação de redes de 
esgoto e abastecimento de água tratada, dentre outras iniciativas.

As ações voltadas à sustentabilidade normalmente são classificadas com 
base em três pilares, a saber: o econômico, o social e o ambiental, sendo eles 
interdependentes. O primeiro implica uma análise ligada à produção, serviços, 
consumo de bens e de suas distribuições. Já o aspecto social está ligado ao capital 
humano, ou seja, neste estão inseridas a comunidade local, a sociedade em geral 
e seus respectivos problemas com educação, violência e lazer. Por fim, o aspecto 
ambiental relaciona-se ao capital natural de uma empresa ou de uma sociedade, a 
quem cabe pensar em estratégias adequadas de amenizar os impactos ambientais 
negativos e compensar os que não são reversíveis. Além desses pilares, há 
discussões sobre os culturais, os políticos, os tecnológicos e outros.  

Questões relacionadas ao meio ambiente não conseguiam ser inseridas 
na esfera político-econômica, pois interferiam nos lucros de grandes empresas, 
contudo aos poucos essas questões começaram a expandir-se para o âmbito 
internacional, o que gerou pressão para que fossem discutidas ações e estratégias 
que favorecessem o meio ambiente. 

Assim, o crescimento do consumo é constante, os recursos naturais são 
extraídos de formas insustentáveis, provocando danos graves ao meio ambiente. 
A sustentabilidade veio para amenizar esse problema, sendo divulgada 
frequentemente pelos meios de comunicação e em conferências, como a Rio+20. 
Portanto, é necessário que os consumidores mudem seus hábitos, valores e 
preferências para que as indústrias e o comércio se modifiquem; por conseguinte, 
os governos devem possibilitar meios para que essas mudanças ocorram.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 04/09/2012;  no jornal O Guaíra 
(Guaira/SP) 05/09/2012 e no jornal Todo Dia (Americana/SP) 24/09/2012.
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Durante os poucos minutos que você levar pra apreciar este artigo, muitos 
bilhões de metros cúbicos de água terão sido consumidos no mundo. Também 
pudera... Tudo que produzimos e consumimos necessita de água.

Para a produção do papel que foi impresso o jornal que está lendo até o 
preparo dos alimentos que você consumir no dia de hoje, muita água foi gasta. 
A revista Quanta (ano 2, nº 6) apresentou um dado interessante: Cada habitante 
do planeta Terra consome em média 1,7 mil litros de água por dia. Você deve 
achado esse volume elevadíssimo, mas é isso mesmo: o consumo per capita é de 
1,7 mil litros/dia/hab. Nessa conta, é contabilizado todo o consumo doméstico, 
agropastoril e industrial, porém esse consumo varia de região pra região e da 
relação entre oferta e demanda de água. Em alguns países da África, o consumo 
de água é de apenas 10 a 15 litros diários por habitante. Já em Nova York, chega 
próximo a 2 mil litros por habitante/dia. O Brasil apresenta uma média diária 
de 150 litros/dia por pessoa.

Atualmente, fala-se em “água virtual” (do inglês virtual water), expressão 
criada por A. J. Allan – professor da School of Oriental & African Studies da 
University of London – no início da década de 1990. 

Cabe citar que o termo virtual water passou a ser mais usado quando o 
grupo comandado por A. Y. Hoekstra, da University of Twente (Enschede), na 
Holanda, e pelo Institute for Water Education (UNESCO-IHE), realizou estudos 
de identificação e quantificação dos fluxos de comércio de água virtual entre 
as nações. Em outras palavras, o estudo partiu de estimativas do volume total 
de água envolvido no processo produtivo de bens industriais ou commodities 
agrícolas.

Em seu cerne, água virtual é justamente o comércio indireto da água que 
está inserida nos produtos, enquanto matéria-prima. De um modo geral, uma 
pergunta pode ser feita para entender o termo água virtual: Quantos litros de 
água se consomem ao longo da cadeia produtiva?
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Sabe-se que existe uma complexidade para sua aferição, já que pode 
existir variação entre as região e tecnologias empregadas na produção de 
cada bem. Vamos conhecer alguns números que foram apresentados em 
estudos sobre água virtual (unidade de produto por litros de água necessários 
para produção). Para se produzir 1 maçã, são necessários 70 litros de água; 
1 copo de cerveja/75; 1 kg de tomate/105; 1 ovo/135; 1 xícara de café/140; 
1 kg de batata/132; 1 kg de pão/150; 1 kg de beterraba/193; 1 kg de cana 
de açúcar/318; 1 kg de laranja/380; 1 kg de uva/455; 1 kg de banana/500; 
1 litro de leite/800; 1 kg de legumes/1 mil litros; 1 kg de milho/1.025; 
1 kg de trigo/1.575; 1 kg de óleo de palma/2.000; 1 kg de aveia/2.374; 
1 hambúrguer/2.400; 1 kg de azeitona/2.500; 1 kg de arroz/2.500; 1 kg 
de soja/2.525; 1 kg de ave/3.650; 1 kg de ovos/3.700; 1 kg de carne de 
porco/2.250; 1 camiseta de agodão/4.100; 1 kg de queijo/5.280; 1 kg de óleo 
de soja/5.405; 1 sapato de couro/8.000; 1 calça jeans/10.000; 1 kg de azeite 
de oliva/11.350; 1 kg de carne de boi/17.100; 1 kg de manteiga/18.000; 1 
carro/148.000. 

De um modo geral, diante desse quadro, fica evidente que, em breve, a 
conta não fechará, ou seja, faltará água, pois os recursos hídricos estão cada vez 
mais escassos. 

Em suma, esse tema, de dimensão estratégica para o Brasil, tem sido 
pouco debatido, se considerarmos que temos a maior reserva de água do planeta; 
porém o que fica cada vez mais caro é a importância da água para nossas vidas e 
para o futuro do capitalismo.

Publicado no jornal O Guaíra (Guaíra/SP) 02/10/2012 e no jornal Interior (Penápolis/
SP) 02/10/2012.
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O conceito de desenvolvimento sustentável foi utilizado pela primeira 
vez em 1987 pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 
Por meio do Relatório Brundtland, essa comissão reformulou o ideário de 
desenvolvimento, procurando satisfazer as necessidades da geração atual, sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras, por meio do uso razoável dos 
recursos da terra, da preservação das espécies e habitats. 

Nos últimos duzentos anos, o debate sobre o desenvolvimento econômico 
centrou-se, basicamente, na crença da mão invisível de Adam Smith: os recursos 
naturais seriam alocados de acordo com as adequações do livre mercado. Dentro 
dessa lógica de maximização de lucro e minimização de custos, a exploração dos 
recursos é feita de forma irracional e a sociedade atual se vê presa ao dilema de 
como crescer sem causar maiores impactos negativos à natureza.

Quando se fala em sustentabilidade, há diversas possibilidades ou aspectos 
que podem ser trabalhados, entre os quais o social, o econômico e o ambiental, 
denominados de dimensões do desenvolvimento sustentável. Assim, reconhecer 
que os recursos naturais são finitos e possuem função e valor econômico é o 
primeiro passo para procurar tratá-los de maneira distinta daquela pela qual têm 
sido abordados até o momento, remanejando seu uso com o intuito de que essa 
situação de desprezo ambiental acabe para não se tornar insustentável daqui a 
alguns anos.   

Nesse sentido, o desenvolvimento sustentável sugere, de fato, qualidade 
em vez de quantidade, com a redução do emprego de matérias-primas e 
produtos e seu uso consciente, além do aumento da reutilização e da reciclagem 
de objetos de plástico e alumínio, sem mais desperdícios. Desse modo, um olhar 
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mais atento para as formas de consumo inteligente vão-se consolidando pouco 
a pouco mediante iniciativas isoladas e coletivas, mas que trarão benefícios a 
todos. 

Ademais, muitas propostas apontam para diferentes mecanismos 
como solução para condicionar a produção à capacidade de suporte natural, 
destacando-se no âmbito empresarial e, cada vez mais, grandes corporações 
estão aprimorando-se para unir ganho e inovação sem agredir demasiadamente 
a natureza. Em se tratando do território nacional brasileiro, que é contemplado 
por um leque de possibilidades de se obter energia, alimento e transportes 
limpos, livres de graves agressões ao solo e água, o governo deveria estimular 
tais empreendimentos proporcionando mais subsídios, reformulando algumas 
políticas econômicas e investindo nesse ecodesenvolvimento, pois não há como 
não discutir progresso nacional sem pensar nos impactos socioambientais 
futuros.  

Diante disso, destaca-se que a Rio+20, conferência realizada neste ano no 
Rio de Janeiro, apresentou-se como uma oportunidade para debater e discutir 
assuntos relacionados à sustentabilidade no âmbito empresarial e das nações. 
Foi o momento de o setor empresarial e a sociedade organizada, comprometida 
com esse tema, participar para cobrar, dar suporte e incentivar que as resoluções 
da conferência fossem as mais ambiciosas, estratégicas e operativas no sentido 
de encontrar melhores caminhos do que o atual curso da história dos problemas 
ambientais, dentre outros provocados pela ação do homem no planeta. 

Publicado no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 
29/10/2012.
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Todo brasileiro quer ser um pouco economista e técnico de futebol; afinal 
de contas, todo o mundo quer dar palpites na economia do país e na seleção 
de futebol de Mano Menezes. Vindo para o campo econômico, é comum 
compararem a economia nacional ao extraordinário crescimento da economia 
chinesa, mas há ressalvas a serem feitas. 

Nos próximos meses, a China deverá tomar um novo rumo de crescimento. 
Em meio à crise do Euro e o “baixo” crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) 
chinês (a previsão é de que o crescimento feche em torno de 7,8%, enquanto o 
Fundo Monetário Internacional prevê um singelo crescimento do PIB brasileiro 
de 1,5%), o país está caminhando para anunciar seus próximos governantes, que 
devem ficar no poder por mais dez anos.

A “nova geração”, como são tratados esses governantes, assumirá a 
responsabilidade de fazer a segunda maior economia do mundo não estagnar (o 
crescimento de menos de 8% previsto para este ano é o menor em treze anos), 
além de melhorar a qualidade de vida de milhões de miseráveis e o PIB per 
capita, que pouco se distancia de países como o Equador.

Em meio à renovação dos trezentos e cinquenta novos membros do 
Comitê Central do Partido Comunista da China, pouco tem espaço um assunto 
que deveria estar em evidência: o meio ambiente. Deve-se evitar, neste caso, a 
palavra “sustentabilidade”, pois abrange fatores muito maiores que as questões 
ambientais.

 É oportuno lembrar que, como se já não fosse suficientemente poluidor 
possuir um quarto da população mundial, o número crescente de veículos e 
indústrias expandiu a média de geração de carbono em 227% num curto prazo 
de vinte anos.
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Todo esse aumento trouxe pressão externa nas últimas décadas, fazendo 
o país ratificar o Protocolo de Kyoto, editar novas leis para proteger o meio-
ambiente e prometer a criação de um fundo ambiental para as questões 
ambientais dos países em desenvolvimento, durante a RIO+20, ocorrida, neste 
ano, no Rio de Janeiro. 

Apesar dessas iniciativas, o primeiro-ministro chinês afirmou que cada 
país deveria poder decidir seu caminho, realizando seu crescimento sustentável 
segundo suas condições internas, demonstrando que o país continuará focado 
na indústria pesada e na produção de energia barata, utilizando de sua grandiosa 
reserva de carvão mineral – a terceira maior do mundo.

Com clara intenção de deixar “as coisas fluírem até onde dá”, os governos 
do mundo inteiro vão arrastando a questão ambiental. Assim como nas eleições 
presidenciais no Brasil e nos Estados Unidos, o assunto também tem pouca 
importância nessa troca política chinesa. A esperança que resta é que os populares 
do país asiático tentem mudar o rumo do crescimento, assim como já fizeram 
em julho na cidade de Shifang, onde a construção de uma usina metalúrgica 
de metais pesados foi suspensa, ou, pelo menos, adiada, em decorrência de 
protestos de milhares de moradores.

Fica claro que a China quer aprimorar o capitalismo deixando de 
lado o ambientalismo, mas vale lembrar que o meio ambiente é planetário e 
não nacional. Assim, o que eles fizerem lá (atos nocivos ao meio ambiente) 
repercutirá aqui.

Publicado no jornal Folha Regional (Rondonópolis/MT) 05 a 11/11/2012 e no Jornal 
Oportunidade (Pirassununga/SP) maio/2013.
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LIXO: VISTO POR OUTRO PRISMA

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

É comum afirmarmos que o lixo, ou melhor, resíduo sólido, é algo que 
não possui mais nenhuma utilidade. Ou, ainda, que é uma “coisa” que nos 
atrapalha, que é sujo e, em muitos casos, podre e cheira mal. Hoje, dar um 
fim ou uso adequado aos resíduos tornou-se primordial para a existência da 
humanidade. Por isso, este texto tem a pretensão de tentar mudar a visão sobre 
resíduos, pois já é comprovado que podem ser convertidos em algo útil para a 
sociedade. 

Para afiançar que nossos resíduos não sejam simplesmente tidos como 
lixo é preciso, no entanto, vivenciar acontecimentos, experiências e exemplos 
de reciclagem, reutilização e redução. Para tratamos dos resíduos como tema, 
devemos ser lúcidos e sinceros, já que somos seus geradores e, assim, contribuímos 
para o problema. A sociedade atual enobrece aquele que possui um consumo 
elevado e, consequentemente, gera maior volume de resíduos. Fica evidente que 
abrimos mão da razão para mantermos o capitalismo de pé, mesmo que custe o 
fim da humanidade.  

Muitos de nossos governantes fingem que o problema não existe, no 
entanto deveriam abrir os olhos para ele e, claro, transitar por lugares que 
nem sempre os olhos gostariam de enxergar. Hoje, em virtude do aumento de 
consumo, o lixo demanda cada vez mais espaço, causando espanto ou, ainda, 
escândalo por na maioria das vezes estar fora do lugar adequado, ser feio e muitas 
vezes perigoso. É nas ruas, terrenos baldios e margens de rodovias que se vê a 
multiplicidade dos tipos de lixo. 

Também é notório que cada cidadão deveria envolver-se na valorização 
dos resíduos. As soluções para o lixo não podem estar somente entrelaçadas 
nos discursos políticos em ano de eleições, mas, sim, nas ações, programas e 
vivencias.

 A Folha de São Paulo (06/11/2012) trouxe a historia de uma catadora 
de materiais recicláveis da cidade de Mirassol (interior paulista), que cultivava 
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o belo sonho de ter uma biblioteca particular, porém não possuía recursos 
financeiros para viabilizar a aspiração. Com o tempo, foi encontrando, no 
lixo, livros que eram descartados e os guardou. Recentemente, em conjunto 
com um grupo de catadores, pôde realizar seu sonho, porém não em sua 
casa, mas no prédio da associação de catadores, onde criaram uma biblioteca 
com mais de 300 títulos, um espaço para leitura, uma brinquedoteca, uma 
área destinada para discos e um brechó. Todos os objetos foram extraídos do 
lixo. Por aí, já observamos que nem tudo é lixo. A biblioteca não cobra pelo 
empréstimo dos livros; somente os títulos repetidos são vendidos a R$ 0,50 
por livro. A renda vai para a própria associação. Vale salientar que o objetivo 
principal da biblioteca não é financeiro, e, sim, permitir que as pessoas que 
estão fora das escolas e das universidades possam ter a oportunidade de ler 
livros interessantes.

Ainda no mesmo jornal (edição de 21/10/2012), um aposentado residente 
em Campo Grande (capital de Mato Grosso do Sul) há 15 anos vem enxergando 
o lixo de outra ótica. Começou a mobiliar sua casa com objetos que eram 
descartados. Encontrou cadeira, colchão, cama, guarda-roupas, penteadeira, 
cômoda e prateleira. Informou que montou uma bicicleta aos poucos, conforme 
foi achando as peças que lhes convinha.  Assegura não ter vergonha de abrir os 
sacos de lixo na busca do que pode ser reutilizado. Quando encontra roupas, 
sapatos e brinquedos, leva tudo para um orfanato.

O que preocupa é que pessoas como estas deveriam ter o reconhecimento 
e sentimento de heroísmo, e não viver o drama da discriminação, uma vez que 
coletar resíduos ou mesmo garimpar os sacos de lixo é algo ambientalmente 
positivo, porém ainda não é bem visto pela sociedade de consumo. É preciso 
mudar o prisma!

Publicado no jornal Diário do Noroeste (Colatina/ES) 30/11/2012; no jornal O Estado 
de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 30/11/2012; no jornal Nova Gazeta de 
Cananéia (Cananéia/SP) segunda quinzena Dezembro/2012 e no Diário de Notícias 
(Linhares/ES) 03/01/2013.
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RESÍDUOS SÓLIDOS: REPENSANDO NOSSO 
COTIDIANO

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Já há algum tempo, vimos notando que os resíduos sólidos têm ocupado 
cada vez mais espaço na mídia e sido tema de estudos nas mais variadas áreas 
do conhecimento. De tal modo, é inegável que se tornaram um enorme desafio 
para a humanidade; afinal, onde iremos depositar tantos restos, detritos e sobras? 
Em outras palavras, o que faremos com os resíduos sólidos que estamos gerando 
diariamente?

Cabe considerar crucial, portanto, o julgamento dos resíduos sólidos 
como um dos mais graves problemas ambientais do planeta, pois trata-se de 
algo que contamina o solo, a água e o próprio ar. Reconhece-se que durante sua 
decomposição há geração de gases de efeito estufa, o que contribui diretamente 
para o aquecimento global. Outro aspecto crônico diz respeito aos problemas 
de saúde pública, uma vez que pode causar doenças e abrigar ratos, baratas e 
moscas.

De pronto, e sem exageros, reflitam sobre o enorme volume de resíduos 
que geramos todos os dias. Notem como é célere o “enchimento” da caçamba de 
um caminhão de coleta.

Tal volume em partes é explicado pelas mudanças que vêm ocorrendo na 
produção, uma vez que os produtos já são concebidos com um prazo de validade 
determinado, ou seja, com um ciclo de vida cada vez menor, o que os torna 
obsoletos em curto prazo, deixando de servir. 

Cada vez mais, tem-se a impressão de que estamos vivendo em uma 
sociedade do descartável; afinal, tudo parece durar pouco, ter vida útil curta, 
virando lixo ou sucata rapidamente. 

Duas outras questões merecem ser destacadas: o volume cada vez maior 
de embalagens e a necessidade de não perder de vista a idolatria ao consumismo. 

Hoje, parte da humanidade já consome muito além do que necessita e 
do que o planeta pode atender, tanto no que tange ao fornecimento de recursos 
renováveis quanto ao ato de dar um fim adequado aos resíduos sólidos gerados. 
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Ainda temos as práticas perdulárias, supérfluas e insustentáveis, que ganham 
força na sociedade do consumo.

Atualmente, impuseram-nos que só é bem-aventurado aquele que 
consome muito. Por que não nos incentivam a usar nosso tempo livre com 
coisas que realmente nos satisfazem, em vez de nos mandarem às compras? 
Exemplos de práticas que satisfazem não faltam: relacionamento com familiares 
e amigos; contato com a natureza; envolvimento com grupos da sociedade 
civil organizada; prática de atividades esportivas; enfim, estímulo a mudanças 
comportamentais benéficas à nossa saúde e ao meio ambiente.

É bem verdade que se fala muito em busca de melhoria da qualidade de 
vida, porém, se o ser humano desejar viver mais e melhor, será necessário que 
se encontre um caminho diferente deste em que nos estamos enveredando. Isso 
tudo passa diretamente pela política dos 7 Rs’. É preciso Reduzir; Reutilizar; 
Reciclar; Respeitar; Refletir; Recuperar e, claro, ter Responsabilidade.

Publicado no jornal Hoje (Cascavel/PR) 16/12/2012; no jornal Folha do Povo de Mato 
Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 17/12/2012; no jornal Correio do Estado (Campo 
Grande/MS) e no jornal Oportunidade (Pirassununga/SP) fevereiro de 2013.
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LIXO: RESPONSABILIDADE PARTILHADA

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Camila Brunassi de Araujo
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Gláucia Nakamura Takata
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Pode-se dizer que o lixo tem-se tornado um grave problema para a 
sociedade e um entrave para as administrações municipais. No Brasil, grande 
parte dos resíduos que são produzidos nas residências vai parar nos lixões a céu 
aberto, o que causa poluição do solo, da água e do ar. Lixo em local inadequado 
é sinônimo de graves problemas ambientais. Quando jogado nas ruas e terrenos 
baldios, pode causar enchentes, maus odores e má estética; afinal, nenhuma 
cidade se torna admirável com lixo espalhado pelas ruas. Já os resíduos sólidos 
chamados de orgânicos (cascas de frutas, restos de alimentos, folhas e talos), 
quando estão em decomposição, liberam gases de efeito estufa que concorrem 
diretamente para o aquecimento global.

Vale lembrar que o volume e a composição dos resíduos sólidos 
residenciais vêm mudando. Além do aumento no volume de lixo em razão da 
elevação do consumo, temos um acréscimo considerável da participação do 
lixo inorgânico na totalidade do que é gerado nos domicílios. Essa mudança 
está relacionada à crescente participação dos materiais das embalagens, 
que, em muitos casos, quando dispostas em locais inadequados, se tornam 
depósitos de água, que, por sua vez, favorecem a proliferação de doenças 
como a dengue.

Tendo em vista tal realidade, qual seria a solução mais prudente? Quem é 
o responsável pelos resíduos sólidos? 

A solução está ligada diretamente a toda a sociedade. Temos que buscar e 
apoiar iniciativas governamentais e empresariais relacionadas à coleta seletiva e à 
reciclagem. Devemos priorizar mudanças de hábitos pessoais, como redução do 
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consumismo, seleção de produtos que não agridem o meio ambiente, eliminação 
de desperdícios, reutilização do que for possível, e, claro, separação de materiais 
que podem ser reciclados.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que foi aprovada 
em 2010, considera que os resíduos sólidos são de responsabilidade do poder 
público, das empresas e do próprio cidadão; uma responsabilidade partilhada, 
portanto. Estabelece que todos os municípios devem proporcionar a coleta 
seletiva para a população e que os resíduos sejam dispostos em aterros sanitários, 
e não em lixões. 

Aqui não cabe a nós nomear um único município, mas questionar por 
que a maioria das administrações municipais não implanta a coleta seletiva. 
Haveria interesses econômicos na não implantação da coleta seletiva por parte 
das empresas terceirizadas que coletam o lixo? Cadê o poder legislativo para 
fiscalizar tal fato? 

A reciclagem evita a poluição, já que diminui o volume de resíduos que 
vão para o lixo, e a extração de matéria-prima virgem, amenizando o problema 
do esgotamento de recursos naturais. Para chegar até ela, existe uma trajetória 
relacionada aos custos com a coleta seletiva, triagem, transporte e armazenagem. 
Infelizmente, o cálculo que vem sendo feito tem por base a comparação entre a 
coleta seletiva e a coleta convencional. É certo que a seletiva é mais onerosa, mas 
justifica-se por ser compensatória nos ganhos sociais e ambientais.

O fato é que muito dinheiro se perde no lixo. De acordo com dados do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o Brasil deixa ir para o lixo 
R$ 8 bilhões anualmente em materiais que poderiam ser reciclados. Segundo o 
Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), existem 
cerca de 400 cooperativas e 1 milhão de catadores que tiram do/no lixo o 
sustento de suas famílias. Percebam que o lixo é de nossa responsabilidade e, 
assim, temos que fazer nossa parte!

Publicado no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 
21/12/2012; no jornal A Voz da Cidade (Barra Mansa/RJ) 22/12/2012; no Jornal do 
Povo (Três Lagoas/MS) 27/12/2012; no jornal O Paraná (Cascavel/PR) 29/12/2012; no 
jornal Nova Gazeta de Cananéia (Cananéia/SP) edição de janeiro de 2013; no jornal 
Extra (Maceió/AL) 18 a 24/01/2013 e no jornal Oportunidade (Pirassununga/SP) 
março de 2013.
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CADÊ O VERDE? 

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Pedro Fernandes Porto Neto
Acadêmico do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

 

“As árvores são fáceis de achar / Ficam plantadas no chão [...] As árvores 
ficam paradas / Uma a uma enfileiradas / Na alameda / Crescem pra cima como 
as pessoas / Mas nunca se deitam / O céu aceitam / Crescem como as pessoas 
/ Mas não são soltas nos passos / São maiores, mas / Ocupam menos espaço / 
Árvore da vida / Árvore querida [...]”. (Música: Árvores – Arnaldo Antunes). 

Quando somos crianças imaginamos o mundo mais verde. Ensinam-nos 
que devemos respeitar a natureza e nos mostram, ainda que timidamente, a 
importância da preservação das árvores. E isto, sem dúvida, é trabalhado em 
nossas mentes ainda quando crianças; prova disso são os desenhos inocentes 
elaborados que sempre possuem ao menos uma árvore ao lado de uma casinha. 
Bons tempos estes de infância! Onde a inocência prevalece sobre a realidade 
adulta e nos importamos muito mais com nossas árvores, pois quando nos 
tornamos adultos, notamos que a realidade é outra. Nosso mundo é menos verde 
do que imaginávamos e quando olhamos para o céu em algumas cidades, não 
reconhecemos o céu azul relatado em contos e histórias. A cada dia que passa, o 
céu escurece em algumas cidades, não porque vai chover, mas porque a poluição 
travou os raios de luz que estudamos ser tão importante para a fotossíntese e 
controle biológico. Prova disso se encontra na decisão das escolas de Pequim – 
nas quais cancelaram as atividades dos alunos no exterior dos prédios, devido à 
poluição. Lá, a qualidade do ar foi a pior já registrada: a névoa que paira sobre 
Pequim, além de ser prejudicial à saúde, é tão alarmante que chega ao ponto de 
prejudicar a visibilidade (Matéria veiculada no portal Terra).  

As áreas verdes vêm dando lugar ao concreto e ao asfalto. Esse processo 
de uso e ocupação do solo urbano de forma inadequada também tem criado 
as chamadas ilhas de calor, já que sem árvores o clima se torna mais quente 
e menos úmido, fazendo crescer a demanda por compra de equipamentos 
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na qual compensem o calor (ar-condicionado) e que melhorem a umidade 
(umidificadores). Paralelamente, se gasta mais energia para funcionamento 
destes equipamentos elétricos; novas usinas hidrelétricas, como Belo Monte, são 
necessárias para suprir a crescente demanda, se tornando um ciclo vicioso de 
degradação do meio ambiente, onde esquentamos para esfriar, mudamos cursos 
de rios e habitat naturais para umidificar. 

A tese que falta verde nas cidades ganha força nos dias quentes. As árvores 
contribuem para a climatização do ambiente. Até mesmo “uma criança” sabe 
que mais árvores significam melhor qualidade de vida. As áreas verdes também 
facilitam a drenagem natural das cidades, mantendo os cursos das nascentes e 
preservando as torrentes.

A Organização das Nações Unidas (ONU) recomenda que nas cidades 
existam no mínimo 12 metros quadrados de área verde por habitante.  Nosso 
objetivo não é generalizar, já que existem gestores públicos comprometidos 
com o meio ambiente, mas, como ignorar a existência de outros que deveriam 
receber o titulo de “gestor moto serra”? Assim, caberia aos cidadãos de muitos 
municípios deste Brasil varonil analisar o que seus novos prefeitos e prefeitos 
reeleitos fizeram ou irão fazer pelo verde. Podem começar questionando: Por 
onde anda o verde? Cadê as políticas públicas de arborização urbana? Cadê as 
árvores das calçadas e canteiros centrais de avenidas?  Não adianta tenta sair 
pela tangente, certamente em muitos municípios as perguntas ficarão sem 
respostas concretas ou com uma pequena ação do tipo: plante uma árvore e 
ganhe um doce. Gestores públicos competentes e inteligentes devem garantir 
qualidade de vida para os cidadãos como um todo e sem período de tempo, 
por isso deveriam se importar com a garantia da qualidade de vida ambiental 
futura, o que somente é necessário fazer com a ajuda de nossas parceiras: as 
árvores.

Devemos defender em todas as esferas de governo – em caráter de 
urgência – a criação de políticas públicas que apoiem a arborização das cidades, 
de maneira responsável, assim como o controle de emissão de poluentes, criando 
um equilíbrio mínimo para nossa sobrevivência, para quem sabe, assim não 
cheguemos ao ponto de proibir nossos estudantes de praticar atividades fora de 
uma caixa de concreto e ferro.

Publicado no jornal Diário de Notícias (Linhares/ES) 22/01/2013; no Diário do 
Noroeste (Colatina/ES) 22/01/2013; no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul 
(Campo Grande/MS) 22/12/2012; no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 24/01/2013; no 
jornal O Guaíra (Guaíra/SP) 25/01/2013 e no jornal A Tribuna (Jales/SP) 27/01/2013.
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RECICLAR É PRECISO, DESPERDIÇAR NÃO É 
PRECISO!

Giovani Alessandro de Mello
Acadêmico do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

 
Segundo o calendário maia, o mundo iria acabar no dia 21/12/2012. A 

data passou e o mundo não acabou. Agora, nos resta esquecer o fim do mundo 
que foi previsto pelo calendário maia e olharmos para o nosso cotidiano. De 
certa forma, podemos afirmar que o homem ainda vai conseguir acabar com o 
mundo. Não precisará de bomba nuclear para exterminar toda vida residente na 
nave mãe Terra. Pela forma como uma parcela considerável de seres humanos 
vem vivendo, ou seja, produzindo e consumindo, conseguirá exterminar todos 
os seres vivos do planeta.

Além de explorarmos os recursos naturais além do que a Terra pode 
fornecer, estamos gerando muitos resíduos que estão se tornando um grave 
problema. Agora a questão é: O que fazer com tanto resíduos? Parte da solução 
é reciclar, que significa: re = (repetir) cycle = (ciclo), ou seja, repetir o ciclo de 
vida de um produto ou matéria prima.

A palavra reciclagem é cada vez mais comum na mídia, nos discursos e 
nas propagandas de empresas, ONG’s e governos, porém ainda falta muito – 
de ações práticas –  para chegarmos ao ideal.  Reciclagem nada mais é do que 
um processo industrial que transforma o resíduo descartado, que até podemos 
chamar de lixo, em produto semelhante ao inicial ou outro.

A reciclagem atualmente é vista como uma forma importante de preservar 
os recursos naturais do planeta; de economizar energia e água e, claro, de criar 
alternativa de emprego e renda para milhões de pessoas. Esse processo traz 
de volta ao ciclo produtivo o que é jogado fora, assim, evita-se o aumento do 
volume de lixo dos aterros sanitários e dos lixões a céu aberto que ainda existem 
no Brasil. Em outras palavras: aquilo que é reciclado deixa de contaminar o 
meio ambiente.
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Outro ponto que merece ser destacado quando se defende a necessidade 
da reciclagem é que parte do nosso lixo diário acaba indo parar em córregos, 
rios, mares e terrenos baldios. A população tem o péssimo hábito de descartar 
seu lixo de forma inadequada como, por exemplo, jogar a latinha ou garrafa de 
refrigerante pela janela do veículo, os móveis velhos e o entulho de construção 
nos terrenos baldios ou margens de rodovias.

Sem dúvida a reciclagem é o melhor caminho. Para ilustrar esta afirmação 
citamos o exemplo das latinhas de alumínio que, segundo a Associação Brasileira 
dos Fabricantes de Latas de Alta Reciclabilidade (ABRALATAS) e da Associação 
Brasileira do Alumínio (ABAL), o Brasil bateu mais um recorde na reciclagem 
de latas. Os dados são referentes ao ano de 2011 e mostram que foram recicladas 
250 mil toneladas (índice de reciclagem em 2011: 98,3%). Considera-se como 
índice de reciclagem: a razão entre o total de produtos reciclados e a quantidade 
de resíduos sólidos gerados, neste caso as latas de alumínio. As vantagens são 
inúmeras sendo que o processo de reciclagem tira as latinhas dos aterros e lixões; 
libera apenas 5% das emissões de gás de efeito estufa (quando comparado com a 
produção do alumínio primário); reduz a extração de bauxita (minério que gera 
o alumínio) da natureza – já que para cada quilo de alumínio reciclado, cinco 
quilos de bauxita deixam de ser extraídas. Por fim, não podemos deixar de citar 
as milhares de oportunidades de emprego e renda que a reciclagem de latas de 
alumínio oferecem. O Brasil é o campeão mundial em reciclagem deste material, já 
nos Estados Unidos reciclam apenas 65,1%, o Japão 92,6% e a Argentina 91,1%. 

Contudo, nem todos os tipos de resíduos que geramos são reciclados 
na mesma proporção. Por exemplo, segundo o Instituto Sócio-Ambiental 
dos Plásticos (Plastivida), o índice de reciclagem de plástico no Brasil é de 
21, 7%.

Enfim, recicle sua forma de pensar o lixo. Reciclar é preciso, desperdiçar 
recursos naturais, energia, água, renda e empregos não é preciso!

“Reciclar o lixo / É a solução / Pra acabar de vez / Com a poluição / 
O que é reciclado / Logo se transforma / E a gente reutiliza / Mas de outra 
forma / Plástico vira bola / Papel vira sacola / É só ter consciência / Com o 
que se joga fora / Na hora de jogar / Separe o lixo direitinho / Assim você terá 
um mundo / muito mais limpinho. [...] / Pra nossa felicidade / [...] A gente 
tem que reciclar”. Trecho da música: “É preciso reciclar” (CD Planeta Terra – 
Turma da Mônica).

Publicado no Jornal de Colombo (Colombo/PR) 30/01/2013; no jornal Diário de 
Notícias (Linhares/ES) 31/01/2013 e no Diário do Noroeste (Colatina/ES) 31/01/2013.
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ÓLEO SATURADO E O PROBLEMA AMBIENTAL

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da (UFMS) – Campus de Três Lagoas/MS.

Stefanni Teodoro Gasparini
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Nayla Furlan da Silva
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Mais conhecidos como “óleos alimentares usados”, ou simplesmente “óleos 
já utilizados”, os óleos saturados representam uma categoria de subprodutos 
ou resíduos provenientes de diferentes atividades, todavia, em sua maior parte, 
derivados da atividade de fritura de alimentos. Eles derivam essencialmente do 
uso de óleos de origem vegetal, tais como azeite, óleo de girassol, óleo de soja, 
óleo de canola, entre outros.

Segundo um dos informes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), a fritura é uma operação de preparação rápida e confere aos alimentos 
fritos características únicas de saciedade, aroma, sabor e palatabilidade, sendo 
assim, é um processo necessário na preparação de certos alimentos.

Nota-se que, no mundo tido como moderno, parte das pessoas estão 
focadas em ganhar mais dinheiro, consumir mais bens materiais, ter casas 
maiores, ter mais carros na garagem e por aí afora. Claro que isso expressa ter 
mais custos, ter que trabalhar mais para pagar tal custo e – definitivamente – não 
ter tempo, prazer e nem mesmo vontade de cozinhar alimentos mais elaborados 
e saudáveis. Dessa forma, optam pelo consumo de alimentos fritos e pré-fritos.

Cabe acrescentar que, por se tratar de uma das formas mais rápidas 
de preparo para determinados alimentos, o processo de fritura vem sendo 
amplamente utilizado. Isso origina grandes quantidades de resíduos do 
óleo de cozinha – óleo saturado – tanto em residências, como também em 
estabelecimentos alimentícios.

A questão chave que segue nesta reflexão é: o que é feito com os resíduos 
de fritura, ou seja, com o óleo saturado? Sabe-se que parte dos resíduos gerados 
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diariamente nos lares, indústrias e estabelecimentos, devido à falta de informação 
da população, acaba sendo despejado diretamente nas águas, como em rios e 
riachos ou simplesmente em pias e vasos sanitários, indo parar nos sistemas de 
esgoto, causando dano, como o entupimento dos canos e o encarecimento dos 
processos tratamento de esgoto, além de acarretar na poluição do meio aquático. 

Outro destino impróprio que é dado aos óleos saturados é o próprio lixo 
doméstico, contribuinte no aumento da poluição nas áreas dos aterros sanitários 
ou dos lixões a céu aberto. A ação de jogar o óleo saturado no lixo também 
diminui a vida útil dos aterros sanitários e colabora para a formação do gás 
metano – que é um gás de efeito estufa – contribuindo para o aquecimento 
global.

Agora imaginem que as projeções atuais apontam que, em 2050, vamos 
chegar à marca dos nove bilhões de pessoas no planeta. E precisaremos de comida. 
Imaginem também o dano ambiental que estaremos causando ao planeta se uma 
parcela considerável de habitantes resolverem comer frituras e descartar o óleo 
saturado de forma incorreta.

Entretanto, não precisamos nos preocupar com a quantidade de pessoas, 
mas com o estilo de vida. Sabe-se que é possível termos nove bilhões de pessoas 
e alimentá-las, mas devemos nos preocupar com nossos resíduos.

Por fim, é válido armazenar este óleo saturado em garrafas ou vidros e 
dar-lhe um destino adequado, fazendo-o servir de matéria-prima para biodiesel 
e sabão. 

Publicado no jornal Diário de Notícias (Linhares/ES) 28/02/2013 e no Diário do 
Noroeste (Colatina/ES) 02 e 03/03/2013.
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O LIXO ELETRÔNICO E SEU DESCARTE

Paulo Vinícius Soares
Acadêmico do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

“Se no dia em que o mar enlouquecer/ O dia em que o sol se esconder / 
O dia em que a chuva não conter / O choro que caí, pra te dizer/ Que acabou 
o mundo e não sobrou mais nada /Sujou a sua terra / Poluiu a água / E não há 
uma chance de sobreviver [...]”. Música: Lixo no lixo – Falamansa.

No ano de 2011, o Brasil tornou-se o terceiro maior mercado consumidor 
de computadores do mundo, com 15,4 milhões de máquinas vendidas (dados 
da Consultoria IDC Brasil), atrás somente dos Estados Unidos e da China. 
Essa é só uma das informações que revela o quanto esses aparelhos eletrônicos 
estão cada vez mais presentes nas nossas vidas e corrobora a ideia de que, nos 
dias de hoje, nosso bem-estar depende deles. Toda essa tecnologia traz inegáveis 
benefícios, mas o problema sério do descarte desses aparelhos, denominado lixo 
eletrônico, ainda é pouco discutido.

O tema é de relevância global. Segundo a Organização das Nações Unidas, 
no mundo são gerados 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano, e 
sua produção cresce numa taxa três vezes maior que a do lixo convencional. O 
problema é maior nos países em desenvolvimento, onde grande parte desses 
resíduos não tem destinação adequada.  

A ONU informa que o Brasil é campeão mundial no quesito geração de 
lixo eletrônico por habitante: meio quilo por ano. No total, é aproximadamente 
um milhão de toneladas de resíduos compostos por celulares, televisores, 
computadores, geladeiras, pilhas e baterias, entre outros que, se descartados de 
forma incorreta, provocam sérios danos à saúde e ao meio ambiente.

O GREENPEACE alerta que esses aparelhos possuem uma gama de 
elementos tóxicos, entre os quais se destacam o chumbo, o mercúrio e o 
cádmio. Quando jogados em lixões a céu aberto, podem atingir o solo e o lençol 
freático, contaminando a água, os alimentos e os animais que consumimos. 
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Se queimados, poluem o ar, também nos afetando. No corpo humano, têm 
a característica de se acumular com o tempo, podendo causar uma série de 
distúrbios, desde danos no cérebro, rins,pulmões e fígado, até envenenamento 
e câncer. 

A solução para o problema do lixo eletrônico, segundo a maioria dos 
especialistas, é a coleta e posterior reciclagem, em ação envolvendo o poder 
público, o setor privado e o consumidor.

O setor público deve promover sua parte com a Política Nacional dos 
Resíduos Sólidos (PNRS), com base na Lei 12.305/10. Com expectativa de ser 
cumprida até 2014, essa lei destaca a ideia da logística reversa: um conjunto de 
ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos 
resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em 
outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada.A 
responsabilidade é compartilhada entre os fabricantes, distribuidores, 
consumidores e os titulares de serviço público de limpeza urbana para minimizar 
o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados. 

Às empresas privadas cabe implantar uma ampla política de gestão de 
resíduos e, além disso, criar diversos canais de fácil acesso ao consumidor que 
desejar informações sobre essa política. Devem ter o compromisso de desenvolver 
tecnologia que permita a reinserção do material recolhido e reciclado na 
produção de novos equipamentos, minimizando assim a exploração de matéria-
prima virgem.

Cabe lembrar que nenhuma dessas iniciativas daria certo sem a 
colaboração dos consumidores. Munidos de informações, devem praticar 
o consumo consciente e procurar aumentar ao máximo a vida útil de seus 
aparelhos eletrônicos, para só então encaminhá-los ao processo de reciclagem. 
Também é necessário cobrar os fabricantes de eletrônicos sobre quais políticas 
de recolhimento e gestão de resíduos adotam. 

Portanto, pode-se dizer que o descarte inadequado de lixo de eletrônico 
é um grave problema ambiental e de saúde e que o melhor modo de atenuar 
seus efeitos é a coleta dos resíduos e sua posterior reciclagem. Para isso, é 
necessária uma ação conjunta entre o setor público, os fabricantes e, sobretudo, 
os consumidores.Se cada segmento fizer seu papel, poderemos cada vez mais 
usufruir dos benefícios da tecnologia, sem agredir nosso planeta e a nós mesmos.

Publicado no jornal Folha Noroeste (Jales/SP) 16/03/2013; no jornal Diário de Notícias 
(Linhares/ES) 04/04/2013 e no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 04/04/2013.
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USO DA ÁGUA E QUALIDADE DE VIDA

Cláudio Ribeiro Lopes
Professor do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Sem chances de erro, pode-se afirmar que os problemas relacionados ao 
uso sustentável da água se tornaram o nó górdio da sociedade no século em 
que vivemos. Particularmente, poderíamos estabelecer uma subdivisão desse 
problema: 1) uso doméstico da água; 2) uso comercial; 3) uso em larga escala, 
para industrialização.

Sabe-se que na região de Três Lagoas, como em todo o Estado de Mato 
Grosso do Sul, há abundância de água. Isso explica, por exemplo e em certa 
medida, o porquê de haver reocupação industrial recente no Estado, ao lado da 
questão creditícia (incentivos fiscais que começam no desconto do ICMS e vão 
até as isenções plenas por décadas). Sabe-se, conforme recente pesquisa feita por 
Cristóvão Henrique Ribeiro da Silva, que um número expressivo de empresas 
(indústrias, em geral) transferiram sua planta de produção para a meso-região de 
Três Lagoas. Logo a proposta, neste modesto artigo, é discutir o ponto de vista 
do uso, reuso e abuso da água doce.

A Agência Nacional de Águas ainda não estabeleceu cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos na Bacia do Rio Paraná. 

A questão fulcral poderia centrar-se no binômio necessidade-compensação 
pelo uso. Entretanto, podemos apresentar alguns óbices a essa visão, uma vez 
que a ideia do princípio poluidor X pagador reside numa premissa: quem polui 
deve compensar por haver poluído e não o inverso (compensar para poder poluir 
mais e em escala vertiginosa).

A partir desta perspectiva podemos definir a noção, segundo a qual o uso 
da água, principalmente, na mesorregião (Rios Paraná, Sucuriú e Verde), deve 
ser custeado por quem dela se beneficia. Ninguém duvida que a água tratada 
consumida em nossas residências tenha a necessidade de ser custeada por nós 
mesmos. A dúvida: sendo a água doce não tratada um bem – patrimônio – 
natural de toda a coletividade, por que as indústrias podem dela servir-se em 
seu processo de produção de bens sem que, para tanto, devam indenizar por seu 
uso? Quem, em sã consciência, permitiria que seu vizinho usasse e abusasse da 
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água sem, para isto, pagar por ela?! 
Mas o atual modelo de expansão industrializante na meso-região de 

Três Lagoas não tem atentado para este ponto, ao menos no que respeita a se 
exigir um pagamento pelo uso da água e, no mesmo sentido, que tais recursos 
hídricos, uma vez utilizados no processo, sejam em parte devolvidos à natureza 
com o mínimo de poluição, observando-se as normas que tratam de eliminar ou 
mitigar os danos ambientais. 

Daí a necessidade de chamar atenção de todos, especialmente das 
autoridades públicas de Três Lagoas e região para a necessidade de se discutir, 
imediatamente, nova proposta com vistas a preservar esse bem às presentes e 
futuras gerações. E com isso despertar as pessoas para um novo paradigma: o 
desenvolvimento, a expansão e os lucros só podem fazer algum sentido se vierem 
acompanhados de sustentabilidade e de oferta de um mínimo de qualidade de 
vida, o que, na nossa cidade e região está a um abismo eterno de distância.

Vamos pensar em limites?! Que tal definirmos um novo modelo de gestão 
do uso da água aqui e agora?!

Publicado no jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 06/04/2013.
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MEIO AMBIENTE E CIDADANIA – QUAL É O 
MEU DEVER?

Hebert Mendes de Araújo Schütz
Advogado e professor substituto do curso de Direito da UFMS - Campus Três Lagoas/MS.

Os desmatamentos para a implantação de lavouras e pastagens, 
contaminação das águas por uso indiscriminado de agrotóxicos e lançamentos 
indevidos de esgotos no leito de um curso d´água têm ocasionado grandes 
estragos no meio ambiente. 

Em específico, grande parte do Bioma já foi destruído, e para tentar 
reverter esse processo acelerado de devastação é preciso preservar, e mais, garantir 
o reflorestamento como forma de recuperação ambiental. 

Convém ponderar, obviamente, que não está sendo condenado aqui 
o uso racional do solo, como a plantação de florestas de eucalipto, mas as 
atividades que degradam o meio ambiente e geram perdas na biodiversidade. 

A destruição de matas ciliares e reservas, para dar lugar à pecuária e às 
plantações, como a soja e a cana-de-açúcar ocorre excessivamente nos dias 
atuais. 

É bem verdade que a expansão dessas atividades traz graves prejuízos, 
pois a erosão que se forma gera o entupimento nas proximidades das 
nascentes, o assoreamento dos rios, e, por conseguinte o desaparecimento 
dos leitos. 

Inadequado seria esquecer, também, que muitas pessoas não se 
preocupam com a proteção de lugares que não fazem parte do seu dia-a-dia, 
mas as consequências desse desinteresse já estão dentro da casa daqueles que se 
dizem cidadãos. 

Aliás, nem mesmo sabem que direito é tudo aquilo que oferece privilégios 
a uma sociedade, e dever é tudo que é obrigado a fazer de acordo com a moral, 
os costumes e a legislação, que juntos legitimam a cidadania. 

O cidadão é o que mais provoca devastação no meio em que vive, e ele 
mesmo sofre as consequências por essa atitude extremamente danosa, à exemplo 
do lixo doméstico. 
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A nosso pensar o meio ambiente pede socorro, e esse fato é preocupante, 
porque o tempo passa, o meio ambiente sofre e o cidadão não se conscientiza do 
imensurável valor que ele tem. 

Chegou a hora de realizarmos algo para salvar o nosso maior patrimônio 
que é o meio ambiente, desde a gestão dos riscos à consciência plena dos 
resultados da ação. 

Desde logo, não se pode perder de vista que o resgate e os exercícios de 
cidadania devem ser práticas naturais do cidadão, haja vista que sua participação 
é reflexo da capacidade de interação com o meio ao qual pertence. 

A conscientização é a maneira mais eficaz no combate as práticas que 
prejudicam o meio ambiente. Portanto, para que todos vivam bem é necessário 
que cuidemos do meio ambiente, seja do simples ato de não lançar um papel de 
chiclete no chão, ao não cortar pelas raízes um belo arvoredo. 

Em virtude dessas considerações, faz-se um apelo, para que a intervenção 
humana possa surgir no intuito de preservar, melhorar e recuperar o nosso meio 
ambiente, tornando-o ecologicamente equilibrado, sem, porém tornar o cidadão 
escravo de suas próprias limitações, que na maioria das vezes são descabidas e 
demagógicas. 

O diferencial é a decisão de sair das sombras da acomodação. O 
determinante e fundamental é despojar-se da armadura que torna invencível a 
frieza e a insensibilidade de muitas pessoas. O meio ambiente pede socorro! É 
tempo de ajudá-lo, e há muito a fazer. 

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 10/07/2013.
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RECLICANDO A MATÉRIA-PRIMA

Raquel da Silva Rodrigues
Acadêmica do curso de Ciências Contábeis da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Benedito Gonçalves da Silva
Professor do curso de Ciências Contábeis da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

O consumo, a partir do crediário oferecido pelas empresas, tem crescido 
desordenadamente, tornando-se fácil adquirir novos produtos. A compra de 
carro, casa, sapato, roupa, computador, eletrodoméstico, celular, entre outros 
bens, só aumenta no Brasil, prova disso é que, hoje, no país, há mais celulares 
que pessoas.

Diante de uma demanda aquecida por tantos produtos, o volume de lixo 
aumenta, uma vez que as pessoas tendem a descartar com mais facilidade os 
bens que não lhes servem mais. Lança-se um novo produto e boa parcela da 
população tende a trocá-lo, isto é, o ato de jogar fora ou deixar de lado se tornou 
algo comum. 

Um importante quesito a ser pensado é o vestuário, peças de roupa são 
itens que os consumidores da moda de plantão tendem a trocar a cada estação, 
já que sempre desejam “andar na moda”. Desse modo, o tal descarte acaba se 
tornando lixo fácil. Entretanto, a solução é simples: a reciclagem ou o reuso, 
tanto da própria roupa quanto da matéria-prima.

Novos materiais entram em cena. Já existem roupas fabricadas a partir 
da fibra da polpa de bambu, diferentemente das demais linhas comuns. Outro 
exemplo de renovação de matéria prima é a fibra de coco, fruta que o Brasil 
produz, por ano, aproximadamente, a quantidade de dois bilhões e cujo consumo 
é largamente acessível, principalmente no Nordeste e cujo aproveitamento, no 
entanto, limita-se somente à água e à polpa. A parte dura e fibrosa que representa 
80% do peso total do fruto acaba virando lixo. A casca de coco pode levar até dez 
anos para se decompor, mas desponta agora como uma fonte de matéria-prima 
interessante para a indústria de reciclagem. Vem sendo usada no estofamento 
de veículos, colchões, palmilhas, material para a jardinagem e substrato para a 
agricultura.
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A fibra e o substrato são os produtos extraídos da casca do coco. Em 
matéria publicada no sítio eletrônico “Terra”, intitulada “Indústria e agricultura 
investem no uso da casca de coco como matéria-prima”, o agrônomo Adriano 
Mattos, analista da Embrapa Agroindústria Tropical, explica que a casca do coco 
seco é tradicionalmente reciclada. Já a fibra do coco verde pode servir para a 
fabricação de quase todos os mesmos produtos, uma vez que a fibra é utilizada 
pela indústria em aplicações diversas.

Na parte da agricultura, o coco pode ser também aproveitado uma vez 
que a fibra do mesmo é rica em lignina, molécula que torna a sua decomposição 
mais difícil, porém a Embrapa estuda formas de aproveitamento de toda 
a substância. Um dos subprodutos da extração da fibra é o farelo, usado na 
agricultura como substrato, o material não é comportado para servir de adubo, 
mas pode ser misturado fresco junto à terra objetivando garantir uma absorção 
maior da água. Segundo Mattos, para cada quilo do substrato pode-se reter 
quatro vezes o seu peso em água, reduzindo a quantidade de líquido necessário 
pra cultivos irrigados.

É muito importante utilizar-se de matérias primas que proveem de 
fontes de recursos renováveis, com o objetivo de contribuir para diminuir o lixo 
orgânico. 

Publicado no jornal Diário de Notícias (Linhares/ES) 25/07/2013.
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MUITO LIXO: ATÉ QUANDO? O QUE FAZER?

Jorge Luiz Fronho de Sousa
Acadêmico do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Benedito Gonçalves da Silva
Professor do curso de Ciências Contábeis da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Mais um ano e, com ele, as chuvas sempre presentes. Sacos de lixos boiando 
nos rios, córregos, piscinões, além das doenças consequentes de tais situações. A 
população fica dependente de todos os estragos causados, prejuízos econômicos 
e perigos que afetam áreas, geralmente ocupadas por famílias de baixa renda em 
busca da sobrevivência. É fato que, com a repetição do caos, temos que pensar de 
que forma estamos tratando o lixo que produzimos e qual providência podemos 
tomar para solucionar ou minimizar os problemas ocasionados.

Naturalmente, lidar com a dinâmica da geração de resíduos em médias 
e grandes cidades não é nada fácil. Apesar da aquisição de equipamentos, 
tecnologia e pessoal capacitado, a sistemática da operação muda em função do 
tráfego, horário de rush, área de pedestre, entre outros. Com isso, há necessidade 
de alterações na forma de execução, revendo até mesmo como acondicionar, 
tratar e destinar os resíduos sólidos.

Com certeza, a implantação de uma coleta seletiva mais eficiente e 
de maior abrangência territorial faz-se necessária, possibilitando que se faça 
a reciclagem de materiais diversos, o que promove benefícios econômicos 
e sociais. Isso deverá ser feito com procedimentos de acondicionamento e 
recolhimento adequados sob a gestão pública. É comum, hoje, a ingerência 
de coletores particulares de resíduos recicláveis que, devido a condições sociais 
adversas, deixam grandes volumes nas vias e logradouros públicos. Esses, 
por não estarem acondicionados e não serem recolhidos com regularidade, 
prejudicam o bem-estar da população.

O levantamento de informações sobre horários e frequências da coleta é 
fundamental para o bom desempenho do sistema, mas somente isso não basta. 
Poder contar com os munícipes, respeitando as regras estabelecidas, para o 
melhor funcionamento do sistema torna-se imprescindível. Devido aos elevados 
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custos que envolvem o projeto, nada mais natural que existam regras para o 
melhor aproveitamento dos recursos e uma efetiva fiscalização, além de evitar as 
taxas elevadas que recaem sobre o contribuinte. São necessárias ainda, avaliações 
constantes sobre os processos técnicos e educativos para se buscar melhorias. Há 
muito também que se fazer o sentido de educar e conscientizar ambientalmente 
a população para o problema.

O aumento da população, com a expansão das cidades e indústrias, o 
aumento de renda das populações de países em desenvolvimento e, naturalmente, 
do seu poder de consumo, fez com que o lixo se se torne um dos grandes 
problemas atuais. A maioria dos lixões e aterros sanitários está saturada ou muito 
próxima do seu limite. Estima-se que a cada 24 horas, a humanidade joga no 
lixo mais de 3,5 milhões de toneladas de resíduos. Isso representa pelo menos 40 
toneladas por segundo, um aumento de dez vezes em relação ao que gerávamos 
há cem anos. Mantido o ritmo atual de descarte, esse número provavelmente irá 
dobrar até 2025 e em 2100 podemos atingir o “pico” do lixo, com uma geração 
de 11 milhões de toneladas diárias, o triplo da taxa de hoje. Vai faltar lugar para 
armazenar tanta sujeira.

O acúmulo do lixo e seu contato com as condições climáticas acabam 
produzindo o chorume, um líquido escuro e altamente tóxico que polui a água 
do lençol freático, e o metano, um gás ainda mais prejudicial à atmosfera que 
o próprio dióxido de carbono, considerado o grande vilão do efeito estufa. 
Além disso, representa um grande risco para a saúde humana, já que propicia a 
manifestação de várias doenças como cólera, cisticercose, disenteria e giardíase. 
Proliferação de insetos e roedores, baratas, mosquitos, ratos, que são vetores 
comuns de doenças como febre amarela, dengue e leptospirose.

Identificar os problemas e levantar os números das consequências 
causadas é fácil. Mas o que é possível fazer para não deixarmos que a situação 
seja contínua e o país seja em alguns anos uma lata de lixo? A reciclagem é 
uma solução comum e viável para resolver o problema do lixo. A maioria 
dos materiais despejados em lixões pode ser reaproveitada. A técnica, além 
de diminuir a quantidade de lixos nas cidades, também tem vantagens 
sociais e econômicas, como geração de empregos e criação de indústrias de 
reciclagem.

Embora muito esteja se fazendo nesta área em âmbito mundial, ainda 
são poucos os materiais aproveitados no Brasil. O lixo também pode ser 
reaproveitado para se converter em energia. E a energia, hoje tão cara e sob 
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a ameaça de escassez num futuro, poderia ter uma fonte de abastecimento 
inesgotável – e ecologicamente correta.

Nos países europeus, nos Estados Unidos e no Japão, gerar energia a 
partir do lixo é uma realidade desde os anos 1980. Se o Brasil transformasse seu 
lixo em energia, conseguiria implantar cerca de 750 usinas, que forneceriam 
energia para aproximadamente 22,5 milhões de habitantes – cada 200 toneladas 
por dia de lixo doméstico orgânico permitiriam a implantação de uma Usina 
Termelétrica. A energia via lixo pode iluminar casas, ativar indústrias e mover 
carros.

Adaptado todo o processo, isso também se refletiria positivamente na 
economia, não apenas no corte de gastos que esta fonte de energia traria, mas 
com os recursos que captaria. O aproveitamento de resíduos é considerado 
uma alternativa viável para substituir combustíveis fósseis (petróleo, carvão e 
gás), sendo uma boa opção para a redução da emissão de gases poluentes que 
provocam o efeito estufa.

Publicado no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 
09/12/2013 e no jornal Folha Noroeste (Jales/SP) 11/01/2014.
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O mundo muda a todo momento! Prova disso é a quantidade significativa 
de avanços técnicos e científicos que tivemos nos últimos tempos nas mais 
diversas áreas do conhecimento. A sociedade vive cada vez mais ocupada e, por 
isso, os avanços tecnológicos devem vir para contribuir com o nosso cotidiano.

Enfrentamos, no entanto, um grande desafio, que é a convivência 
desarmônica com o meio ambiente. A contradição é flagrante. Parte dos 
avanços e mudanças que o mundo tem vivido traz o dilema dos benefícios e das 
maleficências.

Vejamos um exemplo simples do que estamos tratando: O surgimento 
das cidades. Com elas, vieram a organização da sociedade, as leis e normas que 
devem ser respeitadas, entre tantas outras formas de convívio. Por outro lado, 
temos assistido à destruição do meio ambiente.

As cidades surgiram e cresceram abrigando cada vez mais famílias, que, 
por sua vez, ampliam suas necessidades e desejos e, assim, exploram e deterioram 
o meio ambiente.

Nesse sentido, não deixa de ser curiosa a geração de resíduos sólidos e demais 
resíduos. A urbanização, a industrialização e a forma de vida contemporânea, 
aliando-se ao consumismo, amplia consideravelmente o volume desses resíduos. 

Nesse contexto, temos que questionar: A que passos anda a conscientização 
das pessoas com relação a esse problema? A resposta ainda é que, no Brasil, a 
geração e, sobretudo, o descarte são pouco planejados no que tange às sequelas 
ambientais.

O problema pode ser analisado ou concebido de diferentes prismas.  Rios 
são poluídos por causa desse descarte incorreto; terrenos são ocupados com 
resíduos; esteticamente, grande parte das cidades perde o bom aspecto por causa 
do lixo. 
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Desde 2010, já existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) – 
Lei No 12.305 –, no entanto sua aplicação caminha a passos de tartaruga. Aqui 
cabe outra pergunta: De onde virão os recursos para a implementação da PNRS? 
Cadê a educação e conscientização ambiental? Por que muitas cidades ainda 
não aplicam a coleta seletiva? Onde está a política da logística reversa junto 
às empresas do ramo de eletroeletrônicos, lâmpadas de mercúrio e mistas e as 
cadeias de medicamentos? Cabe salientar que a logística reversa é caracterizada 
por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta 
e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, 
em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou, ainda, para outra destinação.

O fato é que sabemos que esta PNRS precisa ser atacada por vários flancos, 
sobretudo por aqueles que acreditam que temos que dar um fim adequado aos 
resíduos e pelos que acham que os resíduos podem ser um ótimo negócio.

Concordamos que a PNRS é um avanço, mas ainda está somente no 
papel. Na prática, deixa a desejar, devendo ser debatida e aperfeiçoada. Cabe 
então à sociedade conscientizar-se sobre o problema e envolver-se, buscando 
soluções que se iniciam dentro de cada casa. Dos políticos, devemos cobrar 
atitudes e ações, e não somente promessas eleitoreiras.

Publicado no Jornal do Colombo (Colombo/PR) 11/12/2013; no jornal Correio do Estado 
(Campo Grande/MS) 18/12/2013 e no jornal Diário de Votuporanga (Votuporanga/SP) 
10/01/2014.
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Em outubro de 2012, a tempestade “Sandy” devastou vários países e 
causou a morte de centenas de pessoas. Além disso, em Nova York, ocasionou 
um prejuízo da ordem de 19 bilhões de dólares. Esse fato deixa evidente a nossa 
atual realidade: o aquecimento global está alterando o Planeta, e um clima mais 
quente está provocando a elevação do nível dos oceanos.

O aquecimento global afeta o nível dos oceanos de duas maneiras: 
primeiro, com a liberação de dióxido de carbono na atmosfera, que causa a 
expansão térmica, ou seja, a água aumenta de volume quando aquecida. Os 
oceanos absorvem cerca de 90% do calor gerado pelo efeito estufa e, por isso, se 
expandem. O segundo modo é com o derretimento das geleiras das montanhas 
e dos gigantescos montes de gelo na Groelândia e na Antártida. A respeito 
disso, especialistas concordam que, juntas, perdem, em média, 200 bilhões 
de toneladas de gelo por ano e, se continuar nesse ritmo, o nível dos oceanos 
podem subir até 2 metros no fim do século. 

O perigo é ainda maior para as cidades litorâneas, que enfrentam 
uma dupla ameaça: de um lado, a inundação de áreas mais baixas; de outro, 
a ampliação do alcance destrutivo das marés de tempestades, em decorrência 
dos oceanos mais altos. De acordo com a Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), até 2070, 150 milhões de moradores 
das grandes cidades portuárias no mundo podem enfrentar enchentes que 
colocarão em risco propriedades no valor de 35 trilhões de dólares.

São poucas as cidades que estão preparadas para enfrentar essa mudança, 
embora seja difícil prever medidas mitigadoras diante de desastres que são cada 
vez mais intensos, frequentes e inesperados. Os Países Baixos, que apresentam 
parte do território abaixo do nível do mar, foram capazes de mudar diante de 
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algo similar. Uma inundação catastrófica em 1953 fez que elaborassem vários 
projetos destinados a obras de adaptação e à contenção da subida do mar: 
construíram diques e barreiras, um estacionamento subterrâneo projetado 
para conter 10 mil metros cúbicos de água da chuva, calçadas em dois níveis, 
estruturas flutuantes, dunas e outras. Isso demonstra que a elevação do nível dos 
oceanos pode e deve alterar políticas governamentais voltadas para a segurança 
e bem-estar da população.

Os custos para erguer e manter obras desse tipo são, todavia, altíssimos, 
e as soluções de engenharia não se mostram suficientes. Com isso, a tendência é 
ocorrerem migrações em massa para regiões mais elevadas. Nessa perspectiva, os 
terrenos nas áreas litorâneas irão perder valor. A preocupação dos moradores será 
com o fato de não conseguirem fazer um seguro ou vender suas casas. Muitas 
ilhas e regiões costeiras, que hoje abrigam metrópoles e onde se concentra uma 
parte expressiva da população mundial, sofrerão mais com enchentes, erosões 
e até serão inundadas, sendo incalculáveis as perdas culturais, econômicas e da 
biodiversidade.

Conclui-se que a mudança dramática nos padrões climáticos afetará a 
vida de milhões de pessoas. A ideia de que o mar deve subir muito ainda não se 
consolidou, sobretudo entre a população que não mora nas regiões costeiras. A 
conscientização e a preocupação são essenciais para que se evite o aumento do 
problema, pois este é o legado que estamos deixando para as gerações futuras: 
um mundo mais quente, com níveis oceânicos mais elevados e perspectivas de 
catástrofes.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 04/01/2014; no Jornal Montes Claros 
(Montes Claros/MG) 06/01/2014; no jornal Diário de Votuporanga (Votuporanga/SP) 
08/01/2014 e no Jornal de Colombo (Colombo/PR) 10/01/2014.
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ENTULHOS: O MAL QUE PODE SE TORNAR O BEM

Jorge Luiz Fronho de Sousa
Acadêmico do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

A discussão de sustentabilidade no setor de construção civil atualmente 
ganhou destaque. Falar de sustentabilidade e praticá-la é de extrema 
necessidade nesse setor, por causar grande impacto ambiental ao longo do 
processo produtivo, desde a ocupação de terras, extração de matérias-primas, 
produção e transporte de materiais, construção de edifícios e, por fim, a 
geração de resíduos sólidos. 

Hoje, resíduos sólidos têm sido produzidos em larga escala em todo o 
mundo. Entre estes, o chamado entulho é um dos grandes problemas para os 
administradores públicos, sobretudo em países em desenvolvimento, como é o 
caso do Brasil.

Ainda é fato que houve, nos últimos anos, um considerável avanço 
na qualidade da construção civil, obtido por meio de programas de redução 
de perdas e implantação de sistemas de gestão da qualidade. A preocupação 
primordial passou a ser, todavia, outra: a sustentabilidade, antes de tudo, para 
garantir o próprio futuro da humanidade.  

A construção civil é a área que mais gera resíduos (cerca de 50% do 
total), e, reciclando esses entulhos, podem-se obter inúmeras vantagens, sejam 
elas econômicas, ambientais ou mesmo sociais. A economia de matéria-prima 
constitui-se no principal fator da economia, seguida da economia de energia 
elétrica. Do ponto de vista social, a tecnologia de reciclagem é apontada como 
uma das alternativas para a geração de emprego e renda. É inegável, portanto, 
o benefício trazido para a indústria e até para sucateiros e catadores em geral.

Prefeituras de algumas cidades, como Belo Horizonte (MG) e São José do 
Rio Preto (SP), já fazem uso desses recursos e têm gerado inúmeros retornos. 
Além de reduzir a quantidade de entulhos encaminhados para os aterros, terrenos 
baldios e margens de estradas, os materiais reciclados representam um custo menor.
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O aproveitamento desses resíduos é uma das ações que devem ser 
incluídas no cotidiano das edificações, proporcionando economia de recursos 
naturais e minimização do impacto no meio ambiente. O potencial para 
reaproveitamento e reciclagem dos entulhos vindos da construção civil é enorme, 
além de que a incorporação desses resíduos em determinados produtos pode vir 
a ser extremamente benéfica, já que proporciona economia de matéria-prima 
e energia. A reciclagem da sucata de aço permite a produção de um novo aço 
consumindo aproximadamente 70% da energia gastos para produção a partir 
de matérias-primas naturais. Já a utilização da sucata de vidro reduz em cerca 
de 5% o consumo de energia. Os resíduos não reciclados têm por destino os 
aterros sanitários, situação que ocupa cada vez mais espaço e por consequência 
agregação de valor, sobretudo os de localização próxima a grandes centros. A 
concentração de resíduos, muito deles nocivos, significa riscos de acidentes 
ambientais, mesmo se tomadas todas as medidas técnicas de segurança. 

Hoje, ainda é baixo o número de cidades que contêm usinas de 
reciclagem. Seu uso ainda não se tornou comum, em decorrência do preconceito 
de construtores que relacionam o baixo custo a uma provável baixa qualidade, 
o que não é verdade. Além disso, a instabilidade do mercado imobiliário 
desmotiva a construção de usinas nesse segmento, e, nos períodos chuvosos, 
assiste-se à baixa demanda no setor de construção civil. Assim, a geração de 
entulhos não é homogênea em todo o ano, o que pode trazer poucos lucros à 
usina de reciclagem. 

O fato é que, com a iminente industrialização, reflexo das novas 
tecnologias, com o crescimento populacional, o aumento significativo de pessoas 
em centros urbanos e a diversificação do consumo de bens e serviços, os resíduos 
se transformaram em grave problema urbano, com um gerenciamento oneroso e 
complexo considerando-se volume e massa acumulados. 

É necessário reafirmar que o entulho, se reciclado, é produtivo e não ocupa 
espaço; antes, auxilia na produção de materiais de menor custo, concorre para 
o aumento do valor das habitações, um dos mais caros e inacessíveis bens que 
produzimos, da infraestrutura, de rodovias, estradas de ferro, barragens, entre outras. 

Por isso, a reciclagem desses resíduos vem-se consolidando como uma 
prática importante para a sustentabilidade, seja atenuando o impacto ambiental 
gerado pelo setor ou reduzindo custos. 

Publicado no jornal Diário de Votuporanga (Votuporanga/SP) 05/01/2014; no jornal 
Correio do Estado (Campo Grande/MS) 06/01/2014 e no jornal Folha Noroeste (Jales/
SP) 30/01/2014.
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Há uma música composta e cantada por Amado Batista chamada “O 
ônibus” que diz o seguinte: “Sossega, que nessa terra sempre tem um jeitinho / 
E onde só cabem 36, tem 126 a maior / Não me empurra que eu já vou descer 
/ Naturalmente se eu sobreviver, neste ônibus [...] Minha carteira você já levou, 
ou / Manda escrever, desça sem bater, por favor, / A minha casa já ficou pra trás / 
Tá um pouquinho lotado demais, este ônibus [...]”. A reflexão aqui vem a calhar, 
pois, realmente, usar transporte público na maioria das cidades do Brasil é algo 
equivalente a pagar pecados. Por outro lado, há dezenas de músicas que exaltam 
o automóvel.

A linha mestre que vale ser seguida é que o transporte público no Brasil 
é caótico, o que contribuiu diretamente para que, nos últimos anos, milhões de 
automóveis e motocicletas ganhassem as ruas das cidades brasileiras. 

Contudo, acreditamos que o motivo principal para tal ocorrência foi o 
incentivo que o governo concedeu para a aquisição de veículos, cujo objetivo era 
aquecer a economia. Uma análise desapaixonada da evolução do país ao longo 
dos últimos 20 anos mostrará grandes avanços. Destaca-se ainda, que o poder de 
compra dos brasileiros aumentou devido ao Plano Real e a melhorias das taxas 
de crescimento econômico do país nos últimos anos. 

Entretanto, o que deve ser discutido neste artigo é o custo gerado por 
estes milhões de automóveis a mais nas ruas. Problemas se ampliaram, como 
a poluição do ar, doenças respiratórias, acidentes e trânsito caótico. Dados de 
um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas apresentados na grande 
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mídia revelaram que as perdas do ano de 2013 somaram R$ 50 bilhões somente 
na cidade de São Paulo. Tais cifras já superam o orçamento da administração 
municipal de São Paulo. 

Para se ter uma ideia, a frota de automóveis cresceu surpreendentemente 
no país. Em 2002, eram 35,5 milhões e em 2012 o número saltou para 83,5 
milhões, crescendo 135% em uma década. Como já dito, uma das alavancas 
para este aumento foram os incentivos oferecidos pelo governo (a partir de 
2008) para impulsionar o consumo no país, com a redução ou isenção do IPI, 
facilidade à obtenção de crédito e maiores prazos para pagamento. Essa mistura 
explosiva de incentivos resultou na inserção de 30 milhões de veículos a mais 
nas ruas até 2012.

Existem fatos que passam despercebidos. Você sabia que a poluição do ar 
faz mais vítimas que os acidentes? Uma pesquisa realizada pelo Instituto Saúde e 
Sustentabilidade em parceira com a Câmara Municipal de São Paulo intitulada 
“Mobilidade Urbana e Poluição do Ar: A Visão da Saúde” mostrou que: “Respirar 
ar poluído mata. Em 2011, 17.443 pessoas morreram no Estado de São Paulo 
em decorrência de doenças influenciadas pela inalação de ar poluído – como as 
cardiovasculares, pulmonares e o câncer de pulmão. Esse número é mais que o 
dobro do de pessoas mortas em acidentes de trânsito (7.867), quase cinco vezes 
maior do que o de mortes provocadas por câncer de mama (3.620) e quase 6,5 
vezes superior ao de mortes em decorrência da AIDS (2.922)”.

É relevante alertar que o Brasil convive com ruas ocupadas parcialmente com 
condutores despreparados, imprudentes, infratores e às vezes embriagados passa a 
ter que se preocupar com a poluição provocada pelo elevado número de veículos.

Assim, vislumbra-se em horizonte não muito distante, uma crise de 
mobilidade e de saúde pública. Existem grandes desafios a serem enfrentados 
como: melhorar o transporte público no país; coibir desde já que milhares de 
veículos continuem a chegar às ruas e incentivar o uso de meios de transporte 
alternativos, como é o caso das bicicletas que são um meio transporte simples e 
eficiente na qual é utilizada por mais 50% da população de Amsterdã na Holanda 
e tem trazido inúmeros benefícios para a qualidade de vida dessas pessoas, como 
a mobilidade rápida e a diminuição significante da poluição atmosférica nestas 
cidades. Por que o Brasil não segue tais exemplos?

Publicado no jornal Diário de Franca (Franca/SP) 19/03/2014; no Jornal do Povo 
(Três Lagoas/MS) 20/03/2014 e no jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 
01/04/2014.
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Mobilidade é um problema indiscutível na maioria das cidades brasileiras, 
seja de médio ou grande porte. Superlotação de carros e a necessidade de frear a 
poluição com o intuito de preservar o meio ambiente são motivos convincentes 
para se criar um meio de transporte alternativo, e a bicicleta vem sendo o modelo 
que mais se encaixa nessa realidade. Hoje, o Brasil é o terceiro maior produtor 
de bicicletas no mundo, perdendo apenas para China e Índia, sendo ainda o 
quinto maior consumidor de bicicletas no mundo, representando uma fatia de 
4,4% do mercado internacional. A ideia de adotá-las como meio de locomoção 
está amadurecendo e, cada vez mais, as cidades fazem investimentos em vias 
exclusivas.

A organização urbana pode vir a ser uma ferramenta poderosa na construção 
de uma sociedade mais justa e igualitária. Um dos mecanismos mais eficientes 
para a melhoria das condições sociais, econômicas, educacionais e da qualidade de 
vida, reside no aproveitamento e utilização de bens públicos como praças, parques, 
calçadas e centro culturais e esportivos. A poluição atmosférica e sonora, somada 
as péssimas condições atuais de trânsito urbano, tende a piorar o nosso bem estar. 
Problemas e custos relativos a congestionamentos, perdas de espaços urbanos, e 
consumo de energia são só alguns exemplos desse ciclo negativo.

O ciclismo é uma parte importante para a solução de problemas de 
transportes urbanos, além de um meio eficiente para manter-se a forma física, 
reduzindo o sedentarismo e os riscos de inúmeras doenças associadas à falta de 
exercícios físicos. A integração de um sistema de ciclovias à malha urbana de 
transportes públicos contribui substancialmente para o incremento do número 
de ciclistas, diminuindo o número de veículos motorizados. Com investimentos 
em ciclovias urbanas, pesquisas apontam as vantagens econômicas decorrentes 
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dos valores econômicos de ganho de tempo, segurança, meio ambiente e 
saúde pública: melhorias na segurança e fluxo do trânsito, espaços públicos 
para estacionamento, redução do custo pessoa/viagem, melhoria ambiental e 
diminuição de problemas de saúde.

Transformar um ambiente metropolitano da cidade de São Paulo, por 
exemplo, em um espaço urbano que incentive ciclistas e pedestres, associado a 
uma política pública que permita a integração das ciclovias aos principais centros 
de emissão de passageiros nos transportes públicos, como estações de trem, metrô 
e terminais de ônibus, ou ainda facilitar o escoamento de pequenos produtores 
urbanos aos centros de distribuição e feiras regionais, em um ambiente seguro 
e saudável, pode ser um dos principais mecanismos para a implantação de um 
modelo eficiente que priorize o transporte público e a qualidade de vida da 
população. Um estudo comparativo de algumas principais cidades pelo mundo 
que priorizaram o transporte público e a qualidade de vida de seus cidadãos 
mostra como importantes transformações do espaço público urbano começaram 
com pequenas soluções e intervenções do poder público. Uma ciclovia em São 
Paulo pode parecer uma utopia para alguns, porém os exemplos internacionais 
podem servir de inspiração para se transformar a realidade urbana de metrópoles 
como São Paulo, em um esforço conjunto da sociedade civil, iniciativa privada 
e poder público.

O uso de bicicleta aqui no Brasil ainda é visto como um tímido agente 
transformador da mobilidade urbana sustentável. Entretanto, seus benefícios 
são muitos: diminui o número de carros na rua e consequentemente, os 
congestionamentos, gera autonomia e facilidade de deslocamento, contribui 
para atração de centros urbanos, baixíssimo impacto poluidor na construção 
das vias, e como consequência de tudo isso, o aumento na qualidade de vida. 
Hoje, pedalar nas grandes cidades brasileiras é perigoso. Ciclistas enfrentam 
inexistência de ciclovias, o desrespeito dos carros e ônibus, além da falta de 
sinalização adequada entre outros obstáculos. É preciso ampliar o debate, propor 
estratégias para transformar a percepção das administrações públicas brasileiras 
que insistem ainda, em encarar a bicicleta apenas como lazer e não também 
como meio de transporte.

Publicado no jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 13/03/2014.
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O crescimento populacional e o avanço tecnológico causaram, nos 
últimos séculos, um desequilíbrio ambiental decorrente do uso insustentável dos 
recursos naturais essenciais para a sobrevivência da humanidade. Inclusive, esse 
desequilíbrio compromete a própria expectativa de se continuar com os mesmos 
níveis de consumo de bens e serviços necessários para manter o atual estilo de 
vida. Diante dessa situação, nos anos 90, foi criada a Pegada Ecológica (ecological 
footprint) que tem a finalidade de demonstrar o quanto a população consome 
recursos naturais e qual a sua capacidade de regeneração (biocapacidade).

Atualmente, a demanda por recursos naturais é cerca de 50% superior 
ao que o planeta é capaz de renovar, consequentemente, a Pegada Ecológica 
produzida pela população mundial é em média de 2,7 hectares globais por 
habitante. Entretanto, o planeta consegue sustentar somente 1,8 hectares globais 
por habitante. Isso denota que para sustentar o estilo de vida da população atual 
é necessário um planeta e meio, comprometendo, com isso, a biocapacidade dos 
recursos naturais.

De acordo com projeções, até a metade do atual século, caso os padrões 
de consumo dos recursos naturais não se alterem, os sistemas naturais estarão em 
colapso e será necessário mais de dois planetas para que a população continue 
com o mesmo estilo de vida. Fica evidente que isto decorre, dentre outros 
motivos, da perda acelerada da biodiversidade, do aumento da exploração dos 
recursos naturais, sem que se pense na sua capacidade de renovação, implicando 
na perda de espécies de plantas e animais.

Desde 1970, foi perdida cerca de 35% da biodiversidade. Tal perda se 
compara apenas aos acontecimentos de extinções em massa que, sobretudo, 
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foram causados por fatos naturais e nunca por seres humanos. Além disso, 
segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), 
desde 1500, aos menos 76 espécies já desapareceram. Essa situação pode ser 
considerada como uma crise de extinção.

No Brasil, a Pegada Ecológica é de 2,9 hectares globais por habitante, 
com isso o consumo de recursos naturais é elevado, mas próximo da média 
mundial. Conforme expõe o Relatório Planeta Vivo da WWF, o Brasil é o 56° 
no ranking dos que mais consome recursos naturais com relação à capacidade 
de renovação do planeta.

Além de medir as “pegadas” deixadas no planeta em decorrência dos 
hábitos de consumo, a WWF expandiu o cálculo também para as cidades. 
No Brasil, a primeira cidade a ter a sua Pegada Ecológica calculada foi Campo 
Grande. A cidade foi escolhida por abrigar parte de uma grande riqueza 
ambiental, o Pantanal, que sofre da ameaça da degradação por causa dos modos 
insustentáveis de consumo.

Por conseguinte, Campo Grande tem uma Pegada Ecológica de 3,14 
hectares globais por habitante, isto significa que se todas as pessoas do planeta 
consumissem de forma semelhante aos campo-grandenses, seriam necessários 
quase dois planetas para sustentar esse estilo de vida.

Logo, a Pegada Ecológica é uma importante ferramenta para orientar 
os países em seu desenvolvimento econômico de tal modo que constituam 
estratégicas sustentáveis de aproveitamento dos recursos naturais. Ademais, 
com a crescente exploração dos recursos naturais, em um futuro não muito 
distante, eles serão tão escassos ao ponto de provocarem conflitos entre nações 
que buscam utilizá-los e as que ainda possuam recursos naturais.

Assim, a conservação da biodiversidade atualmente é um elemento 
decisivo e de grande complexidade, pelo envolvimento de questões ambientais 
e de riscos a destruição ambiental, sendo tudo isto agravado pela globalização 
econômica, pelo aumento da população mundial, pela demanda cada vez maior 
de recursos naturais, dentre outras causas. E é patente que o maior responsável 
por toda essa degradação do meio ambiente, infelizmente, é o próprio ser 
humano.  

Questionar o consagrado marco do consumo não é tarefa fácil. Envolve 
não é apenas enfrentar o sistema, mas também enfrentar a força da inércia, do 
individualismo e a zona de conforto do ser humano.
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Publicado no Jornal de Gravataí (Gravataí/RS) 02/04/2014; no jornal Diário de 
Marília (Marília/SP) 02/04/2014; no jornal Diário de Franca (Franca/SP) 02/04/2014; 
no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 02/04/2014; no 
jornal O Regional (Catanduva/SP) 03/04/2014; no jornal Diário de Assis (Assis/SP) 
03/04/2014; no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 03/04/2014 e no jornal Correio do 
Estado (Campo Grande/MS) 02/05/2014.
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O histórico de disputa pelo acesso à água remonta aos primórdios da vida 
em sociedade. Nos dias de hoje, em que pesam os avanços da ciência e tecnologia, 
o recurso continua sendo altamente estratégico para as nações, incluindo os mais 
diversos atores interessados. Além disso, a água possui simbolismos ligados a 
divindades abarcando significados dos mais variados entre nações.

No caso do Brasil, por exemplo, apesar de possuir uma grande 
quantidade de água doce, ela se encontra em sua maior totalidade nas regiões 
menos povoadas, ao passo que, em muitos estados (como Alagoas, Bahia, Ceará, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, e parte do norte de 
Minas Gerais, área conhecida como Polígono da Seca), ela é escassa, sobretudo 
pela falta de chuvas regulares. 

Mais precisamente em regiões como a Amazônia, a Bacia do Tocantins-
Araguaia, a Bacia hidrográfica do Paraná, o Rio São Francisco, que liga o Sudeste, 
o Centro-Oeste e o Nordeste, atravessando cinco estados brasileiros como Minas 
Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, cuja bacia alcança também Goiás 
e o Distrito Federal, a água doce é encontrada em maior quantidade, o que não 
significa, necessariamente, que possua qualidade de uso, ou seja, água doce nem 
sempre é potável.

A água é um recurso que possui valor econômico estratégico. O 
estado do Paraná, no âmbito nacional, ocupa o primeiro lugar em produção 
hidrelétrica do país. Nessa região, estão localizadas as usinas de Itaipu, Furnas, 
Porto Primavera e Marimbondo, banhada pelos seguintes rios: Grande, 
Iguaçu, Paranaíba, Tietê, Paranapanema e Paraná – o segundo rio em extensão 
da América do Sul. 

Há uma crescente preocupação por parte de empresas e governo quanto 
ao risco que a falta de água pode trazer para os setores de energia, produção de 
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bens materiais e de consumo, sobretudo o suprimento mais básico e fundamental 
da vida: a dessedentação humana e animal. É, portanto, um dos problemas mais 
imediatos da atualidade. 

Percebe-se que as empresas ainda encontram dificuldades que impedem 
um efetivo processo de gestão da água, pois de acordo com o levantamento do 
Relatório Global de Água de 2013, 97% de grandes empresas globais necessitam 
de metas para a gestão de recursos hídricos. A redução do consumo desse precioso 
bem é uma medida reativa, não menos importante; contudo, faz-se necessário 
investir num efetivo planejamento integrado de longo prazo que contemple 
os aspectos da quantidade e qualidade desse recurso. O Brasil dispõe de um 
aparato legal (legislação específica) que garante a base para que esse processo seja 
aplicado. Então, o que falta? Vontade política? Maior rigor na aplicação da lei?

A pressão que a escassez da água exerce sobre as empresas é muito forte, 
uma vez que representa impacto direto nos seus negócios. Segundo pesquisa 
realizada pelo Sebrae, 70% das empresas afirmam que a água apresenta risco 
substancial para os seus negócios, sendo que metade já experimentou impactos 
negativos em seus negócios nos últimos cinco anos. 

Os riscos mais temidos pelas empresas, no curto prazo (cinco anos, mais 
ou menos) diz respeito à própria escassez, seguido por enchentes e aumento dos 
custos de conformidade, além do declínio da qualidade da água e consequente 
elevação do seu preço, considerando, ainda, os danos à sua reputação.

Agrava este quadro o fato de que, entre 1900 e 2000 a população cresceu 
3,6 vezes (de 1,65 bilhões para 6 bilhões de pessoas), tendo como consequência 
o aumento do consumo de água – cerca de dez vezes mais.

Porém, deve-se lembrar de que todos dependem desse bem; trata-se 
de uma questão que está para além da produção de bens e serviços, abarca a 
própria vida no e do planeta. O problema e a responsabilidade são de todos.

Por fim, pode-se dizer que as pequenas ações continuam tendo 
importante valor, a saber: o combate ao desperdício (uso doméstico, industrial 
e agropecuário); o lixo descartado corretamente; o governo investindo em 
infraestrutura como saneamento básico, incluindo captação e tratamento de 
esgoto, além da ampliação da oferta da água encanada.

A conscientização de todos os envolvidos pode ser considerada uma etapa 
fundamental para o início de reversão desse caminho que, pelo que se mostra, 
tende a levar ao caos.

Publicado no Jornal do S. Caetano (São Caetano do Sul/SP) 16/05/2014; no Jornal do 
Povo (Três Lagoas/MS) 16/05/2014; no jornal Folha Noroeste (Jales/SP) 17/05/2014; 
no Jornal de Colombo (Colombo/PR) 17/05/2014 e no jornal Diário do Noroeste 
(Linhares/ES) 07 e 08/06/2014.
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O aumento das emissões de gases de efeito estufa, o desmatamento em 
larga escala e a degradação ambiental (caso continuem a crescer ao longo dos 
anos) provocarão grandes e drásticas mudanças climáticas em todo o planeta. De 
acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 
sigla em inglês), órgão ligado a Organização das Nações Unidas (ONU), a 
temperatura do planeta poderá aumentar em até 4,8 graus Celsius ainda ao final 
do século, o que poderá gerar desastres naturais e conflitos entre países em razão 
da falta de alimentos e escassez de água.

Em setembro de 2013, foi divulgada, na cidade de Estocolmo – capital da 
Suécia –, a primeira parte do quinto relatório produzido pelo IPCC. Segundo 
este documento, o aquecimento global já é considerado como uma realidade a 
ser enfrentada e a sua principal causa é a larga emissão de gases de efeito estufa, 
o que provoca mudanças climáticas com consequências, como: o aumento da 
temperatura do planeta, do nível e acidez dos oceanos, além da diminuição da 
quantidade de neve e gelo nos polos, afetando diretamente a disponibilidade de 
água potável no planeta.

Conforme dispõe o relatório, os oceanos poderão ter elevação de até 82 
centímetros até 2100, isto considerando o pior cenário. Apesar de aparentemente 
não ser muito, o aumento do nível dos oceanos poderá afetar 70% das regiões 
costeiras em decorrências do avanço do mar. Já com relação à temperatura, 
considerando também um cenário pessimista, em que a situação permaneça 
inerte, sem implementação de políticas que determinem a diminuição e controle 
de gases de efeito estufa, a temperatura poderá aumentar entre 2,6 a 4,8 graus 
Celsius até o final desse século.
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 Com relação ao Brasil, e às demais regiões da América do Sul, estes 
também sofrerão com os problemas de estiagens e aumento de chuvas. Há mais 
probabilidade de enchentes no norte da América do Sul, como já vem acorrendo 
na região norte do Brasil, e no Nordeste deverá acontecer o inverso, falta de 
chuvas, acentuando ainda mais as dificuldades da região com a seca.

Caso nada seja feito, o Brasil tem grandes chances de perder entre R$ 
719 bilhões e R$ 3,6 trilhões em 2050, uma vez que os efeitos das mudanças 
climáticas causarão grande impacto no setor agrícola, bem como a necessidade 
de mais gastos e recursos implantados no setor hidrelétrico, o qual é responsável 
pela maior parte da geração de energia do país.

Destarte, de acordo com a segunda parte do quinto relatório do 
IPCC, divulgado no final do mês de março de 2014, se até o final do século a 
temperatura global aumentar mais do que 2 graus Celsius, o que é provável que 
aconteça, o ser humano poderá sofrer ainda mais com os fenômenos naturais. 
Sendo que a incidência de eventos climáticos extremos serão mais frequentes e 
intensos em algumas áreas do planeta, como tempestades, furações, tsunamis 
e estiagens mais prolongadas, o que provocaria impactos diretos na vida e na 
economia mundial.

O setor que mais sofrerá com as mudanças climáticas será o agrícola, 
já que 70% das plantações são irrigadas pelas chuvas. Tal cenário poderá levar 
à insegurança alimentar, considerando que as perdas poderão ser superiores a 
25% das colheitas de milho, arroz e trigo até 2050. Por outro lado, a demanda 
de alimentos continuará a crescer por causa do aumento populacional mundial, 
que até a metade do século poderá atingir a marca de 9 bilhões de pessoas.

Ademais, ainda em consonância com o relatório, as mudanças climáticas 
que acarretarão inundações, escassez de água e alimentos farão com que as 
populações de áreas que mais pobres e que sofrem mais com os efeitos das 
mudanças climáticas se desloquem para outras áreas o que, consequentemente, 
fará com que ocorram conflitos entre etnias e nações.

Jim Young Kim, presidente do Banco Mundial, alerta para o fato de que os 
conflitos por água e alimentos não estão longe de acontecer. Para ele, é provável 
que ocorram dentro de cinco a dez anos, em decorrência dos efeitos causados 
pelas mudanças climáticas. Rajendra K. Pachauri, cientista e atual presidente do 
IPCC, também afirma que nenhuma nação ficará imune às consequências e aos 
efeitos das mudanças climáticas.  

Logo, sendo as mudanças climáticas consideradas como fato, é necessário 
que, ao menos algo seja feito para que o ritmo dessas mudanças seja desacelerado. 
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Os resultados afetarão toda espécie de vida no planeta, indistintamente, 
provocando um caos sem precedentes. A agricultura sofrerá grandes perdas, o 
que gerará falta de alimentos e crise da economia, além da falta de água potável, 
com possibilidades de conflitos entre países.

Por fim, fica evidente a necessidade de implementação de políticas 
públicas mais abrangentes que levem em consideração as emissões de gases de 
efeito estufa, o desmatamento e demais situações degradantes do meio ambiente. 
Este é um assunto de interesse global, sobre o qual os tomadores de decisão 
(chefes de Estado) precisam se entender e, urgentemente, cooperarem entre si, 
haja vista o risco que pesa sobre a humanidade. 

Por fim, segundo afirmação da vice-presidente do IPCC, Suzana Kahn 
Ribeiro, as vítimas dos grandes desastres naturais são quase sempre, os mais 
pobres, aqueles que possuem menos condições de se recuperarem da crise.

Espera-se que os governos, as corporações e a sociedade civil organizada 
tomem, de fato, noção da gravidade do problema e promovam ações efetivas 
para mitigar esses impactos e, quem sabe, reverter esse quadro fatídico.  

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 29/05/2014 e no jornal Folha da 
Estância (Paraguaçu Paulista/SP) 31/05/2014.
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. 

Nas mais variadas áreas da sociedade, novas tecnologias são apresentadas 
ao mundo em um ritmo cada vez mais frenético. Por outro lado, a preocupação 
com a questão da sustentabilidade também se configura como uma crescente. 
Mas até que ponto essas novas tecnologias podem trazer benefícios para a 
construção de uma sociedade mais sustentável? E que consequências negativas 
elas podem trazer nessa busca da sustentabilidade?

O século presente caracteriza-se pela revolução tecnológica, a que alguns 
até denominam genericamente “terceira revolução industrial”. O dia a dia das 
pessoas está sendo alterado para “atender” à influência cada vez mais esmagadora 
de tais inovações. Produtos como computadores, tablets e smartphones estão 
provocando mudanças sem precedentes nos padrões de comportamento. Não 
é, entretanto, só na comunicação que as mudanças estão ocorrendo: os avanços 
também chegaram ao campo da sustentabilidade. Mudanças que implicaram 
novas maneiras de se construir, descartar resíduos, fabricar insumos, de logística, 
entre outras. Entre os avanços tecnológicos favoráveis à construção de uma 
sociedade mais sustentável e que podem ser facilmente identificados estão: a 
construção de casas com telhados ecológicos, que auxiliam no controle interno 
da temperatura; a utilização de aquecedores solares em substituição a chuveiros 
elétricos; celulares que conseguem recarregar suas baterias com a exposição à 
luz do sol; carros que dispensam combustíveis fósseis, sendo movidos a energia 
elétrica, fator positivo pela não emissão de poluentes, entre outros exemplos. 

Se, por um lado, as novas tecnologias podem auxiliar na busca da 
sustentabilidade, por outro elas podem, no entanto, converter-se em uma das 
principais vilãs desse processo.  Partindo da concepção de sustentabilidade 
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contida no Relatório Brundtland da ONU – o desenvolvimento sustentável 
é o que “satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade 
das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades” –, o consumo 
consciente torna-se imprescindível. É justamente nesse ponto que as novas 
tecnologias podem atrapalhar as ações sustentáveis, pois o desenvolvimento 
destas de maneira frenética e constante provoca uma obsolescência instantânea 
do que é produzido. Em outras palavras, o celular hoje considerado o mais 
“moderno” e “potente” amanhã certamente já estará ultrapassado, fazendo que 
as pessoas comprem cada vez mais produtos para substituir os produtos que já 
possuem, provocando um consumo desenfreado e perigoso, além do aumento 
de descartes inadequados.

Diante desse cenário, faz-se necessário pensar sobre como as novas 
tecnologias podem ser utilizadas de forma que se convertam em uma ferramenta 
útil, de fato, na construção de uma sociedade mais sustentável e mais 
responsável. O primeiro passo consiste em deixar de lado a ambição capitalista 
de sempre vender mais e mais produtos inovadores. O segundo é admitir que 
o enriquecimento decorrente dessa “inovação”, dessa produção-venda-compra 
desenfreada tem abusado de recursos naturais cada vez mais escassos e de um 
meio ambiente poluído gradativamente, sem a menor condição de se regenerar 
com a mesma velocidade da evolução tecnológica e do consumismo. O terceiro 
é reconhecer que todos esses fatos têm trazido consequências irreversíveis para 
gerações futuras.

Assim,  é possível que a humanidade desperte para o fato de que muito 
daquilo que se produz com a pretensa intenção de contribuir para melhorar a 
qualidade de vida acabará piorando a já preocupante realidade ambiental, além 
de comprometer ainda mais a condição social da maioria dos indivíduos, que 
também sentem os efeitos nocivos do privilégio de poucos detentores do poder 
no mercado global capitalista.

Publicado no jornal Diário de Assis (Assis/SP) 14/06/2014 e no jornal Diário de Franca 
(Franca/SP) 18/06/2014.
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É indiscutível a importância da água para o ser humano, todavia o 
tratamento dispensado a ela é discutível. Nesse contexto, é importante que 
questionemos a situação dos rios, comprometidos pelo elevado nível de poluição 
que aumenta a cada dia. É emblemático o caso do rio Tietê na Grande São Paulo: 
mesmo tendo recebido vultosos aportes de recursos financeiros em décadas, não 
se resolveu o problema. A verdade é que não adianta tentar curar a ferida sem 
antes estancar a hemorragia. E essa hemorragia tem nome: falta de saneamento 
básico. 

Em fevereiro de 2014, o Rio Piracicaba, localizado no Estado de São 
Paulo, estava em estado crítico. O baixo nível do rio, no período de estiagem, 
contribuiu para uma maior concentração de poluentes. Um grande número 
de peixes foi encontrado morto, causando mau cheiro. Nota-se que a poluição 
afeta também a vida dentro d’água, pois, quanto maior a presença de material 
orgânico, menor a concentração de oxigênio, o que põe em risco a vida de 
animais e plantas.

O sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento do município de 
São Paulo, também está com o nível de água diminuindo. Agrava o quadro a 
situação de muitos rios no interior do Estado, que simplesmente não existem 
mais ou estão completamente assoreados, sobretudo pela falta de mata ciliar. 
Muitos se tornaram depósitos de esgotos domésticos, de resíduos industriais e 
de lixo, elevando o custo de tratamento dessa água. 

Não se pode negar que o Brasil detém uma legislação avançada no que 
diz respeito ao gerenciamento de recursos hídricos, porém há falta de prioridade 
em relação à qualidade desses recursos. Em muitos casos, falta regulamentação, 
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fiscalização, além de políticas públicas que contemplem uma gestão integrada 
desse bem tão precioso. Para se ter uma ideia, na Índia a água é um recurso 
sagrado e essencial para a purificação espiritual e física: utilizam-se os rios para 
banhos em rituais, sobretudo o conhecido Rio Ganges. E ainda assim, os rios 
estão poluídos. Para os fiéis, a poluição física é insignificante se comparada ao 
significado espiritual, mas o acúmulo de lixo torna-se perigoso para a saúde 
dessas pessoas, pois não são raras as doenças relacionadas à água contaminada. 

Como se não bastasse, o crescimento desordenado das cidades tem 
exercido forte pressão sobre os rios e represas, em especial em pontos de captação 
de água para o abastecimento público. A represa de Guarapiranga, em São Paulo, 
é um exemplo dessa triste realidade. Ressalta-se a importância de um Plano de 
Desenvolvimento Urbano para a cidade, além de maior rigor na fiscalização.

Atividades turísticas também são responsáveis pela contaminação das 
águas. Em muitos casos, os turistas não respeitam a natureza, a localidade e 
comunidade que estão visitando.  A exploração do turismo nessas regiões deve 
ter como princípio a preocupação com os impactos socioambientais. Sugere-se 
a intensificação do investimento em educação ambiental, numa tentativa de 
aumentar a conscientização das pessoas na sua relação com o meio ambiente.

De forma geral, faz-se imprescindível uma mudança paradigmática na 
forma de gerir e se servir do meio ambiente, tanto da parte do poder público 
quanto dos próprios cidadãos. 

Acredita-se que, a partir de ações conjuntas entre governos, instituições 
privadas, sociedade civil organizada, além da participação efetiva de cada 
cidadão, essa situação caótica pode ser revertida no longo prazo.  

Por fim, vale ressaltar a necessidade urgente de ações no âmbito das políticas 
públicas, da fiscalização, da prevenção e, acima de tudo, da conscientização da 
população, pois a transformação deve ter como ponto de partida cada um de 
nós.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 22/07/2014; no jornal O Regional 
(Catanduva/SP) 22/07/2014; no jornal Interior (Penápolis/SP) 25/07/2014; no Jornal 
de Lins (Lins/SP) 28/07/2014 e no jornal Folha da Estância (Paraguaçu Paulista/SP) 
02/08/2014.



VErSõES E PondEraçõES90

POLUIÇÃO DO AR: ASFIXIANDO A 
HUMANIDADE!

Jéssica Costa Ribeiro dos Santos
Acadêmica do curso de Administração da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS.

Ana Claudia Bansi
Professora do curso de Administração da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS.

Os dados são alarmantes: cerca de uma em cada oito mortes que ocorrem 
no mundo são causadas pela poluição do ar. Apesar de o problema ser silencioso 
e invisível ao nosso cotidiano, esse dado leva os ambientalistas a apontar o 
ar poluído como maior fator de risco para a saúde humana no mundo, pois 
acarreta doenças pulmonares e do coração, segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS). Como agravante da situação, relatórios lançados pela OMS 
afirmam que o padrão seguro de concentração de poluentes em suspensão no ar 
é de 20 microgramas por metro cúbico (mg/m³). Em 2014, apenas dez países 
estão dentro do padrão.

O Brasil apresenta 40 (mg/m³), ou seja, o dobro do que é considerado 
seguro pela OMS. A maior contribuição para esse índice geralmente concentra-
se nas grandes cidades e capitais, onde há maior concentração de indústrias, sem 
desconsiderar a quantidade de usinas espalhadas por todo o país e o aumento 
de queimadas em reservas florestais, que, além de contribuírem com a poluição, 
degradam a fauna e a flora e interferem no habitat de diversos animais.

É importante entender que grande parte das substâncias que poluem o ar, 
hoje lançados em maior quantidade na atmosfera, tem o homem como principal 
contribuinte, pois é ele o responsável pelos automóveis, incêndios e indústrias, 
capazes de gerar esses gases por meio da queima de combustíveis fósseis, como 
carvão e derivados de petróleo.

Portanto, neste contexto da poluição do ar, as empresas merecem 
destaque. No mundo, as cem empresas mais poluidoras liberam milhões de 
toneladas de poluentes na atmosfera. Além de emitir poluentes diretamente, 
via seus processos produtivos, as empresas e indústrias emitem-nos também 
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indiretamente, ao aumentarem as frotas de caminhões ou trens responsáveis pela 
entrega de sua mercadoria a destinos cada vez mais distantes. 

A internacionalização das empresas e a competição global, bem 
como o aumento do poder de consumo da população mundial tornam os 
dados sobre poluição do ar mais alarmantes com o passar dos anos, em 
decorrência do aumento crescente da capacidade de produção das empresas. 
Esses fenômenos também contribuíram, no entanto, para o surgimento 
de uma consciência coletiva dos consumidores com relação à poluição e 
à complexidade de lidar com a contradição entre aumento do consumo e 
diminuição da poluição.

Os consumidores, mediante inúmeras opções de consumo – sabendo que, 
na maioria das vezes, detêm o poder de influenciar a demanda por determinados 
produtos ou serviços –, começam a solicitar ações ambientalmente corretas das 
empresas, o que induz a um novo posicionamento empresarial em face dessas 
questões.

Em resposta a esta situação, para diminuir ou solucionar o problema 
da poluição do ar, as empresas tomam medidas mais práticas e imediatistas, 
como agregar filtros que fazem a despoluição das chaminés e lançar projetos 
ambientais de reflorestamento. Também adotam procedimentos que visam a 
mudanças e inovações no médio e longo prazo por meio do desenvolvimento 
de parcerias com institutos tecnológicos, fornecedores, clientes e universidades 
a fim de pesquisar e desenvolver novos processos produtivos menos poluentes 
ou até mesmo novos produtos, os chamados de produtos verdes. Além disso, 
algumas empresas divulgam seus resultados ambientais e sociais positivos por 
meio de relatórios anuais, mas isso ainda é muito pouco. 

Apesar de se observar que o comportamento do consumidor cada vez mais 
interfere nas relações entre empresa e meio ambiente, somente essa influência 
não é suficiente para diminuir os níveis de poluição do ar a um índice adequado. 
É necessário que aconteça intervenção maior dos órgãos reguladores. Sabemos 
que normas e legislações para garantir um ambiente saudável existem, mas talvez 
ainda seja insuficiente a forma como a cobrança e a fiscalização são exercidas. 

Isso porque, nesse contexto, existem dois principais tipos de organizações: 
as reativas e as proativas. 

As reativas à situação são as que ainda pensam apenas em seus lucros e 
nos gastos que podem poupar ao não realizar investimentos ambientais que não 
tragam benefícios imediatos. Para esse tipo de empresa, que acreditamos ser a 
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maioria, é importante a fiscalização, além de incentivos para que procurem novas 
alternativas de processamento e produção de seus produtos e serviços, utilizem 
novas tecnologias que possam reduzir o nível de gases poluentes e atentem ao 
monitoramento das áreas no intuito de evitar incêndios.

As organizações proativas, por sua vez, são aquelas que acreditam na 
importância de investir em Gestão Ambiental e entendem que tal investimento 
implica a vinculação das questões ambientas às decisões inerentes à gestão 
estratégica das empresas, antecipando-se aos problemas ambientais, evitando 
que eles ocorram.

No papel de cidadãos e consumidores, não podemos, no entanto, 
simplesmente responsabilizar as empresas pela poluição do ar que respiramos. 
Acreditamos que a solução desse problema demanda um comprometimento 
conjunto das partes interessadas: o governo, com o papel de legislar e fiscalizar; 
as empresas, com o comprometimento em investir na gestão ambiental; e os 
consumidores, por fim, com a responsabilidade de privilegiar a qualidade e o 
comportamento ambiental das empresas, e não o preço.

Será que se chegará a um consenso entre essas partes interessadas, de tal 
modo que se possa transformar o investimento ambiental em lucro, suprindo as 
necessidades de ambos, empresa e sociedade?

Publicado no jornal Diário de Notícias (Linhares/ES) 13/08/2014; no jornal Diário do 
Noroeste (Colatina/ES) 13/08/2014; no jornal Diário de Votuporanga (Votuporanga/
SP) 13/08/2014; no jornal Diário de Penápolis (Penápolis/SP) 13/08/2014 e no jornal 
Folha Noroeste (Jales/SP) 16/08/2014.
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A interface entre a produção agrícola, o meio natural e socioeconômico 
é uma questão complexa. Por um lado, a produção agrícola gera efeitos 
positivos para o meio socioeconômico (aumento do PIB, redução do déficit de 
alimentos, melhora nos índices da balança comercial, mais renda para o meio 
rural, desenvolvimento agrícola e utilização de novas tecnologias), entretanto é 
menos favorável ao meio natural quando está associada à degradação de recursos 
naturais. 

Produzir alimentos é imprescindível para a sobrevivência da humanidade! 
De acordo com documentos produzidos e publicados pela Food and Agriculture 
Organization (FAO) no ano de 2013, o déficit global de alimentos seria mais 
intenso se não fosse o desempenho excepcional de alguns países agroexportadores 
emergentes, entre eles o Brasil. O anseio de aproveitar a demanda mundial de 
alimentos e intensificar o crescimento econômico leva, no entanto, à degradação 
desenfreada dos recursos naturais. O foco é produzir cada vez mais para atender 
as crescentes demandas de alimentos. Além disso, o setor produtivo agrícola 
brasileiro está atento às demandas mundiais de biocombustíveis e produção de 
fibras, gerando participação relevante à economia nacional. 

Tem-se aqui um grande desafio entre produção e preservação...
Os sistemas agroalimentares constituem-se em dois modelos: um voltado 

para as cadeias monoprodutos – as commodities –, e o outro, para a produção de 
alimentos alternativos, produção local (Sonnino R. Local foodscapes: place and 
power in the agri-food system – 2013) e cadeias curtas de abastecimento alimentar 
(Marsden T, Banks J e Bristow G, Food supply chain approaches: Exploring their 
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role in rural development – 2000), que enfatiza aspectos de qualidade, cultura 
local ou status ecológico e promove a agregação de valor econômico, cooperação 
e relações de confiança entre os atores envolvidos na cadeia. 

O primeiro modelo caracteriza-se pela produção em grande escala, 
associada a condições tecnológicas avançadas, como o alto grau de mecanização, 
irrigação, novas variedades de sementes e insumos e inovações que garantam 
altos níveis de produtividade. Nesse sistema, destaca-se o uso indiscriminado 
de defensivos agrícolas, visto que, muitas vezes, o manejo inadequado pode 
tornar os alvos resistentes aos defensivos. Esse modelo de agricultura atrai o 
produtor rural pelas facilidades ou pelo desejo de levar uma vida mais tranquila 
em relação às atividades agrícolas e está associado a grandes extensões de terras. 
Da perspectiva social, em face dos traços concentração de capital e renda para 
poucos, com a produção em grandes escalas, é um modelo concentrador e 
excludente.

O outro modelo de agricultura também é considerado como “agricultura 
pós-produtivista”, voltada para a produção de alimentos de qualidade, com 
utilização de matéria-prima local e envolvimento pessoal do trabalhador rural, 
tanto na administração quanto no processo de produção dos alimentos.  Este 
está fortemente relacionado à agricultura familiar, a pequenas propriedades, 
e é apontado como um modelo de agricultura mais sustentável. Com baixos 
impactos ambientais e soluções para questões como a perda da biodiversidade, 
o êxodo rural e a marginalização dos pequenos produtores rurais, apresenta-
se mais alinhado ao equilíbrio econômico, social e ambiental e como uma 
alternativa para o desenvolvimento.

Ambos os modelos são necessários para atender a demanda crescente por 
alimentos: um atendendo as demandas agroexportadoras; o outro mantendo 
a segurança alimentar local, regional e nacional. No entanto, é um desafio 
da humanidade manter níveis adequados de biodiversidade e minimizar os 
danos ambientais, levando para a pauta de discussões alguns questionamentos: 
Expandir área plantada para a produção de alimentos, ou preservar habitat, o que 
é urgente? Investir em tecnologias como estratégia de intensificação da produção 
agrícola? É possível produzir alimentos, nas quantidades demandadas, de forma 
sustentável? A participação ativa da comunidade, de instituições públicas ou 
privadas, de organizações sociais e o diálogo entre estas são fundamentais para 
promover o conhecimento coletivo, propor acordos entre as partes, formular 
políticas de desenvolvimento alinhadas às políticas de preservação e minimização 
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de impactos, com o estabelecimento de estratégias de curto, médio e longo prazo. 
O termo “sustentabilidade” é abrangente e contempla várias dimensões 

de análise. Toda atividade produtiva gera impactos econômicos, sociais e 
ambientais, e nunca será 100% sustentável, no entanto demanda gerenciamento 
integrado que atenda diferentes pontos de vista entre os diversos grupos de 
interesses sobre as atividades produtivas.

Com a conscientização, recente, da humanidade quanto a produzir 
e preservar, em associação aos benefícios tecnológicos, espera-se que um 
equilíbrio seja alcançado. Expansão de fronteiras agrícolas em regiões adequadas, 
melhoramento genético, recuperação de áreas degradadas, desenvolvimento das 
cadeias curtas de abastecimento alimentar e produção de alimentos alternativos 
são estratégias que buscam melhorar os sistemas agroalimentares e minimizar 
os impactos ambientais. A tecnologia favorece o aumento da produtividade 
agrícola e a redução do uso de agrotóxicos – e o meio ambiente tende a ganhar.

Nesse processo, não há “vilões” nem “mocinhos”, nem bancada 
ambientalista e bancada rural; o tempo não pode ser somente para discussão, e, 
sim, tempo para mudar, pois o futuro é consequência das ações de hoje. 

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 19/08/2014.
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Segundo o sítio eletrônico do Instituto Carbono Brasil nosso país detém 
12% de toda a água doce da superfície do planeta. Justamente por essa posição 
privilegiada, podemos observar o uso irresponsável dos recursos hídricos como 
uma atitude enraizada na cultura de algumas regiões do país. Pode ser destacada 
como exemplo a atitude de lavar calçadas e carros regularmente com o uso de 
água corrente, um mau hábito que causa grande desperdício de água e, pois, que 
deve ser abandonado, dentre inúmeros outros.

Nossa mídia, como importante agente formador de opinião, dissemina 
a ideia de que a água é um recurso recorrente e inesgotável no Brasil, salvo os 
habitantes da região Nordeste, que desafortunadamente foram desprovidos de 
tal abundância. Os brasileiros, por sua vez, estão distantes do tema “água”. A 
população, no geral, não procura conhecer a procedência da água que consome 
e, muito menos, saber se a fonte de água consumida pode garantir abastecimento 
sustentável no longo prazo. 

Como cidadãos, cada um de nós já vivenciou ou presenciou inúmeros 
momentos de uso despreocupado da água. Se alguma preocupação aparecia, 
era mais com o possível valor da conta do que com o desperdício de água 
em si, que muitas vezes também era descartada quando “gatos”, “desvios” ou 
outro meio de captação ilegal e gratuita de água era utilizado. Isso é fruto 
do perigoso pensamento de que a água é uma propriedade de quem paga 
por ela e tem o direito de usá-la da maneira que quiser, como um produto 
qualquer. Esse tipo de pensamento ignora totalmente o fato de ela ser um 
recurso natural de disponibilidade limitada e que o mau uso pode culminar 
em sua falta.
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Influenciada durante muito tempo por esse pensamento, a administração 
pública, principal responsável pela gestão desse recurso no país, acaba agindo 
de maneira igualmente negligente, com a agravante de permitir desperdícios de 
escala imensurável. E esses desperdícios começam desde o momento em que a 
água é captada de suas diversas fontes de abastecimento, permanecem ao longo 
de todo o sistema de distribuição e se estendem até o usuário final, que pode 
ser qualquer cidadão que possui em sua casa uma simples torneira que pinga 
ininterruptamente ou um cano furado. 

Entre o mau uso e as diversas formas de desperdício, o Brasil perde 37,57% 
da água que circula pelas redes. Esses dois exemplos não são os únicos problemas 
com que o país tem que se preocupar quando o assunto é “água”. Ainda existe 
a natural distribuição irregular do recurso pelo país e a não preocupação com a 
preservação de fontes ou mananciais,  além de fenômenos climáticos periódicos 
como secas e enchentes, entre outros.

Como sabemos, a mudança de tais atitudes leva tempo e é dependente 
da trajetória que cada nação decidir percorrer. Não podemos, no entanto, deixar 
de observar um movimento mundial que busca envolver tanto a sociedade civil, 
por meio dos seus representantes políticos, quanto as organizações de produção 
industrial e agrícola. Como exemplo desse movimento, a Organização das 
Nações Unidas (ONU) definiu 2013 como o “Ano Internacional de Cooperação 
pela Água” com o objetivo de discutir os desafios concernentes à gestão da água. 

Apesar da importância desse tipo de movimento como instrumento de 
conscientização – diante da escassez da água e de dados publicados pela ONU, 
que indicam um aumento, até 2030, de 40% na necessidade de consumo pela 
população mundial –, parece-nos necessário que ações mais pontuais, com base 
em leis e regulamentos, tenham um papel mais incisivo nessa questão.

Voltando ao Brasil, a questão da água no Direito é muito recente. 
Somente em janeiro de 1997 surgiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, 
instituída pela Lei Federal nº 9.433, que regulamenta a concessão do direito 
de utilização da água para a realização de atividades econômicas. Acreditamos 
que tal legislação possa contribuir de forma positiva para o uso mais racional e 
responsável da água no Brasil; no entanto, para funcionar e ser cumprida, a lei 
ainda necessita de uma fiscalização rigorosa de suas determinações, o que ainda 
é visto como insuficiente.

Caso não haja uma mudança imediata de postura do Brasil, o país com 
a maior disponibilidade de água doce no mundo pode ser, em um futuro não 
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muito distante, um país que enfrenta a escassez ou mesmo o fim desse recurso. 
Por mudança de postura, entende-se a necessidade de abandonar a cultura 
do desperdício e utilizar a água de maneira mais inteligente e eficaz por parte 
dos cidadãos e das organizações de produção industrial e agrícola. Além disso, 
deve haver maior engajamento da administração pública em propor ações para 
estancar o enorme desperdício de água dentro dos setores que lhes competem, 
bem como punições condizentes com o desperdício de água cometido. 

Atrelado a isso, ainda nos resta questionar: Como incluir no sistema 
nacional de distribuição de água os aproximadamente 40 milhões de brasileiros 
que não têm acesso à água tratada e ainda garantir que a utilização desse recurso 
seja sustentável? A resposta ideal para essa questão ainda está distante de nós, mas 
uma coisa é certa: se não começarmos a pôr em prática, logo, ações para poupar, 
preservar e manter nossos recursos hídricos, aquela torneira, hoje ignorada, que 
pinga ininterruptamente e irritantemente, amanhã pode ser tudo o que resta.

Publicado no jornal Impacto MS (Campo Grande/MS) 22/08/2014; no jornal Diário de 
Notícias (Linhares/ES) 22 e 23/08/2014; no jornal Diário do Noroeste (Colatina/ES) 
22 e 23/08/2014; no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 23/08/2014 e no Jornal União 
(Londrina/PR) 2º quinzena de agosto de 2014 e no Jornal Capital das Nascentes 
(Alfredo Wagner/SC) Edição de Agosto/2014.
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Busca-se cada vez mais um trânsito saudável nas cidades, em especial nas 
grandes metrópoles, pois mobilidade urbana tornou-se um dos graves problemas 
da sociedade. O que muito se vem discutindo é a utilização das bicicletas em 
substituição ao automóvel, ou seja, veículos de propulsão humana, que trazem 
benefícios, como a diminuição dos acidentes, redução da poluição ambiental e, 
claro, benefícios para a saúde.

Na contramão dessa evolução, tivemos, nos últimos anos, a explosão no 
número de veículos automotivos no Brasil e grande parte disso graças à redução 
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A mídia, por sua vez, também 
é uma forte incentivadora, mostrando em suas propagandas o status que uma 
pessoa adquire na aquisição de um automóvel. 

O grande problema é que, em nosso país, milhares de pessoas morrem 
no trânsito todos os anos, em decorrência da imprudência dos motoristas, 
da má conservação das ruas e veículos, da falta de educação das pessoas 
no trânsito, sendo as motocicletas consideradas as maiores causadoras 
de acidentes. Ainda deve ser levada em conta a emissão, por veículos 
automotivos, de gases poluentes que também são responsáveis por milhões 
de mortes anualmente. 

A bicicleta viria para reduzir a violência no trânsito e os impactos ao meio 
ambiente. A história relata que a bicicleta é oriunda da Europa e as primeiras 
chegaram ao Brasil em 1898, mas ainda não conseguiram ter a importância 
devida no cotidiano da maioria das pessoas. 

A utilização desse veículo como meio de transporte traz uma forte 
esperança de melhoria na qualidade de vida, entretanto isso requer mudanças 



VErSõES E PondEraçõES100

nas vias públicas de todo o país e, sobretudo, na maneira de pensar da maioria 
dos gestores públicos e políticos. O que vemos é que as ciclovias – faixas de 
uso exclusivo das bicicletas – ainda não estão presentes na maioria das cidades 
do Brasil e, quando estão, apresentam problemas graves, como falta de 
manutenção, sinalização ou limpeza, como é o caso de parte das ciclovias da 
cidade de Três Lagoas (Mato Grosso do Sul). A própria população não respeita 
as respectivas faixas e alguns as utilizam para executar ultrapassagem ou transitar 
de motocicleta. 

Atualmente, o Rio de Janeiro vem buscando trazer os ciclistas novamente 
para as ruas e é uma das cidades com o maior número de estrutura cicloviária 
do país. Essa é uma política pública que apresenta méritos, já que muda a rotina 
de parte da população, que pode deixar o automóvel na garagem para transitar 
de bicicleta.

Os motoristas devem ser conscientes para entender que os ciclistas também 
têm seus direitos e deveres no trânsito. É preciso fomentar essa conscientização 
desde muito cedo para que isso se torne natural e possa estabelecer a cultura do 
pedal. Assim, nota-se que não só é preciso mudar as vias públicas, como também 
reeducar toda a sociedade.

Enfim, os valores e benefícios que a bicicleta traz para a humanidade 
no que diz respeito à mobilidade urbana são infinitamente maiores do que os 
dos veículos automotivos; agora só resta a nós adotar essa atitude de forma 
responsável e consciente. 

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 19/09/2014; no jornal Diário de Notícias 
(Linhares/ES) 23/09/2014; no jornal Diário do Noroeste (Colatina/ES) 23/09/2014 e 
no jornal Diário de Votuporanga (Votuporanga/SP) 24/09/2014.
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A água é um bem precioso para a humanidade, contudo esse recurso se 
torna cada vez mais escasso no planeta Terra, que, apesar de ser constituído em 
sua maior parte do precioso líquido, já começa a sentir os efeitos da sua escassez. 
Pesquisas indicam que o corpo humano necessita ingerir em torno de 2 a 3 litros 
de água diariamente para suprir as necessidades do organismo. O percentual 
de água encontrado no corpo de uma pessoa adulta varia entre 60% e 75%, de 
modo que esse bem é de extrema importância para a sobrevivência.

O problema enfrentado atualmente por vários estados brasileiros deu 
ênfase em um drama vivido por várias cidades que sofrem com a precariedade 
do abastecimento de água. Desde há muito tempo, o corpo técnico da Agência 
Nacional de Águas (ANA) tem alertado os tomadores de decisão sobre a 
ocorrência desse cenário e suas consequentes complicações, com impacto direto 
no quadro socioeconômico do nosso país. Vale lembrar que o Brasil é um dos 
países que apresentam o maior potencial hídrico do planeta.

Há quem diga que a escassez global de água seja algo para um futuro 
distante, mas os pesquisadores afirmam que não está tão longe quanto parece. 
A desigualdade social existente entre os diversos países evidencia os problemas 
enfrentados, sobretudo, em países subdesenvolvidos, como no caso do continente 
africano, onde estudos indicam que o consumo diário de água varia entre 10 a 
15 litros por pessoa, enquanto no Brasil esse índice gira em torno de 200 litros 
por pessoa. De maneira geral, uma a cada três pessoas sofre com a escassez de 
água em todo o planeta. Estas e outras estatísticas, quando reveladas, podem 
assustar, mas não são suficientes para conscientizar a sociedade sobre o real valor 
da água. 
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Um dos maiores problemas a ser enfrentados no século XXI será a 
insuficiência desse recurso, cujo consumo inadequado acaba inviabilizando a 
oferta. Pensando no futuro, organizações ambientais e empresas devem buscar 
a utilização racional desse bem precioso, agindo de maneira sustentável com o 
meio ambiente.  Deve-se também levar em consideração não apenas o aumento 
do consumo de água, mas também as alterações sofridas no ciclo hidrológico, 
decorrentes dos impactos ambientais causados pela poluição, desmatamentos, 
contaminações dos lençóis freáticos, entre outros fatores. 

O crescimento desordenado nas grandes cidades favorece o desequilíbrio 
ambiental e compromete os mananciais, ameaçando a qualidade da água 
oferecida para a população. Um grande exemplo encontrado em nosso país 
é a contaminação do rio Tietê na porção que banha a cidade de São Paulo. 
Atualmente esse manancial é comparado a um verdadeiro esgoto a céu aberto.

Nesse cenário, merecem destaque os mananciais, fontes de águas 
superficiais ou subterrâneas que podem vir a ser de grande utilidade no 
abastecimento público. Contudo, para uma utilização eficaz – que implica evitar 
a contaminação provocada pelo homem por meio de gasolina, pesticidas, óleo, 
fertilizantes, entre outros produtos químicos que tornam a água dos mananciais 
impróprias para consumo humano – é preciso tomar alguns cuidados. 

No Brasil, o Estado de São Paulo promulgou, em 1997, uma lei que visa 
a preservar o que restará dos mananciais. Trata-se da Lei Estadual nº 9.866, que 
dispõe sobre a proteção e recuperação das condições ambientais específicas, com 
a finalidade de garantir a produção de água necessária para o abastecimento e 
consumo das gerações atuais e futuras. Faz-se necessário, no entanto, também o 
desenvolvimento de instrumentos que gerenciem e protejam o sistema hídrico 
por meio de tratamento adequado ou investimento em um sistema sustentável de 
adubação e fertilização do solo. As instituições, tanto públicas quanto privadas, 
devem trabalhar com ações de gestão ambiental urbana e capacitação de gestores 
públicos especializados nessa área. 

Por fim, podemos ressaltar a importância na participação de todos, desde 
governantes, instituições ambientais, instituições privadas e a sociedade, que, 
juntos, podem transformar esse quadro gerindo os recursos hídricos de forma 
inteligente e conservadora e, assim, preservando a água e a sobrevivência dos 
seres vivos do nosso planeta.

Publicado no jornal O Regional (Catanduva/SP) 23/09/2014; no jornal Diário MS 
(Dourados/MS) 09/10/2014 e no jornal Folha da Estância (Paraguaçu Paulista/SP) 
27/09/2014 e no jornal Folha Noroeste (Jales/SP) 15/11/2014.
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A ANA (Agência Nacional de Águas) considera o Brasil como maior 
potência hídrica do planeta, pois detém aproximadamente 12% da água doce do 
mundo, sendo que o maior potencial hídrico do país encontra-se na Amazônia. 
Além disso, o Brasil possui a maior parte da reserva de água doce subterrânea do 
mundo, o aquífero Guarani.

Todavia, em que pese a abundância de recursos hídricos existentes no 
Brasil, tal fato parece ter contribuído para o desenvolvimento e enraizamento 
de uma cultura de desperdício desse recurso em grande parte dos seus usuários. 

Projeções feitas pela ONU apontam que, no ritmo de uso e do 
crescimento populacional, nos próximos 30 anos, será reduzida a quantidade de 
água disponível por pessoa a 20% da quantidade atual.

Não obstante a isso, falar em escassez de água, grandes períodos de 
estiagem, secas prolongadas, eram assuntos que nos remetiam ao nordeste 
brasileiro, mais especificamente, ao famigerado sertão nordestino. Entretanto, o 
risco de um possível caos hídrico está mais próximo de nós do que imaginamos. 

O caso mais emblemático e preocupante do Brasil no momento é o da 
cidade de São Paulo, isto é, da grande São Paulo e considerável fatia da região 
metropolitana, sem desconsiderar casos de cidades interioranas. Em março, após 
uma longa estiagem no verão, o nível do reservatório do Sistema Cantareira (que 
abastece a Região Metropolitana de São Paulo) chegou a 15%, o mais baixo 
patamar desde que o sistema foi construído, em 1974.  O normal para essa 
época seria de 60%.

Em julho, a prefeitura decretou estado de emergência por causa da falta de 
água causada pela estiagem prolongada. O departamento de água do município 
está realizando o racionamento de água desde o início do mês de maio. 
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O problema da escassez de água também está influenciando negativamente 
na economia brasileira. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) 
divulgou um estudo que revela que já foram fechados mais de 3 mil postos de 
trabalho devido à falta de água. As demissões decorrem da redução do ritmo da 
produção e da queda da produtividade das indústrias pela falta do recurso hídrico.

Além da diminuição dos empregos, a falta de água afeta o bolso do cidadão 
brasileiro quando diz respeito à disponibilidade de energia elétrica causada pela 
escassez, uma vez que, majoritariamente, nossa matriz energética é constituída 
de usinas hidrelétricas que, diga-se de passagem, precisa ser revista e discutida, 
considerando que o Brasil pode distribuir melhor suas fontes de produção de 
energia (energia eólica, energia solar, energia da biomassa, entre outras).

Como afirmamos, as usinas hidrelétricas são responsáveis por mais de 
dois terços da energia gerada no país. Assim, a falta de chuvas e a escassez de 
água afetam o fornecimento de energia elétrica, gerando apagões, racionamento, 
entre outras medidas com consequência quase sempre irreparáveis, do ponto de 
vista econômico, social e ambiental. Uma recente decisão do ONS (Operador 
Nacional do Sistema Elétrico) foi aumentar a capacidade de geração das 
termoelétricas, que custam mais caro. Esse custo adicional será repassado ao 
consumidor brasileiro na hora de pagar a conta de luz.

Com o aumento populacional, agravado pelo crescimento desordenado 
e com total falta de planejamento das cidades e, consequentemente, o 
desenvolvimento econômico que faz pressão pelo aumento da demanda por 
recursos hídricos, esse insumo indispensável à vida e ao desenvolvimento de 
toda e qualquer nação, torna-se cada vez mais escasso. Agrava esse quadro o fato 
de que não basta ter água (aspecto quantitativo), é preciso ter água que detenha 
condições mínimas de uso (aspecto qualitativo).

Não há dúvidas de que, ainda, no curto prazo, sentiremos o preço desse 
descuido e descaso por parte do governo diretamente refletido no alto preço de 
produtos e serviços.

Por fim, vale dizer que podemos viver sem petróleo, mas não vivemos 
sem água! Isso não nos faz lembrar algumas “profecias” passadas sobre possíveis 
conflitos, tendo como epicentro a disputa pelo precioso recurso? Fica aqui nossa 
proposta para que você pense a respeito!

Publicado no jornal Tribuna Hoje (Umuarama/PR) 16/10/2014; no jornal Diário de 
Votuporanga (Votuporanga/SP) 17/10/2014; no Jornal de Gravataí (Gravataí/RS) 
17, 18 e 19/10/2014; no jornal Diário de Noroeste (Colatina/ES) 18 e 19/10/2014; 
no jornal Diário de Notícias (Linhares/ES) 18 e 19/10/2014; no jornal O Regional 
(Catanduva/SP) 21/10/2014; no jornal Diário MS (Dourados/MS) 30/10/2014 e no 
Jornal de Lins (Lins/SP) 04/11/2014. 
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A Lei Federal de Recursos Hídricos - Lei 9433/1997 inseriu a 
cobrança pelo uso da água no Brasil como instrumento de gestão e, 
também, econômico, visto que se trata de um recurso limitado. Sobre o 
primeiro instrumento, a cobrança deve, sobretudo, alavancar os recursos e 
garantir suporte financeiro a todo o sistema de recursos hídricos, isto é, age 
como instrumento verdadeiramente arrecadador. Já em relação ao aspecto 
econômico, a cobrança tem o efeito de conscientizar a sociedade sobre o 
uso desse recurso de forma absolutamente racional, orientar sobre o risco de 
poluição e, ainda, sobre a forma sustentável de utilização. Nesse sentido, a 
cobrança tem a função de expressar a eficiência e a efetividade econômico-
financeira, ter aprovação da sociedade e, claro, um impacto ambiental 
positivo. 

Atribuir valor econômico à água torna explícitos os objetivos da atual 
legislação, que objetiva garantir à sociedade, atual e futura, a disponibilidade 
da água em condições plenas de uso. Os problemas da escassez dos recursos 
hídricos causados pelo aumento populacional e pela crescente demanda do setor 
industrial registradas no último século, demandam uma mudança paradigmática 
de comportamento no uso deste recurso diante de sua atual crise em grande 
parte do mundo, inclusive no Brasil. 

A cobrança pelo uso da água fundamenta-se nos princípios do “usuário-
pagador’’ e do “poluidor-pagador’’.  Segundo o princípio “usuário-pagador”, 
os usuários desse recurso, seja pessoa jurídica ou física, devem pagar por tal 
utilização. Já de acordo com o princípio “poluidor-pagador”, se todos têm 
direito a um ambiente limpo, deve o poluidor pagar pelo dano que provocou. 
Ou seja, se determinada indústria exerce uma atividade que causa poluição 
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ou deterioração de um rio, o custo da descontaminação deveria ser assumido 
obrigatoriamente por essa indústria. Acontece que esse princípio do poluidor-
pagador não vigora de fato, pois é introduzido por questões políticas e depende 
do ordenamento jurídico do país. 

Por outro lado, corre-se o risco de o pagamento pela poluição ser mais 
viável financeiramente à organização empresarial do que o custo de evitar a 
poluição, seja através da mudança de processos, aporte de tecnologias, além do 
completo atendimento às normas estabelecidas. Nesse sentido, cabe aos órgãos 
reguladores a tarefa precípua de promover ações fiscalizatórias que coíbam 
práticas ilegais e/ou inadequadas.

No Brasil, por exemplo, esse conceito é inverso. Toda a comunidade paga 
pela despoluição dos rios. O Poder Público cobra a população indiretamente, 
quando realiza determinado programa ou quando aplica parte de seu orçamento 
para cumprir alguma meta. Dessa forma, o poluidor acaba não arcando com 
todo o custo da poluição, o que resulta no fato de a sociedade assumir uma 
parte e o Estado, outra. A realidade nua e crua é que se entra em polêmicas 
quando se coloca em pauta a distribuição das responsabilidades. Como será 
dividida essa cobrança? Qual a margem a ser estabelecida entre o Estado e 
a sociedade? Afinal, quem paga a conta?  São questões para se pensar e isso 
acontece porque o princípio “poluidor-pagador” ainda não está instaurado de 
fato, o que é inadmissível diante de um rol de legislações pertinentes sobre os 
recursos naturais e da realidade da escassez da água.

Entendemos que a cobrança pelo uso da água possui três finalidades 
básicas: a primeira é a de reconhecer o valor econômico da água; a segunda 
é incentivar a racionalização por uma questão lógica: espera-se que ao cobrar 
pelo uso do recurso haja uma tendência de redução no consumo ou no 
reaproveitamento através da utilização de tecnologias, como é o caso de muitas 
indústrias que utilizam circuito fechado; a terceira, como finalidade basilar, é 
o financiamento de programas que estejam contemplados no plano. Assim, 
configura-se como um instrumento de financiamento de recuperação ambiental 
dos recursos hídricos, notadamente ao promover a classificação e categorização 
dos vários usuários, bem como determinar o valor a ser pago. Essas finalidades 
instituídas pela lei 9433/2007 são precisas e indispensáveis, mas é obvio que não 
resolvem todos os problemas. 

Ressalta-se a necessidade de cooperação entre o Estado, o setor industrial 
e toda a sociedade no sentido de envidar esforços para garantir a disponibilidade 
de bem tão precioso e imprescindível à vida. 



mEio amBiEnTE E SUSTEnTaBilidadE 107

Salientamos a importância do Poder Judiciário no acompanhamento 
desse processo, no sentido de fiscalizar a efetiva e correta aplicação da legislação. 
Entretanto, tal situação requer ações imediatas e eficazes, nem sempre populares. 
Afinal, amanhã pode ser tarde demais.

Publicado no jornal Folha da Estância (Paraguaçu Paulista/SP) 11/10/2014; no Jornal 
do Povo (Três Lagoas/MS) 17/10/2014 e no jornal Diário de Votuporanga (Votuporanga/
SP) 23/10/2014.
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Não é de hoje que se ouve falar muito sobre a nossa responsabilidade em 
proteger os mananciais, rios e afluentes e, também, sobre a necessidade premente 
de conscientização do uso da água. Em meio ao crescimento vertiginoso da 
população mundial, surge com ele uma maior demanda sobre esse bem tão 
importante para vida em nosso planeta. 

Mudanças climáticas relacionadas com crescimento populacional 
e a instauração de uma sociedade de consumo e de riscos (chamada pós-
moderna), além do descaso e da não conscientização das pessoas ao longo do 
tempo, ratificam a ideia de que a água é algo que nunca irá acabar ou que as 
consequências nunca surgirão e essa, ainda é, infelizmente, a visão de muitos. 

Todavia, especialistas em ambiente sempre alertaram para o racionamento 
em um futuro próximo. Nos dias atuais, vemos nossas matas, florestas, nascentes 
e rios desaparecendo, fruto das nossas irresponsabilidades com o ambiente. Efeito 
estufa, camada de ozônio, aquecimento global, são palavras que se tornaram 
cruciais nos dias atuais em debate, ao redor do mundo inteiro. Para termos 
a ideia ou a dimensão da situação em que nosso planeta se encontra, basta 
olharmos para as regiões que vêm sofrendo com a seca causada por mudanças 
ocasionadas pelas ações predatórias do ser humano. 

Vários Estados e Municípios brasileiros já sofrem com o racionamento 
de água e a CHUVA já há muito não aparece; os rios se tornaram meros riscos, 
rabiscos ou vestígios de água pelo chão; as vegetações e plantações estão secas e 
os pastos, antes verdes e robustos, cheios de vida, hoje clamam por um mísero 
pingo d’água.  Toda a sociedade sofre com os racionamentos, com a falta de 
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chuva, e as pessoas, ligadas ainda a um mundo encantado, fazem suas orações, 
rezam, e recorrem a simpatias, preces, feitiçaria para que ao menos uma gota 
d’água seja derramada do céu. 

Nossa ambição pela produção e consumo do e pelo capital alcançou 
níveis impensáveis, mas previsíveis, destruindo nossos mananciais com as 
monoculturas substituindo o Cerrado e as Florestas; temos biomas ricos em 
recursos hídricos substituídos pela celulose, cana de açúcar, soja, milho e outras 
commodities; cidades que não gerenciam seus recursos hídricos e os doam 
aos complexos industrializantes para produzirem e usarem SEM PAGAR 
NENHUM VALOR pela água, enquanto do outro lado, mães sofrem com seus 
filhos questionando “por que cortaram a água de casa?!”, cujo uso é de poucos 
metros cúbico mensais, nada comparado àquilo que as indústrias consomem 
em milhares e milhões de metros cúbicos e sequer são obrigadas a custear a 
preservação dos parques ou áreas verdes urbanas e rurais ou pagam o valor 
mínimo pelo consumo. Consequência disso, além do racionamento? As cidades 
têm seus cursos d’água (rios, riachos, ribeirões) canalizados para serem usados 
como esgotos clandestinos no perímetro urbano, comprometendo o equilíbrio 
de toda aquela bacia hidrográfica, acarretando os problemas sanitários nas 
periferias com doenças cujos tratamentos médico-hospitalares são custeados 
pelo SUS devido à falta de qualidade na preservação destes recursos, acarretando 
a sobrecarga dos atendimentos dos centros médicos públicos, devido à gestão 
pública comprometida (no pior sentido possível) desses recursos. 

Políticas que forneçam a igualdade nas relações de consumo (ou seja, 
da mesma maneira que o morador da periferia paga seu consumo d’água, as 
indústrias também devem pagar) INEXISTEM, pois, o complexo econômico-
industrializante tem seus parceiros junto ao poder público, seja financiando 
campanhas eleitorais, seja por meio da “boa” e velha lógica da “compra” de 
interesses políticos, ora denominada CORRUPÇÃO. 

Mas, o espantoso é olharmos para um mero copo d’agua e pensarmos que 
aquele líquido transparente, sem sabor, inodoro, tão crucial para vida humana, 
aos poucos está literalmente “evaporando” em nome de um capitalismo industrial 
tardio e de uma sociedade de consumo absolutamente inconsequente. A Terra 
agoniza; quem sair por último da “nave”, por favor, apague as luzes! Ah, quase íamos 
esquecendo: elas já estão sendo apagadas, pela ganância e corrupção humanas...

Publicado no jornal Página Um (Castro/PR) 04 e 05/11/2014 e no jornal Diário de 
Votuporanga (Votuporanga/SP) 05/11/2014.
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Osvaldo Natalin Júnior
Engenheiro Civil; Mestre em Engenharia Civil e pós-graduando – MBA em Gestão de Projetos pela 

FGV – Polo de Natal/RN.

Imagine-se saboreando uma bala após o almoço: você a descasca, come e 
logo depois percebe que, onde você está, não há nenhuma lata de lixo para jogar 
a embalagem. Então o que fazer nesse tipo de situação?  

Apesar de estarmos passando por um período de seca, as enchentes são, 
atualmente, algo comum na vida de muitas pessoas, especialmente de quem 
mora em cidades grandes. Isso se deve quase sempre a problemas com bueiros 
entupidos, que acabam afetando as galerias subterrâneas para onde escoa a água da 
chuva, causando os alagamentos que tanto vemos nos jornais ou, pior, na vida real. 

Esses problemas com bueiros entupidos decorrem do acúmulo do lixo 
jogado nas ruas, nos terrenos baldios ou até mesmo nos próprios bueiros. Lixo 
que é jogado pelas próprias pessoas, que acham que um pedaço de papel de bala, 
por exemplo, jogado no chão hoje, não irá influenciar em nada no amanhã. 
E é esse mesmo tipo de pensamento de vários indivíduos que vai concorrer 
para os entupimentos e as enchentes, que irão prejudicar não só outras pessoas, 
mas também aquela que jogou o papel de bala no chão pensando que essa 
atitude não faria nenhuma diferença na vida dele. Sempre é bom lembrar que 
existem também as ligações clandestinas de esgotos à rede pluvial e vice-versa, 
contribuindo ainda mais para esses cenários descritos.

Para que calamidades como essas não ocorram, como se fossem parte 
da rotina, é preciso que a mudança comece primeiramente pela população, 
deixando de jogar lixo nas ruas, simplesmente esperando chegar até a 
lixeira mais próxima para descartar aquele papelzinho de bala que nós 
costumamos achar inofensivo, mas que pode desencadear uma catástrofe. 

Depois, cabe à prefeitura de cada cidade fiscalizar e manter as ruas limpas, 
checando se a água terá para onde escorrer quando chover e desentupindo os 
bueiros.
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Outro assunto muito pertinente sobre poluição ao meio ambiente é o 
despejamento de esgoto e o descarte de sujeira e materiais que poderiam ser 
reciclados, como garrafas e latas, em rios e lagos. O exemplo que nos vem à 
cabeça quando tocamos nesse assunto é o Rio Tietê, em São Paulo – Capital. 
Com o período de estiagem que estamos passando, não só esse rio, mas vários 
outros estão secando e, com isso, a poluição de anos está sendo trazida à tona. 
Apesar de o momento que estamos enfrentando ser difícil, devemos transformar 
essa ameaça em oportunidade para limpar os rios e lagos, como fizeram os 
moradores da cidade de Piracicaba/SP, que se juntaram para recolher o lixo que 
acabou acumulando-se com a baixa do rio.      

Como consequência dessa poluição aos rios, a água que poderia estar 
sendo usada para amenizar a seca não pode ser aproveitada e, por culpa das 
pessoas que um dia poluíram (ou ainda poluem) esses ambientes, outros 
indivíduos sofrem com a escassez.  

Um jeito muito eficiente de prevenir poluições e consequentemente 
tragédias ambientais como as descritas acima é fazer a reciclagem de materiais 
plásticos, metais, vidro e papéis, pois são esses materiais os que mais prejudicam 
a natureza por demorar tanto tempo para se decompor, como a garrafa PET, que 
leva em média 200 anos para se desfazer, e são justamente esses materiais que 
mais são jogados indevidamente na natureza.

Um bom exemplo de consciência e respeito ao lugar em que se vive está 
em Tóquio, no Japão. Lá, é difícil encontrar lixeiras nas ruas, mas nem por 
isso as ruas são sujas; pelo contrário, as ruas de Tóquio são muito limpas, os 
japoneses carregam o lixo na mão até a lixeira mais próxima ou até sua casa, além 
de que a reciclagem é obrigatória por lei. Ainda para ilustrar os exemplos pelo 
mundo: Em Singapura, chicletes são proibidos e encontrar um no chão é mais 
difícil que ganhar na megassena por aqui!

Portanto, algumas medidas simples são a chave para se evitarem 
consequências devastadoras, começando por guardar no bolso aquele papel de 
bala até chegar à lixeira mais próxima. E não somente isso, mas também aquela 
latinha de refrigerante ou garrafinha de água. Vemos um futuro promissor, pois 
atualmente a mais simples criança consegue enxergar esses desvios da sociedade 
como maléficos. Certamente um futuro mais limpo e socialmente educado está 
chegando. É o ditado popular: Antes tarde que nunca!

Publicado no jornal Diário Popular (Ipatinga/MG) 07/11/2014; no jornal Tribuna Hoje 
(Umuarama/PR) 07/11/2014; no jornal Diário Noroeste (Colatina/ES) 25/11/2014 e 
no jornal Diário MS (Dourados/MS) 26/11/2014.



VErSõES E PondEraçõES112

RESGUARDAR O FUTURO POR MEIO DA 
LOGÍSTICA REVERSA

Bárbara Santos Ferreira
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Marçal Rogerio Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Osvaldo Natalin Júnior
Engenheiro Civil; Mestre em Engenharia Civil e pós-graduando – MBA em Gestão de Projetos pela 

FGV – Polo de Natal/RN. 

As pessoas, na condição de consumidoras, estão cada vez mais conscientes 
e atentas à postura das empresas quanto ao desenvolvimento sustentável. 
Apontadas como as grandes vilãs da poluição e degradação do meio ambiente, 
as indústrias, que mais geram resíduos em seu processo produtivo, embora 
exerçam um papel fundamental na sociedade, buscam novas tecnologias e 
adotam práticas proativas para alcançar um equilíbrio entre a produção/geração 
de resíduos e a sustentabilidade do planeta.

 As indústrias, em conjunto com a sociedade, tendem a buscar novas 
posturas e ações corretivas que venham a minimizar os impactos negativos sobre 
o meio ambiente. Uma das ferramentas mais discutidas atualmente é o sistema 
de logística reversa, que se caracteriza por um conjunto de ações, procedimentos 
e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 
empresarial, para reaproveitamento, em seu processo ou em outros processos 
produtivos, ou ainda outra destinação final ambientalmente correta.

A implantação desse sistema não é somente uma forma de minimizar a 
poluição e degradação do meio ambiente, melhorando a imagem das empresas 
perante a sociedade e o mercado, mas também pode reduzir, drasticamente, o 
custo das empresas no que se refere à aquisição de matérias-primas, tornando-se 
um diferencial de mercado e agregando valor ao seu produto final.  

Após serem consumidos, os produtos e/ou suas embalagens são 
descartados de qualquer forma, em lixões ou aterros sanitários, levando anos 
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para se decompor. Os resíduos dos processos produtivos das indústrias, na 
maioria das vezes, seguem o mesmo caminho. A proposta da logística reversa 
nada mais é do que a ampliação da vida útil dos produtos, embalagens e resíduos 
de forma geral, por meio da reutilização para outros fins ou como matéria-prima 
para outros processos produtivos.

Dessa forma, podemos denominar o processo de “ciclo ao contrário”: os 
produtos, embalagens e resíduos que já não têm mais a utilidade devem retornar ao 
seu local de origem, que vem a ser a própria empresa fabricante, para que seja feita 
a destinação correta. Retornando ao processo produtivo, inicia-se um novo ciclo de 
produção ou ocorre sua destinação final com mínimo impacto no meio ambiente.

As empresas participam desse processo de desenvolvimento sustentável 
promovendo a conscientização sobre o uso correto dos seus produtos e ainda 
instalando pontos de coleta onde a população possa devolver o que já não é mais 
utilizado. Depois de recolhidos, esses produtos voltam à indústria, onde são 
higienizados da forma correta e retornam à linha de produção. Algumas vezes a 
vida útil desses produtos já está esgotada, não tendo mais condições de reuso – e 
a empresa tem o dever de descartar corretamente.

Cabe ressaltar algumas ações simples já cotidianas em outros países e que 
apontam para o sucesso dessas iniciativas. Vejamos um exemplo bem prático: 
na Alemanha, qualquer garrafa plástica pode ser inserida em uma máquina 
(disponível em qualquer mercado ou estação de trens), com o retorno de 10 a 
20 centavos de euros por cada uma. No Brasil, já houve iniciativas isoladas nesse 
sentido, sem viabilidade comercial até o momento.

Aqui em nosso país, quando as empresas de refrigerantes conseguiram 
o aval para utilizar as garrafas plásticas, chegaram ao transporte de um volume 
de refrigerantes duas ou três vezes maior em um mesmo caminhão. Claro que 
houve reduções significativas nesses custos operacionais (mesmo frete, mesmo 
consumo de combustível, mesmo número de funcionários, entre outras), mas 
o custo social e ambiental coube a nós consumidores e à sociedade em geral, 
com a enormidade de garrafas plásticas não dispostas adequadamente ou não 
recicladas. Felizmente o mesmo não ocorreu com as cervejas, que continuam 
utilizando as embalagens metálicas, amplamente recicladas.

Cabe aos consumidores e à sociedade, de forma geral, interagir nesse 
processo de forma direta e consciente. Além de adotarem práticas voltadas à 
sustentabilidade do planeta em seu dia a dia, devem cobrar das organizações 
e governos atitudes ambientais positivas, que favoreçam a toda a sociedade 
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e não somente aos seus consumidores diretos. Essa interação entre empresas 
e sociedade tem que resultar num equilíbrio de forças, de modo que haja o 
mínimo possível de degradação ao meio ambiente e o máximo de reutilização de 
materiais, bem como num olhar e ações dos governos de forma a viabilizar essa 
prática. Fica a sugestão: um incentivo real e efetivo às empresas e seus produtos, 
materializado na redução de impostos, mediante uso de materiais reciclados. 
Sem isso, o custo sempre será do consumidor.

O desenvolvimento sustentável em si proporcionará condições reais para 
deixarmos um meio ambiente limpo e um planeta melhor para as próximas 
gerações. Os nossos filhos e os filhos de nossos filhos agradecerão pelas atitudes 
que tomarmos hoje; não pode ser uma prática individual e sim nova filosofia de 
vida, melhorando, a cada dia, a vida das pessoas.

Publicado no jornal Tribuna Hoje (Umuarama/PR) 15/11/2014 e no jornal Diário de 
Votuporanga (Votuporanga/SP) 18/11/2014.
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Josilene Hernandes Ortolan de Pietro
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A água é classificada como solvente universal, que passa pelos três estados 
físicos (sólido, líquido e gasoso) e que faz parte de grande parte da constituição 
estrutural dos seres vivos. O filósofo pré-socrático Tales de Mileto, tentando 
explicar qual a origem de todas as coisas, criou a teoria de que a água era a 
substância primordial, a partir da qual tudo surgia. Com o passar do tempo, a 
ciência foi desenvolvendo-se e provando que não é da água que tudo surge, mas 
ela é essencial para a vida.

O Brasil é um país bastante privilegiado, pois apresenta uma vasta 
hidrografia, contudo a utilização da água, por vários anos, privilegiou o 
desperdício. No contexto atual de escassez, surge a reflexão sobre o valor de 
preservá-la e utilizá-la com consciência. A água não pode faltar, pois nossa maior 
fonte energética está nas usinas hidrelétricas e, assim, a falta desse bem nos rios 
implica falta de energia nas cidades.

No mundo capitalista em que vivemos, o ser humano relaciona-se com 
os recursos naturais de forma predatória. Seu objetivo de vida é a conquista do 
lucro e de dinheiro para aquisição de produtos, que têm prazo de validade, pois, 
na lógica consumista, o indivíduo é seduzido a comprar e, dessa forma, acaba 
aplicando essa lógica a tudo o que o rodeia – e os recursos advindos da natureza 
também ganham a característica de serem descartáveis. O sistema capitalista 
estimula o individualismo e os comportamentos egocêntricos, porém, como não 
somos seres eternos, as próximas gerações necessitarão, tanto quanto a nossa, dos 
recursos naturais.

Urge, pois, repensar as formas de utilização desse líquido precioso, que 
é fundamental para a sobrevivência das espécies. Padrões comportamentais 
devem ser substituídos, como o tempo do banho, o uso exagerado de água na 
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lavagem de carros e calçadas, a manutenção de canos e tubulações para evitar 
vazamentos. Mas não são apenas essas atitudes que se fazem imprescindíveis. 
O meio ambiente não tem barreiras ou fronteiras, por isso a importância de 
manter um ecossistema equilibrado e saudável, pois, quando um elo da cadeia 
se enfraquece, as consequências são amplas.

O respeito à vida começa nas simples ações do cotidiano, pois todos os 
indivíduos influenciam seu entorno e nossas atitudes exercem impacto não só 
na sociedade imediata em que o indivíduo está inserido; elas podem repercutir 
negativamente no âmbito dos municípios, estados, países, enfim, mundialmente, 
visto que o bem ambiental é de titularidade difusa. Não há barreiras para 
conter os efeitos negativos provocados pela prática predatória, uso imoderado e 
irracional dos recursos naturais. 

Publicado no jornal Diário de Assis (Assis/SP) 19/11/2014.
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Talvez, nós não tenhamos alcançado ainda alguns poderes que sejam 
capazes de mudar o mundo. E, embora queiramos tanto, ainda não conseguimos 
uma fórmula para a paz mundial ou para a diminuição das desigualdades sociais 
ou para a contenção do capitalismo. Selvagens. Somos nós que, com ironia ou 
não, somos responsabilizados diariamente pelas catástrofes das quais somos, por 
igual, vítimas.

Certo é que não temos superpoderes, sequer temos pós mágicos, asas ou 
capas milagrosas. Sequer conseguimos saber para onde vamos, ao certo, quando 
morrermos. Também não temos uma máquina de fazer pessoas que pensam iguais 
a nós, da maneira que nós pensamos, queremos e achamos justo. Ainda bem, 
porque se tudo fossem pensamentos absolutos e liquidados, sem possibilidades de 
mudanças ou de reflexão, estaríamos mais perdidos do que já estamos. 

Ou não. Pode ser que não estejamos perdidos, mas apenas com dificuldades 
de aceitar que existe um caminho. O caminho do factual. O caminho do que 
– seja lá qual for sua crença, seu medo, seu anseio, sua perspectiva, sua religião, 
sua orientação sexual ou sua cor preferida – pode ser o melhor para a vida animal 
na Terra. O caminho de uma solidariedade, não necessariamente cristã, não 
necessariamente bondosa, mas uma solidariedade quase que como cumprimento 
de seu significado no dicionário: “Compromisso pelo qual as pessoas se obrigam 
umas pelas outras e cada uma delas por todas”.

Sim, talvez, seja hora de, como diria Clarice Lispector, com ironia ou 
não, sermos mais divinos. Formarmos laços mútuos de sobrevivência no planeta, 
para, simplesmente, podermos viver. Simplesmente, para que não morramos e 
não matemos as futuras gerações.

Uma comunhão de atitudes simples poderia nos levar a um alcance 
elevadíssimo da condição de ser vivo.
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Abra as janelas, aproveite a luz do sol para ler, desligando as lâmpadas que 
consomem energia elétrica (que, por sua vez, na maioria do país, consome água 
que, por sua vez, está faltando). Economize água. Tire sua geladeira do lado do 
seu fogão, pois um atrapalha o desempenho do outro, mais uma vez, gastando 
mais energia. Economize água. 

Se não precisar, não troque de celular. Economize água. Não deixe que 
o poder de mercado seja maior que seu poder de, minimamente, transformar 
nosso futuro. O descarte desenfreado de celulares causa sérios impactos para o 
meio ambiente, ocupando espaço nos aterros sanitários e contaminando o solo 
e a água (que deve ser economizada).

Compre o que vai comer e coma o que comprar e a água, economize. O 
desperdício de alimentos no Brasil é latente. 14 milhões de pessoas no Brasil 
passam fome, ao passo que o país é um dos maiores produtores agrícolas do 
mundo e, coincidentemente, o que mais desperdiça (cerca de 26,3 milhões de 
toneladas por ano). 

Use sua borracha até o final. Descarte pilhas nos lugares apropriados. 
Economize água. Recicle. Doe. Ande. Economize água.

Talvez seja difícil mudar o mundo inteiro de hoje para amanhã. Talvez 
o maior desafio seja, não combater o crime organizado, mas combater o que 
há de desorganizado em nós. Aquilo que em nós não colabora, aquilo que em 
nós destrói e mata. O que há em nós de tão desorganizado que nem políticos 
honestos ou hospitais decentes consertariam: a nossa falta de ligação mútua. 
Economize água para que, diria um legionário, esse nosso egoísmo não destrua 
o nosso coração.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 21/11/2014 e no jornal A Tribuna 
(Jales/SP) 23/11/2014.
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Nos últimos meses, um dos assuntos mais falados nas mídias de 
informação é a crise da falta d’água no país, com destaque para o Estado de São 
Paulo e sua capital, a cidade de São Paulo. Um problema que vem atingindo a 
população de forma direta, mas mesmo assim ainda não parece tão preocupante 
aos olhos de muitos cidadãos de nosso país. 

É notícia nos jornais que o volume hídrico registrado em 2013 foi um 
dos menores dos últimos tempos e que os níveis de chuvas não são os mesmos 
esperados em comparação a anos considerados normais. Nesse caso, culpa-se 
a administração pública, que deveria ter melhor estudado e previsto a falta de 
chuvas, porém aquela não é a única responsável. 

O aumento considerável da população nos últimos tempos também é 
fator responsável, a que se soma o crescimento urbano desordenado, com bairros 
inteiros construídos sobre mananciais, locais que deveriam ser protegidos, bem 
como a retirada da vegetação natural existente nas nascentes de água doce, 
para dar lugar à urbanização, entre outros, que deveriam ser dignos de atenção 
especial, o que não aconteceu. São questões em que não é só a administração o 
agente responsável.

Hoje se enfrenta uma das maiores crises hídricas dos últimos 80 anos, e o 
pior sentimento é que tal fato poderia ter sido evitado com simples planejamento 
e administração do governo e demais responsáveis pelo abastecimento de água, 
além da consciência sustentável do cidadão. O pensamento preservacionista 
e a conscientização são meios que devem ser mais explorados até mesmo por 
nós, população, que vivemos em áreas urbanas e necessitamos da água para 
viver. 
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A situação ficou crítica e preocupante em meados de agosto do ano 
passado, quando moradores da capital relataram estar passando por um 
racionamento de água não comunicado previamente à população e que se 
estende até os dias atuais. A aplicação de tal medida foi negada pelo Governador 
do estado em várias entrevistas, alegando desconhecimento do fato. Alguém 
se lembra do que começou a ser a “preocupação priorizada” nessa época? Se a 
resposta foi “Eleições 2014”, acertou.

A falta de água, ou a crise hídrica, como está sendo noticiada, não atinge 
só o estado de São Paulo, mas também Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ela poderia 
ter sido prevista, aliás, ela foi atribuída a mudanças climáticas por influência do 
comportamento humano, e isso não nos é novidade, pois a comunidade mundial 
já a previra e vem buscando medidas há mais de 20 anos. Basta relembrar, dentre 
outras medidas, a reunião de lideranças mundiais e assinaturas de acordos de 
cooperação para redução de impactos ambientais, como foi o Protocolo de 
Kyoto, e a Rio mais 20; porém, apesar de alertados, nossos administradores não 
se preocuparam em agir.

A falta de comprometimento ético dos políticos em assumir erros e 
informar a real situação à população, independente do clima pré-eleição, chega 
a ser desumana, sobretudo nesse cenário de falta de um bem essencial à vida. 
A despeito disso, vários dos grandes responsáveis se mantêm no poder graças 
ao maior lesado, a própria população, que insiste em exercer sua cidadania de 
forma despreocupada.

Há estimativas otimistas de que, em pouco tempo, a situação da água 
venha a estabilizar-se graças à função das chuvas e a medidas paliativas (e 
desesperadas de últimos recursos) que vêm sendo tomadas. Depois disso, a 
esperança encontra-se na continuidade das chuvas, que mal podem ser previstas 
com segurança. Informações otimistas deixam alguns mais “relaxados”, o que 
é um erro, pois a consciência do cidadão não pode aparecer apenas em épocas 
de crise. Se medidas preventivas já fizessem parte da rotina da população, talvez 
situações como esta não aconteceriam.

Em minha opinião, a conscientização humana sobre o problema atual 
da falta d’água e a participação de cada um em ações efetivas pode não ser 
a solução, mas podem concorrer para a melhoria da situação atual, pois não 
adianta só reclamar se não fizermos a nossa parte.

Culpar os gestores não é errado até porque muito dessa situação é culpa 
da administração, por falhas em suas propostas administrativas, mas não se pode 
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atribuir total responsabilidade aos governantes e eximir-se da responsabilidade 
como cidadão. Não é só de direitos que vive a população, e isso já deveria estar 
claro. Afinal, direito é uma regra social que implica ter deveres também.

Medidas simples que contribuem significativamente para o uso consciente 
da água, como fechar uma torneira no ato de uma escovação de dentes ou 
barbear-se, chuveiro desligado no ato do ensaboar, quintais e carros lavados com 
intervalos longos, manutenção das torneiras da casa, entre outras. E estas são 
geralmente ignoradas, quando deveriam ser rotina. Isso evitaria a necessidade de 
algumas medidas que estão sendo adotadas em busca da contenção dos gastos 
excessivos de água, como a aplicação de multas aos “gastões”, ou incentivos em 
forma de descontos nas contas para quem gastar menos. 

As medidas conscientes de economia da água são alternativas e 
emergenciais, mas o cidadão ainda não percebeu que, independente do interesse 
econômico, estamos tratando de algo essencial à vida de todos. Parece que a 
matemática simples se torna física quântica aos olhos do cidadão, que parece ser 
incapaz de incorporar tais medidas ao seu estilo de vida.

A nossa água está na “UTI” – e, sem o devido investimento nas obras 
preventivas necessárias nos sistemas de abastecimento e sem o comprometimento 
do consumidor (nós) em entender a real importância desse bem comum ela 
morrerá e levará consigo muitos. O problema enfrentando não se limita a São 
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro; a preocupação é geral, e a luta é pela 
sobrevivência. A administração precisa fazer a sua parte, mas nós também. 
Apontar o erro do outro é fácil; reconhecer os nossos é mais difícil, mas é um 
ato de nobreza espiritual.

Publicado no jornal Diário de Franca (Franca/SP) 25/03/2015; no jornal O Regional 
(Catanduva/SP) 25/03/2015; no jornal Diário de Votuporanga (Votuporanga/SP) 
26/03/2015 e no jornal Pedra de Fogo (Pederneiras/SP) 28/03/2015. 
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CAPÍTULO II

 “Enquanto os homens exercem seus podres poderes
Motos e fuscas avançam os sinais vermelhos
E perdem os verdes somos uns boçais  [...]
Será que nunca faremos senão confi rmar

A incompetência da América católica
Que sempre precisará de ridículos tiranos? 

Será, será que será, que será, que será
Será que esta minha estúpida retórica

Terá que soar, terá que se ouvir por mais mil anos?
Enquanto os homens exercem seus podres poderes

índios e padres e bichas, negros e mulheres
E adolescentes fazem o carnaval [...]

Enquanto os homens exercem seus podres poderes
Morrer e matar de fome, de raiva e de sede

São tantas vezes gestos naturais  [...]”

Música: Podres poderes - Caetano Veloso

“Na cara do político só existe fi ngimento
Em troca do seu voto lhe prometem o mundo inteiro

Promete saúde, promete emprego
Promete educação, mané tudo ilusão

Tudo ilusão mané, tudo ilusão
Não passam de mentirosos

Tudo que ele faz é pura trambicagem
Tudo que ele fala não é realidade

Só rola corrupção, aparência e falsidade [...]”

Música: Falsidade Politica –  Banda Kaos Klitoriano
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FICHA LIMPA NA PÁTRIA DE CHUTEIRAS

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Nos últimos dias, a única coisa que tem mexido com as mentes e as almas 
dos brasileiros parece ser a Copa do Mundo. Tenho visto muita gente em prosas 
e debates em torno dos gols do Brasil, das declarações polêmicas de Maradona, 
das várias seleções desclassificadas ou do possível não aproveitamento do 
Morumbi para a próxima copa, que se realizará aqui no Brasil. 

Existem também as discussões intermináveis e midiáticas usadas 
demasiadamente pelos programas de televisão, jornais e revistas sobre temas 
como: a bola oficial da copa chamada de “jabulani” ou a briga de Dunga com 
parte da imprensa. No momento dos jogos do Brasil, tudo para; até parece que 
as cidades são fantasmas. Isso revela que o futebol é uma paixão nacional. Por 
outro lado, assistir aos jogos do Brasil virou programação social. É motivo pra 
churrasco, encontro com amigos e infelizmente, até para se embriagar. Já os tidos 
como “famosos” vão assistir aos jogos em locais públicos, e assim sair em fotos 
e ser notícias nas revistas e nos péssimos programas televisivos de fofoca. Será 
que se perguntarmos os nomes de cinco jogadores titulares da seleção brasileira 
saberão responder?

Bom, será que em 2010 vamos ter motivos reais para tocar as 
vuvuzelas? Estou questionando isso não pelos gols de Luis Fabiano e nem 
pelas pedaladas de Robinho, mas sim pela Lei da Ficha Limpa nas eleições 
que estão por vir.

Não restam dúvidas temos que limpar o campo político deste país. Quem 
sabe estaremos fazendo um gol de placa contra o time de bandidos que estão 
uniformizados de terno e gravata. Aliás, estão lá arrombando os cofres públicos. 
É nosso dinheiro dos impostos que está alimentando as regalias de muitos 
bandidos que se dizem políticos. Até castelo particular foi construído com o 
dinheiro público, mas o dono continua impune nos corredores do Congresso 
Nacional. É o velho e real ditado: “Colocaram a raposa dentro do galinheiro”. 
Cabe, no entanto, uma pergunta: quantas raposas estão dentro dos galinheiros? 
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Nota-se, cada vez mais, que há um processo intensivo de mercantilização 
da política brasileira, mas o que impressiona é o nível de não comprometimento 
dos políticos com os anseios e necessidades da sociedade. A política tem-se 
transformado em um balcão de negócios. 

Infelizmente somos um povo acomodado e “adestrado” para as falsas 
promessas dos políticos. Não podemos generalizar, mas creio que exista uma 
indignação contida, mesclada de desesperança com essa classe. O atraso é a 
impunidade de muitos larápios que ocupam a vida pública, criando essa péssima 
imagem da classe política brasileira. 

Atendendo aos anseios da sociedade, um passo importante parecia estar 
sendo dado, que foi o projeto de lei da “Ficha Limpa”, que surgiu para dar 
um “cartão vermelho” aos políticos que tivessem sido condenados por crimes 
graves em órgãos colegiados. O projeto foi aprovado, no entanto já aparecem 
várias opiniões versando sobre as possíveis brechas no campo da legalidade, 
que vêm para a alegria dos “larápios de plantão”. Quando se vê, no entanto, a 
afirmação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Ricardo 
Lewandowski: “O eleitor pode ter certeza de que a Justiça Eleitoral aplicará a Lei 
da Ficha Limpa com o máximo rigor. Ela vai pegar, pois corresponde ao desejo 
manifestado pela sociedade brasileira de moralização dos costumes políticos” 
(Estado de São Paulo, 21/06/2010) –, surge uma razão para esperança.

Não tem cabimento continuarmos vendo tanta corrupção impune no 
campo político. De todo modo, a sociedade civil organizada deve abandonar 
o comodismo e encarar novos projetos de lei e, mais ainda, fazer pressão junto 
ao Congresso Nacional para que melhorar o nível de nossos representantes no 
executivo e no legislativo.

Escrevo este texto no dia 28/06/2010 (logo após o jogo Brasil x Chile). Fico 
na torcida para que nosso povo um dia “acorde do sono eterno em berço esplêndido” 
e se movimente pela busca da melhoria da política, na mesma intensidade com que 
torcem pelo Brasil. Afinal de contas, nossos jogadores não decidem e nem guiam 
nossas vidas, diferentemente do que ocorre com a nossa classe política.

Publicado no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 
02/07/2010; no jornal Folha Noroeste (Jales/SP) 03/07/2010 e no Jornal do Povo 
(Três Lagoas/MS) 03/07/2010.
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POLITICAGEM BRASILEIRA VERSUS (DES)
EDUCAÇÃO

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Ano de 2010, ano de eleições e mais uma vez os planos mirabolantes que 
ressuscitarão a educação ressurgem. Gostaríamos de que chegasse o tempo em 
que a sociedade assumisse a posição de defesa real da educação. Afinal, sabe-se 
que ela é pré-requisito para as mudanças necessárias que recolocariam a sociedade 
nos trilhos. Países como o Japão, a China e a Coréia do Sul já colocaram isso em 
prática e estão colhendo bons frutos.

O Brasil vive um momento conturbado diante de tantos problemas, como 
a violência, a droga, a corrupção, a falta de saúde, a ausência de saneamento 
básico, a piora da educação, entre tantos outros. 

Perante esse quadro, somente um bom nível educacional poderia 
contribuir para transformar as bases da sociedade. Atente-se, no entanto, para 
o fato de que boa parte dos nossos políticos e da própria elite parece não fazer 
questão de revitalizar a educação, porque, dessa forma, continuarão dominando 
muitos com poucas migalhas. Preferem deixar as coisas como estão para trocar as 
possíveis “soluções remediadoras” por votos. Ludibriar um povo bem educado e 
bem informado seria tarefa difícil. Até mesmo o nível da política se aprimoraria, 
já que a possibilidade de termos melhores políticos se ampliaria. Uma sociedade 
educada cobraria melhorias nos serviços públicos, como saúde, educação, 
infraestrutura, segurança, entre outros.

Crer nos políticos tem sido, todavia, uma missão impossível. O Jornal 
do Brasil (edição de 26/06/2010) apresentou o resultado de uma pesquisa 
realizada no último mês de março pela empresa alemã GfK, que entrevistou 
mil brasileiros e constatou que os políticos formam a classe de profissionais 
menos confiável, com apenas 11% de credibilidade. Esse percentual revela, 
entretanto, que eles estão conseguindo piorar, já que, no ano de 2009, eram 
considerados confiáveis por 16%. Os destaques foram os bombeiros, com 98% 
de credibilidade, os carteiros (92%) e os professores (87%). Essa pesquisa foi 
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feita em 19 países, e, em âmbito internacional, os professores ultrapassaram os 
carteiros e conquistaram o segundo lugar no ranking. Infelizmente, os políticos 
continuaram ocupando a última posição. Em suma, parece que os políticos 
deixam a desejar em qualquer lugar do mundo e que os bombeiros e professores 
atendem à sociedade adequadamente, embora nem sempre sejam reconhecidos.

Já que pelos dados da pesquisa os políticos não são confiáveis e os 
professores o são, vamos lutar pela melhoria na educação. Nas suas entrelinhas, 
mostra que a população confia na educação, mas infelizmente nossos gestores 
públicos têm-na colocado na latrina. Uma prova do descaso com a educação 
ocorreu no Estado de São Paulo: distribuíram, pela rede estadual, livros 
didáticos que continham um mapa com dois Paraguais.  Outro caso foi o livro 
de quadrinhos recheados de palavrões, ilustrações obscenas e linguagem chula 
de péssima qualidade. Como se não bastassem esses exemplos, a Folha de São 
Paulo informou ainda a existência de um terceiro livro, que era de poesias, uma 
das quais recomendava “desprezar o amor e preferir o estupro”. É muito descaso 
com uma área prioritária como é a educação no principal estado do Brasil. 

Ainda sobre essa questão destaco as palavras de Mauro Santayana (Jornal 
do Brasil – edição de 29/05/2009): “É um erro entender a educação como um 
meio de ajustar o aluno a seu tempo, quando esse tempo é inconveniente ao 
homem. A educação deve ser teleológica. Os alunos têm que ser preparados 
não para submeter-se a uma sociedade deformada pela injustiça mas, sim, para 
mudá-la. A educação deve libertar o homem, e essa libertação não se encontra 
na banalização do sexo, no repúdio ao amor, no ódio psicopata contra a vida. 
As sociedades totalitárias – como a do neoliberalismo – sempre estimulam a 
liberdade dos costumes, a fim de distrair os povos de seus direitos reais, de sua 
essencial dignidade”. 

Antigamente, tínhamos uma cartilha chamada “Caminho Suave”, mas 
atualmente não há nada de suave para os caminhos por onde anda a educação. 
Os muitos episódios de descaso com a educação dariam para escrever livros. 
Outro exemplo foram as “escolas de lata” que existiam em São Paulo. Por que 
justamente as escolas públicas foram construídas de lata? Educar não é adestrar 
para abrir mão de seus direitos e dizer amém a todos e a tudo!

Se tivéssemos uma educação de qualidade, e não essa vergonha, que nos 
levará ao apagão intelectual, será que esses políticos continuariam no poder (des)
educando-nos? Será que não haveria uma revolta por meio de ressonância nas 
ruas contra os maus políticos e péssimos serviços públicos essenciais?
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Outro ponto que vem chamando a atenção são os recursos humanos 
e materiais que envolvem a educação.  Vamos juntos buscar respostas para 
essas questões: Por que boa parte dos prédios públicos que envolvem a área 
da educação está sucateada? Por que grande parte dos veículos públicos que 
transportam alunos está em péssimas condições? Por que a maioria do mobiliário 
das escolas públicas está em más condições? Por que as escolas públicas são cada 
vez mais violentas? Por que faltam funcionários na área da educação? Por que os 
professores estão desestimulados?

Parece que os valores estão distorcidos, não interessando aos “demagogos 
de plantão” que a sociedade inverta a situação para arquitetar uma sociedade 
bem educada, crítica e reivindicatória. A educação liberta!

Publicado no jornal Diário de Penápolis (Penápolis/SP) 03/07/2010; Folha do Povo de 
Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 12/07/2010; no Jornal do Povo (Três Lagoas/
MS) 13/07/2010; no jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 13/07/2010; no 
jornal Folha Noroeste (Jales/SP) 17/07/2010 e no Jornal da Educação (Joinville/SC) 
Julho/2010. 
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ABORTO, BAFAFÁ E POLITICAGEM

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

A campanha eleitoral embolsou tom polêmico no momento em que o 
aborto entrou em cena. Até parece que o pavor da dominação é a obsessão 
religiosa que voltou. O aborto é um velho tema que ressurgiu. Creio não 
ter solução, já que uma parte dos membros da Igreja não abrem mão de ser 
contrários a tudo e a todos que tocam no assunto. Por sinal, até a Igreja vive 
problemas relacionados à área da sexualidade.

Lembro aqui das centenas de casos de pedofilia envolvendo membros 
de igrejas, porém a impressão que temos é de que a sujeira foi empurrada pra 
de baixo do tapete. A sensação de impunidade prevalece! O aborto entrou nas 
discussões eleitorais sendo guiado pelas opiniões e imposições alicerçadas nos 
argumentos de cunho religioso, de hipocrisia e de falsa moral. As causas e as 
consequências do aborto perderam espaço.

O tema ficou desfocado, sem o caráter técnico-científico, educativo e 
social. Aliás, os argumentos que se instalaram na fala de cada candidato e têm 
sido reproduzidos na mídia são frutos da imposição religiosa de uma instituição 
ainda arcaica e atrasada que parece estar vivendo no período da Idade Média. 
Na história, a Igreja aparece como dominadora e impositiva para manter-se no 
centro do poder. 

A dívida social que as igrejas, particularmente a Católica, têm com a 
humanidade é grande, em especial no Brasil do período colonial. Vindo para a 
atualidade, li na Folha de São Paulo (13/10/2010): “Braço da CNBB distribui 
panfleto anti-Dilma a fiéis”. Ainda o mesmo jornal, em 17/10/2010, traz a 
matéria “Diocese encomenda panfletos anti-Dilma”, onde revela que Kelmon 
Luís Souza, católico ortodoxo desde setembro, encomendou 20 milhões de 
panfletos a pedido da Mitra Diocesana de Guarulhos. 

O site do jornal afirmou, em 16/10/2010, que a encomenda foi feita 
por Dom Luiz Gonzaga Bergonzini, bispo de Guarulhos. Na edição do dia 
18/10/2010, o jornal divulgou que “Gráfica de tucana fez panfletos anti-PT”. 
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Não generalizo que todas as igrejas e fiéis tenham esta ou aquela posição, que 
apóiem esse ou aquele candidato, mas talvez seja necessária uma mudança 
de atuação e de pensamento da instituição Igreja. E pergunto: Por que os 
“religiosos” envolvidos não se mobilizaram em defesa dessa posição contrária ao 
aborto antes do período eleitoral? Por que não defenderam essa posição junto aos 
candidatos a deputado federal e senador, já que são eles que legislam? Talvez isso 
não trouxesse tamanho bafafá? Só espero que o dinheiro que pagou os panfletos 
não seja fruto do dízimo dos fiéis. Imposição não tem ligação com democracia. 
Quando instituições religiosas são contestadas logo contra-atacam dizendo que 
isso é coisa de satanismo. Essa eleição virou um “Sermão da Montanha”, embora 
devesse estar pautada na educação, saúde, segurança e trabalho/renda. 

O aborto é uma questão de educação e saúde pública, e não apenas 
tema de discurso religioso. Hoje é notório que todos os dias morrem mulheres 
no Brasil, especialmente das classes mais baixas, em razão de procedimentos 
clandestinos de aborto. Pesquisas apontam que é extremamente alto o índice 
de mulheres adultas que já realizaram um aborto induzido. Destaco ainda 
que, num país continental como o Brasil, há diferenças regionais quanto a 
essa prática. 

O artigo de Antonio Carlos de Almeida Castro (Folha de São Paulo, 
15/10/2010) afirma que: “cerca de 1,1 milhão de abortos clandestinos são 
feitos todo ano no Brasil; a cada dois dias, uma mulher é morta ao fazer aborto 
clandestino; pelos dados do SUS, o que faz presumir que o número seja muito 
maior, são 200 mortes por ano. [...] O fato concreto é que uma em cada cinco 
brasileiras de até 40 anos já abortou e mais de 5 milhões de brasileiras já passaram 
por esse trauma”. Debates existem para trazer problemas e soluções. Há um 
ditado que diz: “o que não tem remédio, remediado está”.

Acredito que a grande maioria dos fiéis, para assuntos relacionados a sexo, 
não segue os ideais defendidos pela Igreja, ou seja, os padres e os bispos não têm 
o poder de convencimento para esse assunto. Diria que os fiéis preferem seguir 
os capítulos das novelas, e não os sermões das missas. Hoje tudo nos remete a 
sexualidade. A própria Folha de São Paulo de 21/09/2010 (Caderno Eleições) 
mostrou que, “em busca do voto, candidatos usam sexo para atrair atenção”. 

A sociedade perdeu a guerra contra a sexualidade! Medidas amenizadoras 
seriam bem vindas como a utilização de métodos anticoncepcionais, mas a Igreja 
é contraria. A falta de políticas públicas e de informação eficaz visando prevenir 
a gravidez indesejada prevalecem. 
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Em vez de panfletar e pregar contra o aborto, sugiro aos envolvidos com 
essa politicagem que entrem no século XXI e cobrem dos candidatos e políticos 
já eleitos a ética, o respeito aos eleitores, que são seres humanos. Abandonem 
a Idade Média, vejam que as drogas já destroem famílias; que a pedofilia 
cresce assustadoramente; que a violência mata inocentes; que a educação está 
deseducada; que a saúde está doente; que boa parte dos políticos são corruptos; 
que nosso sistema prisional não recupera ninguém. 

Enfim, vivemos, neste século, inúmeros problemas que são invisíveis aos 
olhos do fanatismo religioso. Crer em Deus não é dizer amém para as igrejas; 
elas são compostas de seres humanos, não perfeitos, sujeitos a erros, a adoração 
e busca pelo poder. 

Publicado no jornal no jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 22/10/2010; no 
jornal Folha Folha Noroeste (Jales/SP) 23/10/2010;  no Jornal do Povo (Três Lagoas/
MS) 24/10/2010 e no Jornal de Jales (Jales/SP) 24/10/2010.
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QUEM É O VERDADEIRO PALHAÇO?

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

“Mas nós, dançamos no silêncio, choramos no carnaval, não vemos graça 
nas gracinhas da tv, morremos de rir no horário eleitoral” (Engenheiros do 
Hawaii – música: Outras Frequências).

Ufa... acabou as eleições de 2010. Contudo, um importante tema que 
tem ocupado grande espaço na mídia, porém a polêmica e o sensacionalismo 
em torno da eleição do palhaço (humorista) Tiririca ganhou muitos minutos do 
jornalismo da televisão e das páginas de revistas e jornais. Também pudera! Foi 
o candidato mais votado para deputado federal do Brasil, obtendo 6,35% dos 
votos válidos do estado de São Paulo.

Para iniciarmos nossa reflexão, citamos artigo um trecho do texto de 
autoria de Fernando de Barros e Silva (Folha de São Paulo, de 24/08/2010), 
intitulado “Expresso Tiririca”, que dizia o seguinte: “Se a política é uma 
palhaçada, vote no palhaço [...]. O Congresso seria um circo, e o ‘abestado’ pede 
seu espaço no picadeiro”. 

Ainda no mesmo artigo, Barros e Silva trouxe à tona fragmentos da 
propaganda eleitoral de Tiririca, onde o candidato perguntava: “O que é que faz 
um deputado federal?” e respondia: “Na realidade eu não sei, mas vota em mim 
que eu te conto”. Seu bordão mais famoso que ficou gravado na mente de todos 
foi: “Vote no Tiririca, pior do que tá não fica”. 

Parece confuso, a princípio, entender como 1.353.820 eleitores do estado 
de São Paulo (o mais desenvolvido do Brasil) votaram em um candidato que 
não apresentou nenhuma proposta séria, e até mesmo não levou a política, em 
nenhum momento, a sério.

Poderíamos parar por aqui se considerássemos apenas que Tiririca é mais 
um caso de um cidadão famoso que resolveu utilizar-se de sua popularidade para 
se embrenhar no mundo da política. Mas vamos além: Tiririca pode ter sido 
usado por um partido político para ser um “puxador” de votos e levar consigo 
mais alguns candidatos. Claro, sem tom de inocência, já que, estando eleito, 



Versões e Ponderações132

seria mais um de nossos deputados usufruindo de um bom salário e muitas 
mordomias por, no mínimo, 4 anos de mandato.

Além disso, não vejo o voto creditado a Tiririca como um voto somente 
de protesto ou de gozação, como já foi feito anteriormente ao rinoceronte 
Cacareco (zoológico de São Paulo), que recebeu, na década de 1950, uma 
votação espantosa para deputado federal, suficiente para ocupar uma cadeira na 
Câmara dos Deputados. Tivemos também o caso do macaco Tião do zoológico 
do Rio de Janeiro, que obteve cerca de 400 mil votos para prefeito do Rio de 
Janeiro em 1988. De fato, se o voto ainda fosse manuscrito, podem ter certeza 
de que elegeríamos outros animais além desse rinoceronte e do macaco. Talvez, 
quem sabe, o Louro José da Ana Maria Braga.

Há, por outro lado, indícios de que parte dos votos que Tiririca recebeu 
nessa eleição provém daquele eleitor que, até a última hora, não encontrou (ou 
nem mesmo buscou) opção nos demais candidatos ali apresentados. E mais: 
cremos piamente que é aquele eleitor que se sente o verdadeiro palhaço e que 
assiste, de sua residência, aos políticos nadando de braçada no mar de lama feito 
com o dinheiro público. Aí decidiu votar no Tiririca em razão de pensar “pior 
do que tá não fica”: É uma espécie de voto por desalento. 

Como se sabe, historicamente é muita palhaçada (escândalos) para um 
único picadeiro (Brasil). Só pra refrescar a memória: Caso PC Farias; CPI 
dos Anões do Orçamento; Escândalo da Compra de Votos para Emenda da 
Reeleição de FHC; CPI dos Correios; Mensalão do PSDB; Mensalão do DEM; 
Mensalão do PT; CPI da corrupção da Câmara Legislativa do DF, Escândalo dos 
atos secretos do Senado Federal, entre centenas de outros episódios envolvendo 
a União, os estados e os municípios. Infelizmente a impunidade ainda prevalece. 

Obviamente, política deveria ser coisa séria. Em todo caso e diante do 
exposto, não vemos que os votos creditados ao palhaço Tiririca tenham sido 
uma aberração do processo eleitoral. Verdadeira aberração é o que parte de 
nossos políticos tem feito com seu mandato e com o povo deste Brasil. Beira 
um insulto à inteligência o ex-governador Garotinho ter sido o candidato a 
deputado federal mais votado no Rio de Janeiro, Paulo Maluf obter seus 500 
mil votos em São Paulo e até Jader Barbalho ter sido muito bem votado no Pará. 
Talvez a maior aberração esteja nos votos dados a Weslian Roriz que a levaram 
para o segundo turno na disputa do governo do Distrito Federal. A candidata/
esposa foi chamada de última hora para substituir o seu marido, Joaquim Roriz 
(PCS), cuja candidatura foi barrada pela Lei da Ficha Limpa. 
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Moral de história: Nós, trabalhadores, contribuintes e eleitores é que 
somos os verdadeiros palhaços! Parte de nossos políticos tem se portado como 
verdadeiros espertalhões! Como dizia Rui Barbosa: “Nação de analfabetos, 
governo de analfabetos”.

 
Publicado no jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 05/11/2010; no Jornal de 
Jales (Jales/SP) 07/11/2010 e no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 09/11/2010.
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A DOIS PASSOS DO PARAÍSO

Munique da Silva Moreira dos Santos
Acadêmica do curso do Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Terminou o processo eleitoral e Francisco Everardo Oliveira Silva 
ainda é o nome mais lembrado no cenário político brasileiro. Aliás, ele e sua 
campanha foram as grandes vedetes das últimas eleições. 

Conhecido popularmente por “Tiririca”, trabalha em uma grande rede 
de televisão como palhaço e candidatou-se a deputado federal. Sua campanha 
eleitoral foi a mais emblemática, debochada e coloquial. Em poucas palavras, 
falava aos eleitores de forma irônica e engraçada. Muitas patacoadas! Dentre 
elas, destacava que não sabia nem mesmo a função de um deputado federal, mas 
que, se os eleitores votassem nele, contaria a qual seria essa função. Moral da 
história: como tudo no Brasil da política não é sério, conquistou o eleitorado, 
que está descrente e cansado dos políticos tradicionais. Acabou sendo o 
candidato mais votado do Estado de São Paulo e do Brasil. Isso mesmo: foi o 
deputado federal mais votado pelos paulistas. Ironicamente, tivemos alguns 
moradores do Estado de São Paulo que, movidos por ignorância e preconceito, 
postaram na internet mensagens xenofóbicas contra os nordestinos, afirmando 
que eles não sabem votar. Aliás, “bota” ignorância nisso: Tiririca é cearense, 
mas é residente e domiciliado em São Paulo! 

Essa poderia ter sido a oportunidade para o palhaço ingressar no “paraíso”, 
no entanto viveu o drama de comprovar sua alfabetização, o que o tornaria apto 
(ou inapto) para assumir o referido “cargo” na Câmara dos Deputados.

Ao apresentar sua candidatura, Tiririca não possuía certificados 
escolares e, portanto, atestou, por meio de uma declaração, ser alfabetizado. 
Não obstante, provas periciais comprovaram uma discrepância entre as grafias. 
Isso fez que a autoria e autenticidade do documento fossem contestadas. Não 
bastasse, houve denúncias ao Ministério Público de que Tiririca não sabia ler 
nem escrever. 
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No Brasil, a terra do futebol e carnaval, tudo se torna espetáculo e esse 
é mais um exemplo disso. A raiz do problema foi esquecida, e a mídia vem 
usando e abusando do caso polêmico. A grande questão ficou centrada em se 
Tiririca é alfabetizado, no entanto, em nosso humilde entendimento, isso é o 
que menos importa. O mais preocupante é a alegada falsificação da declaração, 
que terá sido feita de próprio punho e assinada. Se Tiririca realmente fez essa 
falsificação antes de ingressar no paraíso, imaginem depois da convivência 
com os demais deputados, que já praticam ações piores que essa e acham 
normal fazê-lo.

Agora, para engrossar a polêmica no país do espetáculo, a Folha de 
São Paulo (edição de 18/11/2010) informou que Corregedoria do Ministério 
Público de São Paulo abriu um processo para apurar possíveis excessos do 
Promotor de Justiça Maurício Antonio Lopes, que vem conduzindo o caso contra 
Tiririca. Essa apuração é fruto de uma representação do Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP) feito pelo conselheiro Bruno Dantas, que 
acusa o Promotor de Justiça de ter feito manifestações públicas inadequadas, 
exageradas e preconceituosas contra Tiririca. Na visão do conselheiro do 
CNMP, o Promotor Maurício Lopes “optou pela desmoralização pública do 
candidato eleito, em vez de pautar sua atuação na técnica processual, como faz 
a maioria dos membros do Ministério Público que não depende dos holofotes”.

O artigo 14 da Constituição Federal é muito claro: “São inelegíveis, os 
inalistáveis e os analfabetos”. Dessa forma, por que não aplicar obrigatoriamente 
uma prova presencial para todos os candidatos antes mesmo do registro de 
suas candidaturas? A velha máxima do “é melhor prevenir do que remediar” 
parece que foi esquecida. Agora por que isso tudo não foi investigado antes 
das eleições?

Talvez fosse necessário o Ministério Público apurar a quantas anda a 
qualidade da educação pública. Isso em todo o Brasil. Nota-se que se está 
cada vez mais distante do paraíso. Será que os membros do MP conhecem as 
escolas públicas, o sistema de progressão automática, as condições de trabalho 
dos professores e funcionários, a remuneração dos professores, a qualidade do 
transporte escolar e da merenda? 

Segundo Luis Eduardo Assis, em seu artigo publicado no Valor 
Econômico (edição de 10/11/2010): “Temos hoje 28,2 milhões de brasileiros 
com idade superior a 25 anos que tiveram menos de três anos de instrução 
formal. Das pessoas com mais de 25 anos, 12% são analfabetas […]. A taxa 
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de analfabetismo funcional alcança 21,7% para pessoas com mais de 15 anos. 
De acordo com o Banco Mundial, nossa taxa de analfabetismo é maior que na 
Colômbia ou mesmo na Bolívia , países que não adotamos usualmente como 
referência”.

Até o presidente Lula defendeu Tiririca. Seria mais prudente que 
defendesse a educação e o combate ao analfabetismo.

Publicado no jornal Folha Noroeste (Jales/SP) 11/12/2010.
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MÁ SURPRESA OU INSENSATEZ DOS 
PARLAMENTARES?!

Felipe Antunes Chaves
Acadêmico do curso do Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

O Brasil, além de ser considerado o país do futebol e do carnaval, pode 
ser lembrado também como o país das surpresas indesejáveis, pois, como de 
costume, o grupo político brasileiro realiza procedimentos por “debaixo do 
pano”, ou seja, à surdina, sem que haja tempo de reação da opinião pública. 

Isso é vivenciado hodiernamente, como se pode averiguar nos constantes 
aumentos de tributos às vésperas da virada do ano. Situação esta que foi 
abrandada graças à Emenda Constitucional nº 42/2003, que estabelece um 
período de noventa dias entre a edição da lei que aumenta os tributos e a 
respectiva cobrança, o que evitou surpresas desagradáveis aos contribuintes no 
primeiro dia do ano de 2011.

Entretanto, algumas situações persistem e acabam por espantar a todos 
em meio ao clima de boas festas. Exemplo disso é o recente aumento dos salários 
dos parlamentares brasileiros que, por sinal, está fora da realidade vivenciada 
no país. Assim, por meio de uma votação simbólica, foram necessários apenas 
vinte minutos na Câmara e dois minutos no Senado para a aprovação do projeto 
de lei que aumentou os salários dos congressistas em 61,8% e em 148,6% os 
subsídios do presidente de República, vice-presidente e dos ministros de Estado. 
É de assombrar a rapidez com que a lei foi aprovada e a indiferença que os 
representantes do povo têm para com o próprio povo. 

Os que foram agraciados com tal medida passam a receber R$ 26.7 mil 
mensais, ou seja, o teto máximo do funcionalismo público a partir de janeiro 
de 2011. Já, para os congressistas, há ainda as chamadas verbas indenizatórias 
que somadas ultrapassam R$ 100 mil. Logo, o reajuste concedido representa 
um ganho real de 35% em relação à inflação acumulada desde o último reajuste 
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ocorrido em 2007. Nenhuma outra categoria profissional conseguiu tal façanha. 
Com isso se verifica algo ainda mais grave, uma vez que tal reajuste 

provocará um efeito cascata: deputados estaduais e vereadores poderão reajustar 
seus subsídios com base no reajuste concedido aos parlamentares federais. Vale 
lembrar que outras categorias já se mobilizam para não ficar de fora como alguns 
setores do Judiciário.

Enquanto isso, aos que ganham salário mínimo – maioria da população 
brasileira – foi prometido um reajuste de 5,8%, ou seja, um ganho real de míseros 
0,01% na renda do trabalhador em comparação com a inflação acumulada no 
ano de 2010 (5,79%, IPCA-15). Para se ter uma ideia um aumento real de 35% 
representaria para o trabalhador um salário mínimo de R$ 718,02, muito mais 
que os R$ 540,00 previstos na Lei Orçamentária de 2011.

Em meio a tantas discrepâncias, há pessoas que nos surpreendem 
literalmente, não pela indiferença para com o povo, mas pelo caráter e pelo 
respeito ao próximo. O bispo emérito de Limoeiro (CE) d. Manuel Edmilson da 
Cruz, foi homenageado o pelo Senado com a Comenda de Direitos Humanos 
D. Hélder Câmara e, no dia em que recebeu tal tributo, fez questão de recusá-la 
como forma de protesto pelo aumento dos salários dos parlamentares.

O religioso comparou o aumento a “um atentado, uma afronta ao povo 
brasileiro, ao cidadão, ao contribuinte e a todos aqueles que contribuem com 
o trabalho, a dignidade e o suor do rosto”. E ainda exclamou aos senadores: 
“Só me resta uma atitude: recusar a comenda, porque senão estaria procedendo 
contra os direitos humanos e este momento perderia todo o sentido histórico”. 
Louvável e admirável atitude... 

Assim, entra ano, sai ano e o brasileiro é surpreendido pela insensatez 
daqueles que foram eleitos para representá-los, para fazer valer a vontade do 
povo. Infelizmente a maioria permanece inerte, preferindo não se manifestar 
e, dessa maneira, a farra com dinheiro público continua e só resta aos cidadãos 
rezarem e pedirem a Deus que os abençoe livrando-os de todo mal e que tenha 
piedade dos representantes, pelos “pecados” e injustiças que cometem com o 
sofrido povo que habita o Brasil.

Publicado no jornal A Tribuna (Jales/SP) 16/12/2011 e no jornal O Estado de Mato 
Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 18/01/2011.
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POLÍTICA OU PICADEIRO?

Thiago da Silva
Acadêmico do curso do Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Sirlei Tonello Tisott
Professora do curso de Ciências Contábeis da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

O tema política é um assunto até que irreverente de se discutir, pois entre 
jargões e trocadilhos, além da legislação que regula o processo das eleições, tem-se 
visto desenrolar no período eleitoral propagandas que atarracam o constituinte 
totalmente.

Nas eleições, o termo “ficha suja” deu o que falar, já que gerou grande 
dúvida quanto à possibilidade do candidato participar ou não da competição 
eleitoral. Nessa ocasião, a propaganda hostil que tomava conta das ruas, avenidas 
e praças trazia esmagadora poluição visual nas cidades. Como o Congresso possui 
um “respeito inigualável” pelo povo traz em seguida a lei Ficha Limpa, na qual 
candidatos já censurados por algum ato desonroso não estariam habilitados, 
politicamente, para concorrer a um cargo político.

Nas Eleições de 2010 ao examinar o artigo 6º da Lei nº. 9.504/97 percebe-
se a controvérsia gerada, pois esta disposição proíbe a veiculação de propagandas 
de qualquer gênero em vias públicas. Em contrapeso, nos parágrafos seguintes 
do citado artigo, prescreve-se elementos que permitiriam a distribuição de todo 
o tipo de material nas vias públicas. Ou seja, primeiro “bate-se” depois “assopra”. 
Será que seria para aliviar os interesses de uma máquina eleitoral mais suja do 
que a população possa imaginar? Ou para que a população jamais interaja 
totalmente com esse tipo de informação?

Em inúmeras cidades brasileiras, vêem-se vestígios de propagandas 
eleitorais “poluentes” expostas em postes, ruas, calçadas, carros, trio-elétricos e 
árvores, não respeitando o bem-estar do eleitor. 

Assim, o cidadão passa a ouvir pela “coxia” do circo eleitoral comentários 
que dizem respeito à realização de “reuniões entre velhos amigos”, para falarem 
das propostas e metas dos candidatos sem nenhum compromisso. Mas, como 
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as horas passam rápidas e despercebidas, porque não petiscar uma boa novilha 
regada à cerveja livre, ou quem sabe passar o tempo e encenar aos olhos e ouvidos 
daqueles eleitores que estão ali como companheiros de lutas? 

Nesse aspecto o cidadão consciencioso fica a ponderar que por meio da 
lei Ficha Limpa existe a possibilidade de uma eleição mais digna, mais coesa, 
bem como na regulamentação das propagandas eleitorais realizadas nas cidades. 
Entretanto, o que adveio novamente foi que o TSE autorizou a divulgação das 
propagandas eleitorais já avistadas em eleições anteriores, consideradas hoje 
como propagandas abusivas, que por sua vez são condenáveis pela lei que deveria 
repercutir tal modificação.

Hodiernamente, todos os partidos tentam “seduzir” os eleitores para 
que estes não se esqueçam das “obras de desenvolvimento” que o partido e o 
candidato proporcionam com muita “luta”, para que o digno eleitor jamais se 
deslembre que o partido tem compromisso com o povo e, de lambuja, já amarra 
o voto para a próxima eleição. 

Hoje, candidatos que foram palhaços são os mais votados, embora sirvam 
de barreiras para que muitos mensaleiros não se elejam. Daí, a justiça resolve 
acatar a denúncia contra tais candidatos, que por sua vez, num assomo de 
insensatez e irresponsabilidade do povo, são eleitos como representantes de um 
Estado. 

Portanto, o povo deve escolher seu candidato sabendo de quem se trata, 
tomando conhecimento do que o aspirante realizou em prol do bem-estar 
comum, e não por ser importunado pela propaganda massiva e alienante. Talvez 
o eleitor desconheça ou finja desconhecer o través manipulador que sempre 
existiu por trás de uma candidatura política, desde a compra de votos até o 
assédio moral.

Para os residentes de uma República Federativa “Democrática” 
Presidencialista é até engraçado, se não irônico, o voto ser obrigatório. Isto causa 
aos eleitores uma incerteza e indignação, pois como exercerão sua cidadania se o 
direito de escolha do voto, de certa maneira, ainda é obrigatório. 

É Imprescindível, diante disso, reproduzir a conclusão da filósofa política 
alemã de origem judaica, uma das mais influentes do século XX, Hanna Arendt 
reproduzida por Celso Lafer (1988): “A cidadania é o direito a ter direitos, pois 
a igualdade em dignidade e direitos dos seres humanos não é um dado. É um 
construído da convivência, que requer o acesso ao espaço público. É este acesso 
ao espaço público que permite a construção de um mundo comum através 
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do processo de asserção dos direitos humanos. Neste sentido, [...] os direitos 
humanos pressupõem a cidadania não apenas como um meio (o que já seria 
paradoxal, pois seria o artifício contingente da cidadania a condição necessária 
para assegurar um principio universal), mas um princípio substantivo vale dizer; 
o ser humano privado de seu estado político, na medida em que é apenas um 
ser humano, perde as suas qualidades substanciais, ou seja, a possibilidade de ser 
tratado pelos Outros como semelhantes, num mundo compartilhado”. Pense 
nisso!

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 17/12/2010.
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O VALOR E O PODER DO VOTO

Ludmila Caroline Barbosa Gonçalves
Acadêmica do curso do Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Quanto vale o seu voto? Já parou para analisar? Pode ter certeza de que 
tem um valor incalculável! Vale muito mesmo!

Você vai levar seu filho a um posto de saúde e não encontra médicos! 
Tenta marcar uma consulta ou um exame e descobre que será atendido daqui a 
seis meses! Busca uma vaga para seu filho em um colégio público, mas não há 
vaga! Vai ao mercado e, quando volta, percebe que assaltaram sua casa, porém 
nem se dá ao trabalho de registrar um boletim de ocorrência, pois sabe que 
o incômodo não resultará em nada, já que a maioria dos policiais não tem 
condições mínimas de atuar com eficiência e eficácia! Vai viajar e encontra 
rodovias cheias de buracos, falta de sinalização, expondo sua vida e a de seus 
familiares! Onde a rodovia está em condições mínimas de uso, você paga uma 
fortuna em pedágios!

Essa lista de omissões e má prestação dos serviços públicos em pleno 
ano de 2010, infelizmente, seria interminável. Esses “flashes” são cenas de um 
Brasil real, e não de um filme de ficção. Milhões de brasileiros sofrem isso no 
seu cotidiano.

Esse contexto gera cidadãos inconformados com um país que nem ao 
menos respeita os direitos assegurados em lei. Quando tentamos contabilizar o 
quanto pagamos de impostos, taxas e contribuições, constatamos que é muito 
dinheiro que entra para os cofres públicos. Há estudos que comprovam: de cada 
R$ 10 que são gerados quase R$ 4 vão para os governos municipais, estaduais e 
federal. Ao comprar uma lata de massa de tomates, você está pagando impostos. 
Ao consumir um litro de gasolina, mais de 50% são tributos.

A contrapartida dessa montanha gigantesca de dinheiro deveria ser 
repassada para a sociedade de forma séria e planejada, mas não é isso que 
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presenciamos. A se confirmar o que é comum no Brasil, uma parcela desse 
dinheiro virará fumaça. Parte dos políticos e assessores, maus funcionários 
públicos, empresas prestadoras de serviços, entre outros, se encarregarão de 
transformá-lo em benefícios privados.

De quem é a culpa? Como exterminar os casos de corrupção, de desvio de 
verbas, de nepotismo na vida pública dos políticos? A resposta é simples: a culpa 
é nossa, que não exterminamos os maus políticos da vida pública!

Muitas pessoas honestas afirmam com convicção que não gostam de 
política e de políticos e distanciam-se cada vez mais da área. Nem ao menos 
se lembram em quem votaram na última eleição! Assim, não adianta reclamar 
da vida, da sorte e dos políticos no “púlpito” do bar, nos encontros etílicos dos 
finais de semana.

Numa interpretação singular sobre a importância da política, o que você 
não pensa é que todas as justas queixas e reclamações que você coleciona contra 
os serviços públicos e políticos dependem exatamente da política e de seu voto.

Precisamos resgatar a esperança, o sonho de um Brasil melhor e sem 
casuísmo. O melhor caminho é arregaçar as mangas e participar ativamente da 
vida política, o que inclui votar consciente, pois as eleições são um momento 
importante do processo democrático. Por meio do voto, temos a oportunidade 
concreta de fazer escolhas e assim indicar os caminhos futuros dos municípios, dos 
estados e do país. Eleger representantes é um importante exercício de cidadania. 
Sempre é bom lembrar que os políticos e suas ações trarão consequências na vida 
das pessoas, seja no plano econômico, seja no social, cultural e ambiental. Logo, 
votar com consciência e seriedade é fundamental.

Aristóteles dizia que a política é a ciência que tem por objeto a construção 
da felicidade humana, individual e coletiva – “Vemos que toda cidade é uma 
espécie de comunidade, e toda comunidade se forma com vistas a algum bem, 
pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhes 
parece um bem”.

Votar em candidatos exóticos ou velhos conhecidos da justiça e das 
páginas policiais é declarar  abertamente o total desinteresse em mudar a atual 
situação. É preciso exercer a cidadania e provar que o poder emana do povo, 
pois é ele quem deve decidir, de uma maneira democrática, quem serão os seus 
representantes. É preciso reagir e exigir mudanças!

Publicado no jornal A Tribuna (Jales/SP) 23/12/2010.
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O IMPÉRIO DOS CONGRESSISTAS

Marçal Rogério Rizzo
Economista e professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Silvia Araújo Dettmer
Professora do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Terminou as festas de Natal e de fim de ano. Iniciou-se o governo Dilma 
Rousseff, então, vamos voltar ao mundo real! Na história do Brasil jamais se viu 
tamanha falta de moral e ética, proeza esta de alguns dos congressistas brasileiros, 
cuja responsabilidade seria de representar e auxiliar o povo na construção de 
uma sociedade livre, justa e solidária; mas esse não é o caso... 

No último dia de votação na Câmara, o plenário aprovou o projeto 
que visa um aumento de 61,83% nos salários dos próprios parlamentares, de 
133,96% no valor do vencimento do presidente da República e de 148,63% 
no salário do vice-presidente e dos ministros de Estado. O projeto iguala em R$ 
26.723,13 os salários dos deputados, dos senadores, bem como do presidente e 
do vice-presidente da República e dos ministros do Executivo. Esse é o mesmo 
valor do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que serve 
como teto do funcionalismo público. 

O novo salário entrará em vigor no dia 1º de fevereiro do ano de 2011, 
quando os parlamentares eleitos em outubro do ano de 2010 tomarão posse. 
O PSol foi o único partido que tentou impedir a aprovação: “Essa decisão 
aprofunda o abismo entre a sociedade e o parlamento. É uma demasia”, afirmou 
o deputado Chico Alencar (PSol-RJ). Já a deputada Luiza Erundina (PSB-SP) 
fez um discurso contra a aprovação do projeto, questionando o fato de a proposta 
de reajuste não ter sido discutida e de não haver a transparência necessária para a 
aprovação. O projeto foi apresentado pela Mesa Diretora da Casa no momento 
da sessão.

Não obstante, os deputados tiveram de aprovar o regime de urgência 
para votação. O marcador do painel eletrônico apontou duzentos e setenta e 
nove votos favoráveis, trinta e cinco votos contrários e três abstenções. Depois 
de obtido o regime de urgência, o projeto foi votado simbolicamente, sem o 
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registro dos votos no painel eletrônico. Como se trata de um projeto de decreto 
legislatório, não é preciso sanção do presidente da República e o projeto é 
promulgado imediatamente pelo Legislativo.

Recentemente, o presidente da República ganha R$ 11.420,21 (brutos), 
o menor salário entre os chefes dos três poderes. Os deputados e os senadores 
recebem R$ 16.512 mil - ao todo são 15 salários por ano -, o vice-presidente e 
os ministros ligados ao Executivo têm o salário de R$ 10.748,00.

O aumento salarial provocará um efeito cascata nas Assembleias 
Legislativas dos Estados e nas Câmaras Municipais. Os deputados estaduais 
poderão aprovar uma lei para receber até 75% do valor pago aos deputados 
federais e os vereadores poderão fixar os seus de 20% a 75% do valor dos 
deputados estaduais, dependendo do número de habitantes do município. Em 
2007, os parlamentares reajustaram seus salários em 28,5%, que repôs a inflação 
acumulada de quatro anos. 

Neste final de ano os brasileiros receberam esse pacote de Natal direito dos 
sofás de seus lares de forma estarrecedora. Se não prestasse atenção, os cidadãos, 
até achariam que havia uma câmera escondida mostrando reação destes frente a 
tamanho absurdo. Até poderia parecer uma “pegadinha do malandro” (cheia de 
“nhe nhe nhe...”, “glu glu glu...”), mas a tragédia com o dinheiro público é real.

Numa reflexão mais apurada, logo surgem questionamentos como: 
Será que os congressistas de uma República Federativa Democrática vivem no 
planeta Terra? São terráqueos ou lunáticos? Residem no Brasil ou em outra 
região? Brasília pertence mesmo ao Brasil? Será que conhecem a realidade dos 
trabalhadores do Brasil? Já transitaram pela periferia sem saneamento básico e 
residências dignas? Será que os representantes dos brasileiros sabem que o povo 
existe? 

É complicado imaginar que aqueles que estão lá para representar o povo 
serão bem toados pelo dinheiro público, fruto de impostos pagos com muito 
“suor”. Os brasileiros custeiam altos salários, verbas indenizatórias, salários para 
vários assessores, planos de saúde de ótima qualidade, passagens de avião entre 
outros benefícios. Enfim, esse é o cenário nacional de um próspero ano novo! 
Aliás... próspero pra quem?! 

Publicado no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 
24/01/2011 e no jornal Folha Noroeste (Jales/SP) 12/02/2011.
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O AUMENTO SALARIAL DOS PARLAMENTARES

Alexandre Farias Albuquerque
Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

O recente aumento de 62%, nos salários dos parlamentares, aprovado 
por eles mesmos, sorrateiramente, na calada da noite, é uma vergonha 
nacional, uma irresponsabilidade social promovida com dinheiro da população 
brasileira.

Esse aumento irrisório de R$10 mil ao mês demonstra que os abusos 
contra os cidadãos continuam com todo vigor, ratificando o desvio de caráter 
de alguns políticos brasileiros, muitas vezes conhecidos como mensaleiros, 
sanguessugas, fichas sujas e/ou anões do orçamento, que formam bandos em 
busca de espaço e poder político no país.

Reportagem da jornalista Érica Fraga mostra que o Brasil vai gastar 
mais com senadores e deputados do que os países do G8 (EUA, Japão, Reino 
Unido, França, Alemanha, Itália, Canadá e Rússia). A remuneração anual 
dos congressistas brasileiros, correspondente a 15 salários, chegará a US$ 204 
mil. Na Itália e no Japão, que são conhecidos pela alta remuneração de seus 
Legislativos, os salários anuais ficam em torno de US$ 185 mil.

É importante lembrar que não estão inclusos no salário dos deputados e 
senadores benefícios como: auxílio moradia, verba de gabinete, passagens e verba 
indenizatória para ressarcimento de despesas médicas, com telefone, correios, 
entre outras, elevando a valores absurdos o gasto com cada parlamentar. Só 
de combustível, cada senador tem direito a 25 litros de gasolina ou 36 litros 
de álcool por dia, conforme o Guia do Parlamentar (Diretoria Geral) que está 
disponível no site do Senado Federal. É possível dar uma volta ao mundo com o 
carro oficial do Senado, como escreveu o jornalista Ranier Bragon. 

Outro aspecto relevante destacado por Érica Fraga é a desigualdade entre 
a renda dos parlamentares e a da média da população brasileira. “Deputados 
e senadores receberão valor quase 20 vezes maior que o PIB (Produto Interno 
Bruto) per capita do Brasil - de US$ 10,5 mil neste ano, segundo o FMI”. É um 
desrespeito ao trabalhador brasileiro.
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Achando pouco o aumento de salário, os nobres deputados e senadores, 
durante a votação do orçamento de 2011, oneraram o erário público em 100 
milhões de reais, elevando em 62% o montante destinado ao Fundo Partidário. 
Essa verba que financia os partidos políticos com o dinheiro dos contribuintes 
pode ser usada na manutenção das sedes, pagamento de pessoal e quitação de 
dívidas de campanhas eleitorais. O PT e o PSDB vão receber em 2011, R$42,5 
milhões e R$30,3 milhões, respectivamente, de acordo com o jornal Folha de 
S. Paulo.

O dinheiro público também banca as fundações partidárias, normalmente, 
presididas por políticos derrotados nas eleições. Essas fundações, que recebem 
verba via Fundo Partidário, terão sua receita aumentada no ano corrente. O 
problema é que essas fundações não prestam contam à Justiça Eleitoral e deixam 
a desejar no cumprimento de sua missão de formação política.

Será que as funções dos parlamentares são tão especiais para justificar 
salários absurdos e tantas benesses? Será que os benefícios gerados à população 
pelo trabalho parlamentar são melhores do que de outros servidores públicos, 
como o defensor público no fórum, o médico e a enfermeira no posto de saúde, 
o policial nas ruas ou os professores na escola, entre outros serviços essenciais? A 
resposta é não! A ineficiência e a ineficácia da missão parlamentar são evidentes no 
Congresso Nacional. De acordo com as jornalistas Gabriela Guerreiro e Nancy 
Dutra existem mais de 1.600 projetos, resoluções e emendas constitucionais 
parados no Congresso à espera de votação. Sem contar que, no período eleitoral, 
não há votações, é o chamado recesso branco.

Por fim, chama atenção, nessa canetada inoportuna do Congresso 
Nacional, a quietude das instituições públicas e privadas e dos partidos políticos. 
Onde estão os representantes das federações, confederações, sindicatos e da 
OAB? E as bancadas ligadas às instituições religiosas ficaram mudas de repente? 
Será que o assunto não é de interesse nacional? Os malefícios não serão pagos 
por todos os brasileiros? 

Infelizmente, parte de nossos congressistas não representa o povo brasileiro, 
mas elabora e modifica leis em benefício próprio ou de apadrinhados, além de 
não fiscalizar o poder executivo, principalmente, a realização do orçamento da 
união com isenção, pensando naqueles que deveria representar com dignidade.

Que os políticos brasileiros possam se espelhar na conduta de Jesus Cristo, 
exemplo maior de liderança, empatia e respeito ao povo de uma nação.

Publicado no jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 03/02/2011.
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SOMOS “CIDADÃOS OFF-LINE”

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS.

Dia desses apreciei o livro de Claudio Guerra que continha em seu título 
o termo “cidadãos off-line”. Logo me chamou a atenção, pois vivemos em um 
mundo cada vez mais conectado e virtual. Mas o que viria a ser essa ligação 
entre o termo cidadão e o termo off-line? Analisando a obra constatei que a 
intenção do autor foi de demonstrar que os cidadãos de uma localidade estavam 
“desconectados”, ou seja, fora do ar para um determinado problema que, neste 
caso era o lixão de Macau (RN).

A lógica do autor Claudio Guerra em relação ao título do livro, reflito e 
questiono: Somos “cidadãos off-line”? Pensando bem somos sim, (e me incluo 
nisso), pois, somos educados para ser. Vivemos na sombra de uma omissão 
continuada, vistos como pacatos (mesmo vivendo em meio a guerrilha urbana), 
com uma imagem de cidadãos do bem, que não querem confusão por nada. 
Diante disso, uma parcela considerável de políticos age como bem entendem, ou 
seja, em benefício próprio; prova disso foi o aumento salarial dos parlamentares.

Ante as calamidades que o país transpõe surgem atos políticos que são 
surreais. Exemplo disso foi o Senador Pedro Simon (PMDB-RS) ao pedir sua 
aposentadoria como ex-governador do Rio Grande do Sul, no valor de R$ 24 
mil por mês. 

A Folha de São Paulo (20/01/2011) apontou que João Mansur (ex-
governador) administrou o Estado do Paraná por apenas 39 dias e recebe 
a aposentadoria de R$ 24 mil por mês. Somente o Estado de Mato Grosso 
remunera 15 pensões a ex-governadores – ou às suas viúvas. A despesa anual 
dessa regalia retira R$ 2,6 milhões dos cofres públicos. Daí vem a pergunta: 
Quantos pais de família trabalham a vida toda para conseguir a aposentadoria de 
1 salário mínimo? Aliás, muitos não conseguem nem ao menos esse benefício... 
Que absurdo!

Vivemos em meio à sensação de impunidade que reina no país o que 
acaba nos deixando mais off-line ainda. Onde está a ficha limpa para o senhor 
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Paulo Maluf? E a prisão do jornalista Antônio Pimenta Neves? Em que pé está 
a prisão do médico Roger Abdelmassih? E os envolvidos no esquema de compra 
de votos dos parlamentares (o famoso mensalão) que existiram e existem no 
Brasil? Como fica a punição dos políticos que desviam verbas públicas? Será que 
o brasileiro não está farto de tanta impunidade?

Não sou especialista em Ciências Políticas, Sociologia ou áreas afins, mas 
essa posição off-line só pode ser explicada pela política do “pão e circo” aliada 
ao péssimo nível educacional que o país vem acumulando há séculos. Basta 
analisarmos os dados comparativos de nossa educação com demais países, pois 
até nações sul-americanas apresentam melhores resultados na área da educação 
que o próprio Brasil. 

Mesmo com tanta ingerência política, corrupção e impunidade, o 
brasileiro “dorme o sono eterno em berço esplêndido”, porém esperando para 
ver como será o desempenho de seu time no final de semana. Os brasileiros 
estão iludidos, acreditam que somos “vitoriosos” em sediar a Copa do Mundo 
de 2014 e as Olimpíadas de 2016. O circo está ai! Esqueceram que nossa 
infraestrutura está sucateada e gastaremos milhões para viabilizar tais eventos? 
Verdadeiramente, acredito que estamos “desplugados” do mundo real, ou será 
que cada povo tem o governo que merece?

Até mesmo o BBB (Rede Globo), serve como instrumento para tirar 
a atenção dos fatos que mereciam destaque como a vergonhosa manobra de 
aumento dos salários dos parlamentares. Que vergonha! 

O processo de formação social e econômica do Brasil criou um país 
desigual e repleto de anomalias em que a elite domina. Ora impõe o medo, ora 
a dor, mas hoje é pela “nata” que a informação é controlada. 

 Os frutos defeituosos dessa formação e dominação vêm à tona e são 
muitos. Destaco o aumento da violência urbana, na qual irmão mata irmão e as 
drogas, a todo o momento, adotam filhos, e os pais, choram... Será que a elite 
dominadora não enxerga que estamos nos destruindo? Lembro também que 
caminhamos para um “apagão educacional e intelectual”, outra consequência 
do processo de dominação e da criação desse tipo de cidadão – o “cidadão off-
line” –, que acredita no que lhe é apresentado sem que exista sequer críticas ou 
dúvidas. A geração “nem-nem” (nem estuda e nem trabalha) vem ai! O que 
esperar dela?  

Dessa maneira, vemos que os debates e propostas que buscam melhorias 
na qualidade de vida da coletividade foram esquecidos. O que prevaleceu 
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nas últimas eleições foram discussões a respeito de temas como o aborto e a 
homossexualidade, ou melhor, quem era a favor ou contra; uma discussão vazia 
e sem embasamento! 

Pode parecer utópico, mas é necessário, sem tardança, que o governo se 
una com as lideranças empresariais (ONGs, corporações de classe e sociedade 
civil organizada) para dar o start a um pacto social pelo bem do Brasil. Temos 
que deixar de ser “cidadãos off-line” e cobrar reformas de base que favoreçam 
toda a sociedade. Fecho o artigo com um trecho da letra da música “É”, de 
Gonzaguinha: “A gente não tem jeito de babaca / [...] É / A gente quer viver 
pleno direito / A gente quer viver todo respeito [...]”. 

Publicado no jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 28/02/2011.
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SALÁRIO DE R$ 13 MIL: É (IN)SUFICIENTE?!

Vanessa Santos Ferreira
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Inês Francisca Neves Silva
Professora do curso de Ciências Contábeis da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Iniciaremos citando o Texto Maior, que define o salário mínimo como 
o valor “fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas 
necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, 
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com 
reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua 
vinculação para qualquer fim”.

Chega a ser demagogo citar a infinidade de desigualdades que assolam 
o Brasil, e os diversos setores que necessitam dos cuidados daqueles que foram 
eleitos pelo povo, que deveriam proporcionar, por meio do cumprimento de seus 
deveres, os direitos da população que o elegeu. E que ao invés disso, aprovam em 
caráter de urgência uma melhoria para seus próprios interesses.

 Antes de falarmos de uma situação vergonhosa que ouvimos nos últimos 
dias, vamos imaginar a situação de uma família com quatro integrantes, sendo 
dois adultos e duas crianças, que vivem com a renda de um salário mínimo 
para suprir suas necessidades básicas de alimentação, saúde, vestuário, ensino e 
despesas com água, luz e gás, que variam de família para família e do ambiente 
em que vivem. 

Agora vamos procurar entender o que o deputado Guilherme Uchoa, 
que é também presidente da assembléia legislativa de Pernambuco, afirmou: 
“o aumento de 62% no salário dos parlamentares é o preço da democracia”. 
Declara o deputado, que mora em um pequeno município e tem que sustentar 
sua família e não pode deixar de estar perto de sua base eleitoral e questiona: 
“R$ 12 mil, R$ 13 mil dá para essas despesas?”, e o mesmo afirma: “Não dá”. 
Aumento este defendido por ele e os demais membros. 

Mas esses mesmos não se preocupam com as famílias que devem viver 
com o salário de R$ 545,00. Onde estão os parlamentares que deveriam fazer 
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seu papel (que ironicamente é melhorar a vida desses cidadãos) com “apenas” 
R$ 13 mil no bolso?

No Brasil, para os parlamentares “o teto virou piso”, na qual eles recebem 
o máximo do que constitucionalmente podem receber, enquanto que para os 
trabalhadores “o piso é teto”. Isso indica que a maioria da população brasileira 
que recebe o salário mínimo, o tem como o máximo a ser recebido.   

Após essa atitude de aumento dos salários, por parte dos parlamentares, 
os demais órgãos encontraram nessa a justificativa de seus aumentos salariais. 
Assim como o salário de vereadores, que em algumas câmeras chegaram a 100%, 
ou mesmo de deputados estatuais, que podem receber no máximo 75% do 
que recebem os deputados federais, ou seja, um aumento desencadeia diversos 
outros.

Além dos aumentos em algumas câmaras, os vereadores aprovaram outro 
projeto a seu favor, criaram mais cargos de confiança além dos que já tinham 
direito.

Poderíamos citar diversos casos onde o dinheiro público é mal aplicado e 
usado de forma a favorecer interesses pessoais e políticos, mas o que mais agrava o 
fato é que todos os dias nos noticiários não faltam relatos de brasileiros passando 
fome ou mesmo morrendo em hospitais públicos por falta de assistência; escolas 
pública deixando de oferecer aula às crianças por falta de manutenção, material, 
merenda e até mesmo de professores.

Para reflexão: se o Estado, Município ou União oferecessem aos cidadãos 
uma educação de qualidade com um espaço adequado aos alunos, para que o 
mesmo pudesse estudar com dignidade e praticar esportes durante o horário 
destinado às suas atividades físicas; se o atendimento médico fosse rápido 
como nos atendimentos particulares, com médicos a disposição, além de 
leitos hospitalares que atendessem adequadamente e prontamente em caso de 
necessidade de internação; se houvesse moradia com um baixo custo a todos 
que recebem o salário mínimo para o sustento, afinal de contas o aluguel está 
pela hora da morte; se houvesse ginásios onde tanto meninas quanto meninos 
pudessem praticar esportes, com instrutores formados em Educação Física, com 
ambientes para o lazer de crianças menores e que seus pais pudessem acompanhá-
los, dentre tantas outras necessidades, quem sabe esse salário “mínimo” pudesse 
atender as demais necessidades?

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 14/04/2011 e no jornal Folha do Povo 
de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 19/04/2011.
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O FAZ DE CONTA PARA OBAMA!

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

“Todos querem ver Barack Obama....”. “O homem mais poderoso do 
mundo está no Brasil...”. “Obama irá fazer um discurso...”. E assim foi! Ninguém 
aguentava mais ouvir falar da visita de Barack Obama. 

Muitos devem imaginar que esteja louco por fazer tal afirmativa. Mas já 
explico. O mundo de hoje pode ser pensado como o “mundo do excesso” ou 
“mundo do espetáculo”. Fala-se muito de um determinado assunto, como se 
não existisse outro, mas logo estará totalmente esquecido. Tudo parece ser um 
espetáculo, sendo comum a superexposição na mídia. O Brasil, por si só, já se 
vende como o país do carnaval e do futebol! 

Temos a percepção clara de que a visita do presidente dos EUA tem sua 
importância, pois poderá abrir portas para promissoras parcerias entre EUA, 
Brasil e outros países do continente. Infelizmente, a grande imprensa, em 
especial as redes de televisão aberta, noticiou aspectos da vinda de Obama que 
não tinham a menor importância. Um exemplo disso foi que a maior rede de 
televisão gastou minutos de seu horário nobre mostrando o figurino da primeira 
dama Michele Obama. O caso da camisa 10 do Flamengo que Obama recebeu 
da presidente do clube também foi amplamente mostrado. Da forma como foi 
exposto, até parecia algo sobrenatural, de tamanha grandiosidade!

É, meus amigos, realmente a grande mídia está aí para lucrar milhões 
tirando o foco de coisas importantes que deveriam ser mostradas. A presidente 
Dilma Rousseff teve uma participação sóbria e discreta, mas não faltaram 
políticos querendo flashes e até mesmo aparecer mais que o próprio visitante. 

Não é esse, no entanto, o foco deste texto. Seu tom é o alerta sobre o 
dia posterior à visita, pois sabemos que, por onde Barack Obama transitou 
ocorreram os retoques estéticos, ou seja, maquiaram a realidade, especialmente 
da cidade do Rio de Janeiro.

Foi uma pena que o ilustre visitante não tenha conhecido o Rio de Janeiro 
e o Brasil como realmente são. Pedro Dantas elaborou uma pequena matéria no 
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jornal Estado de São Paulo (edição de 22/03/2011) intitulada: “Cidade de Deus 
desfaz cenário”, onde mostrou justamente o “day after”, ou seja, o dia seguinte à 
visita do presidente dos EUA. Ali, horas depois da visita, foi encontrado lixo nas 
ruas, tensão entre moradores e policiais e tantos outros problemas. Obama viu 
uma favela diferente nos 33 minutos de sua visita.  A prefeitura fez uma faxina 
e pintou tudo. Sabe-se que não é simples mudar a paisagem de uma favela, 
porém, às vésperas da visita oficial, a Cidade de Deus recebeu o trabalho de 
limpeza, pintura, os mata-mosquitos e o tapa-buracos. Seguindo essa ótica, seria 
interessante que houvesse visitas oficiais diariamente! 

É inegável que maquiaram a realidade. Ações que distorcem a verdade 
não contribuem para a mudança de paradigmas. O Rio de Janeiro já viveu 
momentos piores, quando tentaram tapar as favelas com outdoors para que os 
gringos não as vissem. 

Não foi, no entanto, o Rio de Janeiro que inventou essa “operação plástica” 
pelos caminhos dos visitantes ilustres. No Brasil, é muito comum vermos essas 
ações estéticas ocorrendo às vésperas de eleições, em datas festivas e nas visitas 
de autoridades. Nessas ocasiões, as guias de sarjeta são pintadas, as calçadas são 
limpas, os canteiros centrais de avenidas e praças são capinados, as árvores são 
“repaginadas” pela poda. Agora vem o questionamento: Você só limpa sua casa 
quando vem visita ou na data de seu aniversário? Claro que não! 

O Brasil é o país da incoerência. O cidadão que paga seus impostos pode 
conviver com a sujeira e abandono, enquanto Barack Obama tem que ver tudo 
limpinho e arrumadinho? 

Ressalta-se que muitas vezes é a própria população quem suja as ruas, 
calçadas e terrenos baldios, contudo os prefeitos e demais autoridades deveriam 
agir em conjunto de forma enérgica, priorizando a manutenção do asseio. 
Deveriam investir em educação para a cidadania, visando ao bem estar de todos 
e, claro, se não se produzirem resultados positivos, aplicar multas aos porcalhões. 
Detalhe: Ser enérgico perde votos!

A segurança pública é outro ponto que sempre é pensado e repensado 
para as visitas ilustres. Pergunta: O cidadão comum pode correr risco de morte 
diariamente? Ele pode ser assaltado? Pode ser roubado? E morto? 

Convém registrar que a maquiagem que foi aplicada ao Rio de Janeiro 
para a visita de Barack Obama será aplicada para receber a Copa do Mundo de 
2014 e as Olimpíadas de 2016.

Essas ações fazem parte de uma engrenagem perversa da política brasileira, 
que é o “mundo do faz de conta”, onde a maioria dos políticos e assessores 
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transitam muito bem. É a velha máxima da política brasileira: é preferível 
enfeitar praças a investir em saúde, educação e saneamento básico. O que parece 
ser irretocável é a falta de ética e respeito e a ausência de humanismo. Talvez a 
melhor maquiagem para muitos políticos seja a aplicação de “óleo de peroba”; 
afinal, já possuem a cara de pau. 

Publicado no jornal A Tribuna (Jales/SP) 15/04/2011.
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DEMOCRACIA OU CONFORMISMO?

Thalita da Silva Farias
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Luciano Mendes
Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

 Brasil, um país que tem um passado marcado por suas lutas e 
manifestações sociais conduzidas, em grande parte, pela busca de um sistema 
político democrático. Mas o que é democracia? Numa rápida busca pelo 
significado desta palavra, que vem do grego demo = povo e kracia = governo, 
democracia nada mais é do que o “governo do povo”. Porém, com a evolução 
dos sistemas políticos e sociais, a democracia passou a envolver um significado 
muito mais amplo do que esse, pois o foco não será somente governar, mas 
governar bem.

 Os princípios dos sistemas democráticos têm suas origens na cidade de 
Atenas, onde a democracia era exercida através da Ekklesia, que era um tipo de 
assembleia popular formada pelos homens atenienses alfabetizados e maiores de 
20 anos. Além da exclusão dos não alfabetizados e daqueles menores de 20 anos, 
ainda se excluía dessa Ekklesia as mulheres e os escravos. Com a evolução desse 
sistema na sociedade contemporânea, grande parte dessa exclusão foi sendo 
eliminada, assim, houve uma conquista paulatina de direitos de participação, 
por exemplo, dos não alfabetizados, das mulheres e dos menores de 20 anos. 
A própria evolução e crescimento populacional, entretanto, colocaram nítidos 
limites ao processo de tomada de decisões sem o intermédio de representantes, 
como acontecia na Ekklesia. Para dar conta do nível crescente de participantes 
no processo político-democrático, o sistema democrático representativo foi 
de suma importância. É esse modelo de democracia representativa que hoje é 
praticado no Brasil.

Na nossa “democracia” elegemos um representante a cada quatro anos 
para tomar todas as decisões necessárias ao desenvolvimento do nosso país. Em 
tempo de eleição todo mundo lembra desse “poder” de eleger um representante. 
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Com esse poder em mãos, acompanhamos os passos dos nossos candidatos, 
assistimos aos debates, enojamos de alguns candidatos cujo passado é vergonhoso, 
ficamos abatidos com as mesmices nas promessas e nos revoltamos com os perfis 
de alguns candidatos. No entanto, quando exercemos o “direito de voto”, que 
é um dos princípios da democracia, delegamos o processo de governo para os 
representantes escolhidos e nos anulamos, por mais quatro anos, de qualquer 
influência sobre as decisões políticas tomadas nesse entremeio. É essa delegação 
de poder e apatia diante das decisões políticas que tem gerado na população 
brasileira não uma democracia efetiva, mas o conformismo de deixar com que 
os representantes escolhidos façam o que bem entendem.

É necessário que a sociedade saia desse conformismo e pratique a 
democracia, pensando no bem-comum e procurando saber quais decisões 
estão sendo tomadas, quais leis estão sendo aprovadas e exigir que os nossos 
representantes cumpram as promessas feitas na campanha de eleição. A 
indignação aqui manifestada vai além, pois o Brasil inteiro para em épocas 
festivas como, por exemplo, o carnaval, mas ninguém se preocupa com o que 
está sendo aprovado na Câmara dos Deputados. Essa apatia e esse conformismo 
estão na base do processo de corrupção, de onde se ouve cotidianamente os 
famosos “mensalões”, os desvios de dinheiro dos cofres públicos e as decisões 
tomadas sem a conscientização da população. 

Por causa desse sistema corrupto e ineficiente é que observamos uma 
disparidade incrível entre, de um lado, aqueles que aguardam meses na fila do 
SUS (Sistema Único de Saúde) para realizar uma cirurgia ou um atendimento 
prioritário e necessário ao bem-estar e, por outro lado, aqueles que usam e 
abusam da riqueza do país e colaboram com a precariedade do sistema. Onde 
está o erro? Será que está no poder político ou no próprio cidadão que não luta 
por seus direitos? 

É preciso que se estabeleça a relação entre política e cidadão. Leis 
não foram feitas somente para serem cumpridas, mas também para serem 
questionadas, e a partir disso serem mais bem reformuladas. Como agravante, 
em meio a tanta desigualdade a sociedade aderiu a uma visão totalmente errada 
da política, assemelhando-a a algo sujo, imundo e onde todos são corruptos, 
esquecendo que a única forma de diminuir tais desigualdades é através da política 
e do sistema democrático. Para que isso aconteça é necessário que a figura do 
cidadão seja evidente não somente em períodos de eleição, mas durante todo 
o mandato, pois se os políticos forem questionados por suas decisões e atos, a 
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corrupção poderá ser evitada. Enquanto o brasileiro não exercer realmente seus 
direitos não podemos chamar essa forma de governo de Democracia e sim de 
“Conformismo”. 

Para finalizar e instigar a reflexão, fica um trecho da poesia de Brecht 
que elucida muito bem a condição política da maioria dos cidadãos que temos 
hoje no Brasil: “O pior analfabeto é o analfabeto político, ele não ouve, não 
fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de 
vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio 
dependem das decisões políticas. O analfabeto é tão burro que se orgulha e 
estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que, da sua 
ignorância política nasce à prostituta, o menos abandonado, e o pior de todos 
os bandidos, que é político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas 
nacionais e multinacionais”.

Publicado no jornal O Estado de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 24/05/2011.
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QUAL O VALOR DO SEU VOTO?

Thabitta de Souza Rocha
Acadêmica do curso do Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Marçal Rogério Rizzo
Economista e professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Amigo leitor ou leitora, você já pensou: Qual é o valor do voto? Numa 
democracia, o voto é, indiscutivelmente, um mecanismo da maior relevância?  A 
democracia parece umbilicalmente ligada ao voto e o voto à democracia?

Após reflexão e busca por respostas a impressão que se tem é que esses 
dois importantes mecanismos – voto e democracia – foram criados para 
complementar um ao outro. Tente imaginar o que seria do processo democrático 
sem o voto. 

Numa democracia, o processo de escolha ou seleção dos representantes 
do povo, se dá justamente através do voto. Assim, o ato de ir até as urnas 
objetivando a livre escolha de seu representante é essencial.

Tal discussão terá muitos desdobramentos, entre os quais certamente 
questiona-se: Qual é o valor do voto? Coerentemente, poderíamos responde 
pensando no que está em jogo, ou melhor, em disputa. Imaginem uma grande 
metrópole como São Paulo, cujo orçamento supera o da maioria dos países 
sul-americanos, sem contar o capital político do governante, o valor do voto 
jamais poderia ser mensurado tão facilmente, já que as variáveis são inúmeras e 
complexas.

Ainda pensando na busca da resposta vê-se que um voto pode custar o 
equivalente a um mandato de quatro anos na Câmara Municipal de lugares 
como São Paulo, Rio de Janeiro ou Belo Horizonte. Também pode conferir o 
mandato a muitos Jurunas, Tiriricas, Collors, Zé Dirceus, Sarneys entre outros. 

Numa disputa acirrada, um único voto pode definir o governante de um 
município, estado e até mesmo de uma nação. Quantas eleições já não foram 
definidas através de um único sufrágio? Voltamos a perguntar: Qual é o valor 
do voto? 
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Convenhamos, no Brasil, um país que desponta entre os chamados 
emergentes, um numeroso contingente de eleitores parece ainda não ter refletido 
o propósito e o valor de um voto. Tanto que a justiça, ano após ano, adota regras 
cada vez mais rígidas para tentar coibir a compra, venda ou troca de votos.  A 
falta de orientação ou consciência política ainda leva milhares de brasileiros a 
usarem seus votos como moeda de troca. Negocia-se o voto por cestas básicas, 
promessas de emprego e até mesmo míseros reais. Quem nunca ouviu dizer que 
tal candidato patrocinou um “churrasquinho” repleto de cervejas. 

Além disso, há também o problema da banalização do ato de votar. 
Uma parcela da população debocha no dia da eleição, alegando que votar em 
tal candidato é uma forma de protesto. Será que não refletem a respeito da 
importância real de escolher bons representantes? 

Assim, por meio dessas exposições de ideias e num momento no qual o 
mundo assiste a acirrada guerra contra ditadores, vale lembrar que por muito 
tempo não tínhamos o direito de votar e agora, “felizmente”, temos o dever de ir 
às urnas. Assim, espera-se que a população passe a entender esse instrumento de 
poder imensurável que contribui diretamente com a democracia como a arma 
para a melhoria da qualidade de vida de todos. Valorize seu voto! 

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 02/06/2011 e na Folha do Povo de Mato 
Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 06/06/2011.
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CAMINHAMOS PARA O FIM DO TERRORISMO?

Luciano Mendes
Administrador e Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Adminstração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

A repercussão da morte de Osama Bin Laden, em 1º de maio de 2011 
(domingo), coroou a sociedade americana, não apenas pelo poder político e 
econômico que tal sistema exerce no mundo, mas pela liberdade e luta contra 
o terrorismo que tanto pregam. O significado “simbólico” da morte anunciada, 
mas não comprovada, levou vários americanos às manifestações comemorativas, 
com um sabor de vingança sobre os atentados sofridos em 11 de setembro de 
2001. Quase 10 anos depois e a saga da vingança tem o seu primeiro grande 
feito, com a morte do mentor do grupo terrorista Al-Qaeda.

Com os ataques terroristas sofridos pelos EUA, em 26 de Outubro de 
2001, se tornou lei o Patriot Act, que seria o ato de unir e fortalecer a América 
através de ferramentas apropriadas e necessárias para interceptar e obstruir 
o terrorismo. Assim, ficam instituídas em lei as possibilidades de invasão de 
lares, espionagem de cidadãos, interrogações e torturas de possíveis suspeitos 
de investigação ou terrorismo, sem direito de defesa ou julgamento, sendo a 
ocorrência de terrorismo falsa ou verdadeira.

Por meio de uma retomada rápida do conceito de terrorismo observado 
no dicionário Aurélio, os significados que se tem são: (1) “Modo de coagir, 
ameaçar ou influenciar outras pessoas, ou de impor-lhes a vontade pelo uso 
sistemático do terror”; (2) “Forma de ação política que combate o poder 
estabelecido mediante o emprego da violência”.

Diante desses significados fica certo que a luta contra o terrorismo 
produziu – e continua a produzir – formas cada vez mais elaboradas do próprio 
terror. As ações promovidas pelos EUA, logo após os atentados, mostram um 
terrorismo supremo, mas que foi dado à sociedade na forma de uma luta contra 
aqueles atentados. Contudo, surge um questionamento: O que difere este 
terrorismo capaz de assassinar e invadir países daquele terrorismo suicida que 
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chocou aviões contra as duas torres gêmeas? Nada. A réplica ao ato só teria 
fundamento, mesmo assim insensato, pelo fato de os EUA ter sofrido pela 
morte de milhares de civis trabalhadores. O país então, para demonstrar o seu 
poder, passou a acreditar que os possíveis terroristas mereceriam a morte de um 
dos seus líderes, como uma forma de “reparar” (algo que não é possível) a ação 
ocorrida no dia em que Nova Iorque parou. 

Assim, seguindo esse prisma algumas reflexões devem vir à tona. A 
diferença entre os dois terrorismos não está expressa somente na forma como eles 
se deram, mas a favor do que eles se deram. Nesse aspecto o terrorismo realizado 
pelos EUA se ampara no discurso que condiz com vários atributos, unidos ao 
senso comum e à lógica do sistema capitalista. Primeiro que o atentado realizado 
em 11 de setembro de 2001 foi mais do que um atentado contra a sociedade 
americana, estava endereçado ao centro militar dos EUA, o Pentágono. Vale 
ressaltar que esse foi um ataque contra o sistema capitalista em geral, uma vez 
que o maior ato de terror ocorreu no centro financeiro e paraíso do consumo do 
mundo: Nova Iorque. 

De qualquer modo, não foi apenas isso. Esse ato ocorrido em Nova 
Iorque teve como alvo uma série de civis inocentes e trabalhadores, provenientes 
de mais de 70 países. Portanto, não foi um ato de terror contra a sociedade 
americana, mas contra os 70 países que tiveram seus cidadãos mortos. Além da 
comoção mundial, a grande maioria da sociedade legitimou – e ainda legitima 
– as ações empreendidas pelos EUA, pois é uma forma de liberdade e proteção 
contra novos atos terroristas. O que a sociedade não observa é que esses atos 
contra o terror são empreendidos de forma muito semelhante àqueles atentados, 
mas com propósitos e maneiras diferenciados.

A partir destas constatações é que se vê a possibilidade de invadir países, 
assassinar membros suspeitos de outras nacionalidades, ou seja, impor a ideia de 
toda uma sociedade, por causa dos atos terroristas vivenciados em 11 de setembro, 
por meio de tropas do exército em outros países na busca dos culpados pelos atos 
cometidos. Isso excetua do processo os verdadeiros culpados, que morreram nos 
atentados. Mas na relação de proporção tem-se 19 sequestradores contra 2.977 
pessoas mortas nos atentados, o que qualifica para a busca e eliminação de toda 
uma rede de pessoas que pode estar – mas não está necessariamente – envolvida 
naquele evento.

Foi com essa intenção que um corpo de investigadores do FBI (Federal 
Bureau of Investigation - Escritório Federal de Investigação) chegou à conclusão 
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de que os atentados teriam sido promovidos pela Al-Qaeda, tendo como mentor 
Osama Bin Laden. Apesar disso, o FBI nunca conseguiu provar a autoria dos 
ataques por esse grupo considerado terrorista. Os únicos indícios foram vídeos 
produzidos em que aparece o suposto Osama Bin Laden em anúncios sobre 
possíveis ataques terroristas, bem como as manifestações de vários integrantes 
da Al-Qaeda, criticando e julgando a presença dos EUA na Arábia Saudita, do 
apoio que os EUA concediam a Israel e das várias sanções impulsionadas pelos 
EUA ao Iraque. 

Se os verdadeiros culpados morreram nos atentados, então invadir um 
país miserável como o Afeganistão, onde muitos morrem cotidianamente de 
fome (e isso não causa o mínimo de comoção mundial), possui mais atributos de 
uma “politicagem internacional” e de eliminação dos discursos-contra, do que 
propriamente guerra ao terror. Esse qualificativo, “guerra ao terror”, concede 
a legitimação necessária a uma série de ações políticas com propósitos que 
vão além daqueles manifestados nos discursos que são difundidos nos meios 
televisivos. Se fosse realmente uma guerra ao terror, esta deveria ser iniciada a 
partir da própria política e maneira de conduções nas relações internacionais 
que os EUA empreenderam nos últimos anos.

Como esse não é o objetivo maior, então, em favor de uma política de 
sustentação hegemônica e de um sistema industrial dependente de matérias-
primas e mercados existentes em outros países, é que se torna legítimo o assassinato 
em massa, a tortura, a invasão e as mudanças (perniciosas) na cultura, na política 
e na economia dos países periféricos. Em favor de um sistema capitalista que por 
si só causa um genocídio anual pelas deficiências inerentes (desemprego, fome, 
acidentes de trabalho, miséria, entre outras), é que se qualifica para os absurdos 
de elevar atitudes contra a sociedade humana para o patamar de naturalidade, 
festividades e comemoração. Ainda, em favor de uma sustentação no poder ou 
da necessidade de mostrar o valor de um sistema político-econômico é que são 
manifestados discursos de invasões de países, torturas e mortes dos possíveis 
culpados por atos terroristas.

Contrariando determinado senso comum, e diante de tanta indignação 
é necessário questionar: Estamos eliminando o terrorismo ou vivemos um 
terrorismo constante em favor de um sistema político-econômico? A ilação 
aqui realizada é de que vivemos um terrorismo constante em favor desse sistema 
político-econômico que, por sua vez, implanta a guerra e a violência contra o 
ser humano, por meios que fazem com que a sociedade legitime tais ações e as 
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considere importantes e necessárias. Isso excetua, deste processo, que tais ações 
são também terroristas e que estão sendo empreendidas a um grupo de seres 
humanos. Como bem chamou atenção o filósofo francês Michel Foucault: “a 
política é a guerra por outros meios”. 

Publicado na Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 08/06/2011.
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CORRUPÇÃO: O BRASIL TEM JEITO?

Marçal Rogério Rizzo
Economista e professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Certa vez fiz uma leitura que discorria a respeito que o Brasil é um dos 
países onde a corrupção mais assusta e mais ecoa pelo mundo. Temos a fama de 
ser um povo desonesto e corrupto. Ainda mais, que parte de nossos políticos 
apresenta uma péssima imagem lá fora. Até o senhor Ricardo Teixeira, presidente 
da CBF tem nos desgastado no exterior. Assim, fica impossível disfarçar a tristeza 
provocada por essa fama.

Na verdade fica difícil defender a ideia de que isso seja exagero ou 
calúnia, uma vez que, nesse andamento, a então presidente Dilma Rousseff vem 
perdendo ministros e assessores de sua base política, justamente em decorrência 
das inúmeras denúncias relacionadas à corrupção. 

Há quem defenda a tese de que a presidente esteja realizando uma “faxina” 
por meio de ações de combate à corrupção na Esplanada dos Ministérios. É 
deprimente ver tamanho desajuste político e ético logo em seu primeiro ano 
de mandato. Nesse aspecto, não há como discrepar da opinião de críticos que 
afirmam que isso é parte da herança maldita deixada pelo ex-presidente Lula.

Não é preciso ir muito longe. Sabemos que no presidencialismo de 
coalizão – como é no Brasil –, os partidos políticos compartilham o poder com 
a presidente da República ocupando cargos em ministérios e empresas estatais. 
De certa forma essa é uma política do toma lá da cá, já que visa conceder à 
presidente condições de governabilidade.

No que se refere à corrupção é sabido que o terreno é fértil. Isso pode 
ser observado tanto em programas televisivos quanto em rádios e jornais. E o 
roteiro é sempre o mesmo: favorecer a minoria e prejudicar a maioria. 

Uma parte considerável dos políticos persiste em andar de mãos dadas 
com a corrupção. Cansamos de ouvir histórias envolvendo licitações e desvios 
de verbas públicas que são gerenciadas por políticos, apadrinhados e afins. 
A “máquina pública” é utilizada como um balcão de negócios privados que 
enriquece alguns em detrimento do bem estar de outros.
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A propósito, a tecnologia ampliou o acesso à informação, dando maiores 
condições para que os cidadãos possam fiscalizar o uso das verbas públicas, visto 
que denúncias chegam rapidamente até nossos olhos por meio da rede mundial 
de computadores: a internet. 

Como se não bastasse há quem argumente que ainda exista uma cultura 
pautada na corrupção, além do mais, só existe o corrupto porque existe aquele 
que corrempe. Quantas empresas atendem as prefeituras, estados e até a União, 
utilizando de subterfúgios para aproveitar do dinheiro público que acaba caindo 
em mãos erradas. A reconhecida criatividade dos brasileiros ainda contribui para 
a corrupção.

Nesse cenário jaz uma dúvida: como está a corrupção no Brasil? A resposta 
não é tão simples quanto parece ser. Na edição do dia 25/08/2011, da Folha de 
São Paulo, Kenneth Maxwell, em seu artigo intitulado “Corrupção à brasileira”, 
trouxe dados da pesquisa elaborada pela Transparência Internacional, na qual 
se pôde notar, ainda, um alto índice de percepção em relação à corrupção no 
ano de 2010, em que o Brasil ocupava o 69º lugar entre 178 países pesquisados. 
Aparecemos melhor colocados que a China, que está em 78º, QUE a Índia, em 
87º, e muito adiante da Rússia, em 157º. 

 Segundo Maxwell, “muitas das alegações sobre corrupção se relacionam 
a questões como propinas a policiais para ignorar violações de trânsito, caixinha 
a funcionários do setor de passaportes para apressar o processamento de 
documentos e comissões pagas por empresários a autoridades e políticos em 
troca de contratos do governo. A Transparência Internacional constatou que 
45% dos indianos tinham experiência pessoal no pagamento deste último tipo 
de suborno. [...] Na China, onde a estimativa é de que 18 mil funcionários 
do governo tenham faturado cerca de US$ 120 bilhões em ganhos indevidos 
desde 1990, dois vice-prefeitos foram recentemente executados sob acusações 
de corrupção”. 

Provavelmente você se animou, mas na opinião de Plácido Fernandes 
Vieira, conforme excerto retirado do artigo “A volta da mordaça”, do jornal 
Correio Braziliense, de 02/09/2011, podemos notar a visão desfavorável: “no 
Brasil, a campanha a favor da corrupção é forte. Tão forte que ameaça puxar 
o tapete da presidente Dilma se ela insistir na faxina que já desalojou três 
ministros do governo”. Assim, parece pertinente afirmar que para uma parcela 
dos políticos as coisas estão ótimas, mesmo diante de tamanha corrupção. São 
Sinais contraditórios a tal faxina. 
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A moral da história é que no caso da corrupção vivenciada no Brasil 
pelo menos temos a vantagem de contar com uma parcela da imprensa que é 
independente e crítica. Nesse sentido, os dilemas da presidente Dilma podem se 
tornar um fio de esperança. Resultado: ainda falta muito para dizer que o Brasil 
tem jeito!

Publicado no jornal Diário do Noroeste (Colatina/ES) 10 e 11/09/2011 e no jornal A 
Tribuna (Jales/SP) 11/09/2011.
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DO BEM-ESTAR SOCIAL AO BOM STATUS SOCIAL

Edvaldo Araujo da Silva
Acadêmico do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

O Estado existe fundamentalmente para garantir o bem comum, 
assumindo assim, a finalidade de promover o bem-estar social, por meio da 
oferta de serviços públicos de qualidade, dentre as quais a educação superior. No 
Brasil, esse nível de educação, que deveria ser pautado na tríade ensino, pesquisa 
e extensão, está cada vez mais distante do chamado “bem-estar” social; antes, 
respalda-se no “bom status” social, uma vez que os números que o governo 
apresenta não configuram uma mudança substancial na área.

Evidentemente, é inegável a importância da criação de novos campus, 
universidades e institutos federais, mas não apenas para maquiar as estatísticas 
como o governo federal vem fazendo. O fato mais importante a explicar 
é a defasagem entre as estatísticas “oficiais” e o estado real da infraestrutura, 
das condições de ensino e de trabalho, que docentes, discentes e técnicos-
administrativos dos campus e universidades já existentes. Em muitos deles, o 
que predomina é a precariedade. A realidade das universidades federais não é 
essa que vem sendo demonstrada nas propagandas da televisão. Atualmente, 
há um déficit de professores, falta de assistência estudantil, e a infraestrutura 
é insuficiente e deficiente. A terceirização e a precarização do trabalho vêm 
tomando conta das universidades. 

Com o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais (REUNI), o Governo Federal vem ampliando o número de vagas em 
todo o Brasil, por meio de criação de novas universidades federais e da abertura 
de novos campus universitários. Até 2014, está prevista a criação de 850 mil 
novas vagas e serão criadas, em todo o país, 208 novas unidades dos Institutos 
Federais de Educação Profissional e Tecnológica. O investimento para as novas 
construções é elevado, sobretudo no ensino técnico e tecnológico, porém o 
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investimento nos campus universitários existentes é irregular, baixo e alarmante. 
De tanto olhar para a política educacional desastrosa do governo do ex-

presidente Fernando Henrique Cardoso, ficou impossível ampliar o debate sobre 
o ensino superior atual. Os petistas vêm dizendo que Lula e Dilma estão fazendo 
mais pela educação do que o tucano fez em seus oito anos, entretanto não 
podemos esquecer que o PT, antes de estar no poder, demonstrava-se indignado 
com a situação da educação superior do Brasil. Por muito tempo, manifestou 
que, ao chegar no poder, valorizaria os professores, os técnicos administrativos 
e os próprios alunos, mas ainda não estamos vendo tal promessa ser cumprida 
integralmente. 

A greve parcial dos professores e técnicos administrativos deste ano 
evidencia tal afirmativa. Iniciada em junho, a greve dos técnicos administrativos 
vem reivindicar melhorias no piso salarial e melhorias nas condições de trabalho. 
Já os docentes reivindicam um plano de carreira e a reposição salarial.

A política educacional e universitária do governo petista está focada na 
mensuração de números e não na qualidade do serviço prestado. Essa ação, aliás, 
é altamente criticável, uma vez que o governo federal preocupa-se em elevar 
os índices na área da educação, propiciando um “status” para representar e 
justificar os baixos investimentos na área. É uma forma de maquiar a realidade e 
não assumir a precariedade do ensino superior no Brasil. O economista Roberto 
Campos já dizia: “A estatística é igual ao biquíni. O que revela é interessante, 
mas o que oculta é essencial”.

Neste ano, será aprovado o novo Plano Nacional de Educação (PNE), 
que define as metas para todos os níveis da educação para os próximos 10 
anos. Esse documento será responsável por determinar os rumos da educação 
no país, inclusive do ensino superior. Por meio do Plano, o governo deverá 
criar um sistema que articule planos de educação federal, estadual e municipal 
e valorizar os profissionais que atuam nesse campo. A proposta é resgatar as 
metas de financiamento e definir a proporção do Produto Interno Bruto (PIB) 
para a educação. Segundo diretrizes levantadas pela sociedade civil durante 
a Conferência Nacional de Educação (CONAE), o plano prevê meta de 
investimento de 7% do PIB na educação. 

Tendo em vista que a educação é a base da evolução social e do 
desenvolvimento de um país, esse direito, garantido na Constituição, não tem 
sido prioridade dos governos. Com sua política educacional de “bom status”, 
focada em mensuração de números, o compromisso com a educação de 
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qualidade fica em segundo plano, evidenciando que, para ampliar, é necessário 
reestruturar. 

A sociedade está saturada de políticas que maquiam a realidade dos 
serviços públicos do país, sobretudo no âmbito educacional. Torna-se necessário 
que o governo adote políticas voltadas para a criação de um sistema que articule 
os diferentes sistemas de ensino para a valorização dos profissionais que atuam 
na educação, em defesa de uma universidade pública, gratuita, de qualidade e 
socialmente referenciada.

Publicado no jornal O Estado de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 01/10/2011.
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DESPERTANDO DO PESADELO DA INDIFERENÇA

Vanessa Santos Ferreira
Acadêmica do curso de Administração da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS. 

Adailson Silva Moreira
Psicólogo, Advogado e Professor do curso de Direito da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS. 

O Brasil, país com grande carga tributária, senão uma das mais elevadas 
do mundo, arrecada grandes somas anualmente. Embora isso ocorra de 
maneira frequente, ainda se vê setores importantes da administração, tais como: 
educação, saúde, moradia, emprego, entre outros, crescerem a passos lentos, 
quase sempre em decorrência da burocracia estatal e dos constantes escândalos 
de corrupção que envolve pessoas públicas, justamente as que deveriam zelar 
pelo bem público, ou seja, pelo que é de todos.

“Administração pública” são palavras que podem ser analisadas, quanto 
à extensão do seu significado, sob dois aspectos: objetivo ou subjetivo. O 
primeiro diz respeito a uma atividade desenvolvida pelo Estado que visa 
atender aos interesses coletivos; o segundo, diz respeito a um conjunto 
de órgãos e de pessoas jurídicas, nos quais as leis atribuem o exercício da 
função de Estado, já que possuem como finalidade assegurar a satisfação das 
necessidades coletivas.

Para garantir o cumprimento dessas colocações, a administração pública 
possui custos (folha de pagamentos, equipamentos (aquisição e manutenção), 
prédios públicos etc.) fora os repasses para prefeituras e governos estaduais. 
Além disso, há também os investimentos em obras de infraestrutura, tais como: 
estradas, pontes, hospitais, saneamento básico, universidades, necessárias para 
melhorar a qualidade de vida da população. Esses custos são arcados por impostos 
pagos pelos contribuintes, pessoas físicas e jurídicas. Os impostos provêm dos 
salários, lucros, ganhos de capital e patrimônio (terrenos, casas, carros, etc). A 
utilização desse dinheiro não possui designação a gastos específicos. O governo, 
com a aprovação do legislativo, define o “destino” dos mesmos, através do 
orçamento anual.
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Apesar do alto valor arrecadado, o país vê esse dinheiro ir pelo ralo por 
meio da corrupção. Números são divulgados diariamente sobre essa verdadeira 
chaga social. Manchetes nos jornais estampam políticos e administradores 
públicos fotografados com maços de dinheiro em mãos, na meia, na cueca; 
são flagrados extorquindo propinas, desviando valores que, por sua vez, são 
utilizados em obras superfaturadas. Enfim, esses tipos de notícias já não são 
novidades e estão cada vez mais frequentes em noticiários.

O custo da corrupção pode chegar à cerca de R$ 69 bilhões de reais, ao 
ano, o que corresponde por aproximadamente 2,5% do Produto Interno Bruto 
(PIB), segundo estudo realizado pela Fundação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (FIESP).

Existe um ranking elaborado pela ONG Transparência Internacional que 
mapeia a corrupção em 180 países. O Brasil ocupa a 75ª colocação. A classificação 
é calculada por nota. Recebe nota dez o país com menores índices de corrupção. 
Com 3,7 pontos, o Brasil obteve um desempenho inferior à média mundial, que 
é de quatro pontos.

Se os valores desviados fossem investidos em educação, o número de 
matrículas do ensino fundamental passaria para 51 milhões, aumento este de 
47%, que beneficiaria 16 milhões de estudantes. Não obstante, em torno de 60 
mil transplantes de coração poderiam ser pagos pelo SUS, assim como 2.446 
unidades de pronto atendimento poderiam ser construídas.

A corrupção sempre existiu, embora não haja como afirmar um aumento 
ou uma diminuição. O que se percebe é que, com a popularização da televisão 
e o advento da internet, a sociedade conquistou mais acesso às informações 
e, na mesma proporção, uma maior possibilidade de expressar sua indignação, 
passando a exigir maior transparência e punição para aqueles que, responsáveis 
pela administração da “coisa” pública, enveredam pelos caminhos do ganho 
pessoal desonesto. É claro que essas mudanças se originam por diversos motivos, 
especialmente no que concerne a aspectos políticos, ainda que fique a sensação 
de que algo esta mudando.

No último 7 de setembro houveram diversas manifestações em todo 
o país contra os desvios da verba pública, denominadas de “marchas contra 
a corrupção”, ressaltando a importância da escolha consciente na hora do 
voto. Essa atitude vem fortalecer importância de as pessoas manifestarem suas 
indignações contra a corrupção.

Um instrumento poderoso de filtragem da corrupção no poder público é 
o voto. Votar consciente e, acima de tudo, em pessoas incorruptíveis é um dever 
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cívico e moral, ao qual devem estar atentos todos os cidadãos, não devendo 
ser encarado como obrigação e sim como garantia de luta por interesses da 
coletividade.

O “fenômeno da corrupção” não pode ser mais tratado como uma 
característica intrínseca da sociedade brasileira; a hipocrisia e o cinismo sociais 
devem ser banidos de uma vez por todas. O abandono da passividade social deve 
ser uma meta no caminho para se alcançar a igualdade e a qualidade de vida para 
todos, indistintamente.

Publicado no jornal O Estado de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 31/10/2011; 
no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 04/11/2011 e no jornal Folha Noroeste (Jales/
SP) 05/11/2011.
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HABITUS NA POLÍTICA BRASILEIRA?

Mariana Marim Alves
Acadêmica do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Luciano Mendes
Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Quando assumiu o cargo de Presidente da República, no início deste 
ano, Dilma Rousseff convocou 37 ministros para os ministérios do governo. 
Desde janeiro, a atual presidente perdeu seis deles, sendo cinco acusados de 
irregularidades. O caso mais recente foi o de Orlando Silva, ex-ministro do 
esporte, que deixou o cargo após ter sido acusado de participação num esquema 
de desvio de recursos. 

O policial militar João Dias acusou Orlando Silva de estar envolvido com 
corrupção e de ter recebido propina nas dependências do Ministério. A denúncia, 
feita à Revista Veja no dia 15 de outubro do corrente ano, aponta irregularidades 
no programa governamental “Segundo Tempo”. Na entrevista à Veja, João Dias 
revelou detalhes do funcionamento da operação e estimou o valor desviado em 
mais de 40 milhões de reais, durante os últimos oito anos. Esse dinheiro deveria 
ter sido destinado à compra de material esportivo e alimentação de crianças 
carentes, mas foi parar no caixa eleitoral do PC do B. As ONGs responsáveis 
pelo projeto só recebiam o dinheiro mediante pagamento de uma taxa, a qual 
podia chegar a 20 % do valor dos convênios. O ex-ministro teria recebido o 
dinheiro da propina na garagem do Ministério do Esporte. 

Quando informado das acusações, Orlando Silva declarou ser vítima de 
uma “trama farsesca” e ter “a serenidade dos justos”. Após prestar informações na 
Câmara dos Deputados e no Senado Federal, ele desafiou o policial militar (PM) a 
apresentar provas. Em seu depoimento à Polícia Federal, o PM afirmou ter entregado 
documentos que comprovam suas acusações, além de transcrições de áudio que 
podem servir como prova. A Procuradoria Geral da República está investigando as 
acusações, e a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, aceitou 
o pedido do Ministério Público Federal (MPF) para a abertura de inquérito a fim 
de investigar as supostas irregularidades. Onze dias após a denúncia, Orlando Silva 
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entregou sua carta de demissão à Dilma Rousseff. Segundo ele, Orlando Silva, essa 
foi uma medida para “salvar sua honra”. O escolhido para sucedê-lo foi Aldo Rebelo, 
também relator do novo Código Florestal.

As denúncias de irregularidades se tornaram recorrentes numa sociedade 
em que a ilicitude se manifesta desde o “jeitinho brasileiro” das ações cotidianas 
até o alto escalão governamental. Nesse sentido, estabeleceu-se um habitus na 
política brasileira. O conceito de habitus foi definido pelo sociólogo francês Pierre 
Bourdieu como: “estruturas mentais através das quais os agentes apreendem 
o mundo social, são em essência produto da interiorização das estruturas do 
mundo social”. Devido à impunidade em casos de corrupção e práticas ilegais, o 
brasileiro passou a aceitar esse tipo de ação e a reproduzir sem questionar. Como 
bem lembra Bourdieu, o habitus, ao justificar a unidade do sistema de poder, 
legitima as significações. Ele vem sendo reproduzido de forma não crítica na 
política brasileira, sem espanto ou revolta popular. 

O problema do Brasil não se limita aos representantes, mas se estende 
às instituições. A representatividade dos cidadãos está sendo destruída 
continuamente. Não há reconhecimento dos indivíduos em relação às instituições 
e homens que deveriam lhe representar. Quando esse nível social é atingido, a 
confiança nas estruturas, base da nossa sociedade, fica comprometida. É necessário 
resgatar o accountability (prestação de contas e clareza nas ações públicas), 
conceito referente à responsabilização social, que é um elemento fundamental 
para um governo que busca lisura às suas ações. As ações governamentais são 
legitimadas quando os indivíduos se sentem representados por elas e reconhecem 
suas demandas no aparelho estatal. Se não exigida e exercida por todos os que 
ocupam cargos públicos, abre-se espaço para um Estado cujas políticas públicas 
são formuladas segundo o interesse dos representantes, e não dos representados. 

O caso Orlando Silva é mais um exemplo de conduta não ética e em 
inconformidade com a justiça. Os administradores dos bens públicos têm por 
obrigação respeitar os milhares de cidadãos que são afetados por suas decisões. 
A responsabilidade e o poder cabíveis a um ministro devem estar presentes na 
mesma proporção. A fiscalização é um instrumento extremamente necessário 
para prevenir escândalos como esse. O accoutability deve ser o princípio de um 
governo que busca a legitimação social. É através dele que surge a capacidade de 
questionar os repetitivos habitus que vêm sacrificando nosso país. E questionar 
um habitus é questionar a estrutura da sociedade.

Publicado no jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 21/11/2011.
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DESENVOLVIMENTO SEM CORRUPÇÃO: O VOTO 
É A SOLUÇÃO!

Stefanni Teodoro Gasparini
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Cláudio Ribeiro Lopes
Professor do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Em menos de um ano a saraivada de denúncias e escândalos “derrubou” 
seis ministros do atual governo federal (Antonio Palocci – ministro-chefe da 
Casa Civil; Alfredo Nascimento – ministro dos Transportes; Wagner Rossi – 
ministro da Agricultura; Pedro Novais – ministro do Turismo; Orlando Silva 
– ministro do Esporte e, por fim, Carlos Lupi – ministro do Trabalho). Tudo 
isso parece demonstrar a existência de ligações perigosas e conexões para desviar 
o dinheiro dos contribuintes. Tivemos o caso de Nelson Jobim que foi ministro 
da Defesa e deixou a pasta por desgaste originado por declarações “infelizes”.

A população brasileira, de uns tempos pra cá, com a ajuda dos meios 
de comunicação, sobretudo das redes sociais, tem se manifestado contra tais 
acontecimentos o que corrobora a indignação de muitos, demonstrando que 
informações, positivas e/ou negativas, em relação à estrutura e ao funcionamento 
da sociedade, quando noticiadas, e da maneira como o são, podem, para alguns, 
ser considerado como um desrespeito tanto psicológico quanto moral e social, o 
que impulsiona o cidadão a querer mudar para melhorar.

Destarte, quem mais sofre com todas essas práticas é a população de 
baixa renda, ou seja, pessoas que dependem de ações públicas para sobreviver. 
Em relação a isso, o Juiz Federal Odilon de Oliveira, responsável pela vara de 
combate à lavagem de dinheiro e crimes financeiros de Mato Grosso do Sul, faz 
duas observações: primeiro: “a corrupção acaba matando os pobres, velhos e os 
doentes que dependem do SUS (Sistema Único de Saúde)”; segundo: “quanto 
mais baixa a classe social, mais as pessoas são atingidas pela corrupção”.

De início é importante lembrar que há uma cultura no país que influencia 
(e muito) a ocorrência e proliferação dessas atitudes, pois há como que uma 
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relativa tendência à aceitação acrítica da ideia sempre tirar vantagem, sem levar 
em conta a ética, a moral e mesmo o direito. Só depois de analisarmos esses 
aspectos é que percebemos que além da população estar nesse estado “letárgico”, 
todo esse transtorno ocorre pelo fato da impunidade de agentes públicos e 
privados ainda existir. 

Todo esse cenário atrasa e muito o desenvolvimento nacional, como 
também prejudica o crescimento econômico de cada município e estado que 
sofrem as suas consequências. A corrupção provoca a fuga de investimentos 
do Brasil. Nossa imagem fica desgastada no exterior, provocando efeitos 
políticos, éticos e morais, pois, de fato, ninguém gostaria de trabalhar e ter o 
nome envolvido em corrupção, sonegações fiscais, lavagem de dinheiro, entre 
outros tipos de atos ilícitos que envolvem os cofres públicos e que acabam 
empobrecendo toda uma Nação e, ao mesmo tempo, enriquecendo pequenos 
grupos que não temem a punição em decorrência da certeza da impunidade. 
Nesse diapasão, vemos que a desigualdade tem-se agravado cada vez mais. 
Exemplo disso são os índices educacionais que estão cada vez mais baixos. Os 
indivíduos ao invés de se sentirem motivados para explorar suas potencialidades 
com escolas estruturadas (o que ainda, infelizmente, não ocorre), professores 
qualificados, arcabouço de acervos bibliográficos, estrutura computacional e 
laboratorial avançada, não estudam, e quando o fazem é apenas até o ensino 
médio (e olhe lá), pois precisam parar de estudar para ajudar no sustento da 
família, uma vez que esta não tem boas expectativas de vida.

Vale ressaltar, como consequência de toda essa corrupção divulgada, 
o aumento da violência, a descrença popular nas autoridades e instituições 
públicas, além do descrédito e, especialmente, da falta de respeito para com 
o Estado que tende a generalizar. As próximas eleições estão chegando e, por 
esses motivos e outros, a população tem que lutar pelos seus direitos, cobrando 
o que foi prometido, votando com consciência, buscando se informar sobre 
os candidatos, dando prioridade àqueles políticos com “ficha limpa”. Afinal, 
para expurgar os aspectos negativos observados no poder público torna-se 
indispensável que o eleitor utilize de um artifício que está constitucionalmente 
atribuído como seu direito: o voto, já que muitos políticos com “ficha suja” 
acabam sendo (re) eleitos por causa da falta de perspectiva ou esquecimento do 
povo. 

De tal modo, conscientizar-se politicamente implica em conhecer quem 
irá se candidatar para o ingresso de um novo pleito, o que poderá mudar a postura 
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do eleitor diante da urna. Só assim poderemos “começar com o pé direito”  e ter 
um país melhor, com pessoas que queiram transformar e desenvolver o Brasil. 
Faça do seu voto um instrumento de mudança e diga não à corrupção!

Publicado no jornal Gazeta do Estado (Caldas Novas/GO) 09/12/2011 e no jornal 
Diário do Noroeste (Colatina/ES) 16/12/2011.
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JEITINHO BRASILEIRO!

Marcela Machado Zambon
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Marco Aurélio Batista de Sousa
Professor do curso de Ciências Contábeis da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

O Brasil sempre foi considerado por muitos um país repleto de 
belezas naturais e com um povo feliz e festivo. Apesar de todo este cenário 
de maravilhas e alegrias, há, no entanto, muitos desafios internos a serem 
vencidos que, ao longo dos tempos, vêm pondo em dúvida a capacidade de 
uma parcela dos nossos governantes e parte da classe política para resolvê-los 
ou ao menos minimizá-los. 

Infelizmente, o que se observa é que essa capacidade muitas vezes é 
limitada aos interesses pessoais ou de determinado grupo de pessoas que o 
político representa.  Mas e a população? O que esperar? A população espera 
respostas na forma de ações dessa classe que, em princípio, deveria representá-
la e atentar para dificuldades e problemas que afligem a coletividade, mas, na 
maioria das vezes, isso não acontece. Ao invés disso, complicam-se ainda mais 
os desafios a serem enfrentados pelo país, como é o caso da realização da Copa 
do Mundo de Futebol em 2014 e das Olimpíadas em 2016. Aqui vai um único 
questionamento: Será que o país está preparado para sediar tais eventos? 

Esse questionamento, entre vários outros que têm relação direta com 
a capacidade de parte da classe política brasileira em legislar e executar ações 
de caráter prático à sociedade estimula-os a dar uma resposta a todos aqueles 
que estão descrentes quanto a suas atuações, surgindo, assim, o “jeitinho 
brasileiro”. Uma forma de adaptação momentânea que se transforma na “única” 
possibilidade que a classe política na maioria das vezes encontra para responder 
ao povo brasileiro.

O “jeitinho brasileiro” sempre está na moda; sempre resolve praticamente 
tudo. Uma prova de sua eficiência refere-se aos debates que vêm ocorrendo entre 
os políticos a respeito do caráter emergencial que se apresentou com os atrasos 
nas obras de infraestrutura e estádios para a realização da Copa de 2014.
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Isso fez que o partido que “sempre” adotou uma política de não 
privatização alterasse seu discurso habitual, buscando privatizar os aeroportos 
que receberão o maior fluxo de pessoas durante a realização do evento. A falta 
de espaço para atender aos passageiros, o número insuficiente de vagas para 
pouso e permanência das aeronaves, e ainda, a falta de ônibus suficientes para 
conduzir pessoas entre a sala de embarque e os aviões será “potencializada” com 
a realização da Copa do Mundo. Será? 

Mas, o que seria essa privatização? A questão tem que ser respondida de 
forma convincente. Pelo que vem sendo apresentado na mídia, nada mais é do que 
a venda, por meio de leilões públicos, de uma estatal para uma instituição privada, 
geralmente financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES). Isso mesmo: financiada pelo próprio dinheiro público. 

Será que essa urgência em privatizar os aeroportos internacionais de 
Brasília, de Viracopos, em Campinas, o de Guarulhos, em São Paulo, e o de São 
Gonçalo do Amarante, em Natal, realmente trará benefícios ou servirá apenas 
como uma maquiagem para a Copa do Mundo? Ou então para enriquecer um 
determinado grupo? Ou ainda para demonstrar mais uma vez a “capacidade” 
dos políticos em resolver situações utilizando-se do jeitinho brasileiro, criando 
puxadinhos, entre outras adaptações provisórias, mas que se tornaram perpétuas?  

Se todas essas ações forem bem sucedidas, passamos de usuários para 
clientes, pois o intuito da empresa privada é a fidelização por meio de melhorias 
no sistema, como investimento em tecnologia, entre outras, para atender ao 
público em geral. Por outro lado, se feita de qualquer forma, a privatização 
poderá prejudicará ainda mais as pessoas que utilizam esse meio de transporte, 
pois os serviços prestados não serão de qualidade e nem terão preços justos!

Outro problema nisso tudo é o interesse das empresas privadas somente 
nos maiores aeroportos. Qual atitude o governo pode tomar em relação ao 
tráfego dentro de seu próprio país? Não pensam em incentivar o turismo, que 
seria uma fonte de renda e de movimentação de pessoas entre os aeroportos 
menores? 

Em suma as atitudes da classe política devem ser tomadas, não “para inglês 
ver”, mas para o brasileiro sentir. Chega do jeitinho brasileiro como solução a 
todos os problemas brasileiros e de adaptações para dar respostas às pessoas e 
provar a “capacidade” dos políticos do país. 

Publicado no jornal O Paraná (Cascavel/PR) 29/12/2011 e no Jornal do Povo (Três 
Lagoas/MS) 29/12/2011.
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BUROCRACIA OU DISFUNÇÕES BUROCRÁTICAS

Camila Brunassi de Araujo
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Sílvio Paula Ribeiro
Professor do curso de Ciências Contábeis da UFMS –   Campus de Três Lagoas/MS. 

Quando se fala em burocracia, a primeira coisa em que pensamos é que 
se trata de órgãos públicos ineficientes, lentos, que se utilizam de privilégios, 
autoritarismo e inúmeras outras características depreciativas, distanciando-se da 
sua essência e assumindo um estereótipo completamente diferente de seu intuito 
primordial.

O dicionário Aurélio define “burocracia”, entre outros significados, 
como morosidade ou complicação no desempenho de serviço administrativo, 
decorrente do poder abusivo da burocracia.

Na contramão do conceito que hoje circula na sociedade, esta seria o 
“tipo ideal” de dominação legítima, segundo Max Weber, pautada em uma 
dominação racional (legal), a qual se baseia em leis, normas e regulamentos. É 
uma forma de administração hierarquizada, onde existem regras específicas para 
a solução dos problemas. Muito utilizada em instituições públicas, é também 
visível de forma mais moderada e planejada em grandes corporações.

Assim concebida, é responsável pela organização através da normatização 
do processo e segurança pela limitação do poder e hierarquização. É extremamente 
necessária na Gestão Pública, sobretudo pelo fato de que todos são donos da 
coisa pública, porém, em excesso, traz as disfunções burocráticas.

Segundo dados publicados na edição de 29/09/2011 da revista Veja sobre 
o ranking mundial que mede o grau de simplificação da vida em diversos países, 
o Brasil é apontado como o 127º na classificação do Banco Mundial e o 44º na do 
Banco Suíço. Gastamos por ano 46 bilhões de reais com a burocracia brasileira, 
o que representa 1,4% do PIB nacional. Para se ter uma ideia, investimos apenas 
5% do PIB em educação.
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Tais títulos não são motivo de orgulho, pois causam lentidão, atrasos e 
ineficiências. Temos milhares de leis com múltiplas interpretações, inúmeros 
trâmites e recursos que muitas vezes não levam a lugar algum. E como se não 
bastassem tantos vieses, gastamos uma quantia absurda com isso.

Nosso problema com as disfunções burocráticas é algo antigo: uma 
realidade atual pautada no passado. Hélio Beltrão já lutava contra elas em 
1967 e ficou conhecido popularmente como o ministro da desburocratização, 
sendo o pioneiro na desburocratização antes do enrijecimento do partido 
militar. No início da década de 1980, estava à frente do Programa Nacional 
Desburocratização que em seis anos de duração, gerou ótimos frutos, como o 
Estatuto da Microempresa e os Juizados de Pequenas Causas.

Infelizmente, ações como essas são insuficientes diante de tantas 
disfunções. A burocracia já vem enraizada na cultura organizacional da Gestão 
Pública. Apesar de muitas vezes prejudicial, serve como respaldo para frear os 
maus políticos de realizar ações inviáveis e ilegais, que visam apenas alcançar 
mais votos, já que, em muitas situações, o interesse político predomina sobre a 
necessidade coletiva. Além disso, a burocracia é instrumento de segurança por 
meio das padronizações e subdivisões que buscam evitar erros. 

Dessa forma, a burocracia mostra-se como um mal necessário, mas, como 
já dito, deve ser usada de forma atenuada e consciente. O que poderia colaborar 
seria o aparelhamento do Estado com a tecnologia e treinamento precisos 
para essa finalidade, de modo que a burocracia deixe de ser uma engrenagem 
enferrujada da máquina do Estado e realmente sirva para normatizar, regular e 
padronizar os procedimentos da Gestão Pública. 

Mais do que nunca, necessitamos de uma gestão pública inteligente, eficaz 
e eficiente. O Estado deve atender as necessidades públicas sempre lembrando 
que os recursos são limitados.

Publicado no jornal O Paraná (Cascavel-PR) 12/01/2012 e no Jornal do Povo (Três 
Lagoas-MS) 12/01/2012.
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DEMÓSTENES TORRES: (DES)ILUSÃO ÓTICA?

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Como passou a ser de praxe, estamos acompanhando mais um roteiro de 
escândalo político no Brasil. A questão é: O senador Demóstenes Torres é mais 
uma dessas ilusões óticas do cenário político nacional? Na mesma hora em que 
lançamos a pergunta, achamos difícil responder a ela, já que o senador goiano 
se apresentava como um ser “do bem”, com boa oratória e oposicionista aos 
governos do PT. 

A imagem que refletia era de estar acima do bem e do mal. Era presidente 
da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal e dono de um 
brilhante currículo na área do Direito, vindo do Ministério Público Estadual. E 
para se reeleger, somou mais de 2 milhões de votos em 2010.

Essa efígie positiva foi, todavia, quebrada pela grande mídia quando 
expôs gravações da Polícia Federal demonstrando o envolvimento do político 
com um bicheiro conhecido por Cachoeira. 

Quão difícil é sentir tanta tristeza vendo um Senador da República 
pago pelos impostos a serviço do submundo dos jogos ilegais. Nas gravações, 
Demóstenes parecia estar mais focado no acolhimento dos interesses do amigo 
Cachoeira e sua atividade ilegal do que nos direitos da coletividade. 

Mas vamos pensar maior. Nesse momento, parece que Demóstenes está 
sendo colocado no fogo eterno, entretanto é somente a pontinha do iceberg. A 
política brasileira é um imenso mar de lama. Parecem existir outros políticos 
envolvidos com Cachoeira, o que aponta para a iminência até de um tsunami. 

O dilema ético está posto e pode dar margem a muitas interpretações, 
mas, como resultado do momento no prisma da política com “P” (maiúsculo), 
Demóstenes se configurou como uma imensa ilusão ótica, ou melhor, uma 
alucinação de votos. Possivelmente, o que muitos de vocês estejam pensando 
é que, além do referido Senador, há muitos outros políticos com atitudes 
decepcionantes – ilustro com os casos do mensalão e as baixas dos ministros de 
Dilma. 
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Na verdade, até mesmo partidos podem estar sendo entendidos como 
ilusão ótica. Por onde anda a esquerda desse país? Cadê os partidos que se diziam 
defensores dos trabalhadores?

Cabe refletir: quantos políticos estão exercendo mandato pensando 
apenas em si próprios? Alguns se utilizam da função para empregarem parte 
dos parentes e dos bajuladores. Já outros mantêm negócios com o Executivo 
por meio dos “laranjas”. Esses políticos mal intencionados podem até fraudar 
licitações. 

Se você observar com cuidado, verá que o mundo está cheio de pessoas 
eficientes com boas ideias e intenções, mas que se recusam a entrar na política. 
O mais provável é que os maus políticos causem repúdio a essas pessoas de 
bem.   Assim, a sensação que temos é de que há uma longa espera por um Brasil 
melhor. Seria uma utopia, um sonho ou uma ilusão ótica querer um país mais 
humano, digno, igualitário e menos corrupto? 

Então vem a questão chave: O que pode ser feito para tornar o sonho em 
realidade? Uma grande jornada se inicia com o primeiro passo; então, vote certo! 
Chega de tantas (des)ilusões óticas.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 17/04/2012 e no jornal Correio do 
Estado (Campo Grande/MS) 19/04/2012.
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FICHA LIMPA E O COMPORTAMENTO 
ELEITORAL

Mariana Marim Alves
Acadêmica do curso de Direito da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS. 

Silvia Araujo Dettmer
Professora do curso de Direito da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS.

No dia cinco de outubro deste ano, milhões de brasileiros irão às urnas 
escolher seus candidatos a prefeito e a vereador. Recentemente, o Supremo 
Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa, válida 
para as próximas eleições. A citada lei é de iniciativa popular e foi apresentada ao 
Congresso Nacional após a assinatura de mais de 1,3 milhões de eleitores. Para 
além da discussão da conduta política e moral de nossos representantes, verifica-
se também o comportamento eleitoral brasileiro.

Ressalta-se que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 14, prevê o 
exercício do voto direto e secreto, obrigatório àqueles que possuam entre 18 e 70 
anos. O voto é instrumento fundamental de participação na vida política, além de 
direito político do cidadão. Como citou Lúcia Avelar, “ligada à ideia de soberania 
popular, a participação política é instrumento de legitimação e fortalecimento das 
instituições democráticas e de ampliação dos direitos de cidadania”. 

Diante desse exercício de cidadania, importa lembrar que a preocupação 
com o comportamento eleitoral no Brasil data de meados dos anos 1950. 
Uma das teorias que investigam o tema explica os mecanismos de decisão do 
voto pelo do grau de sofisticação política dos eleitores. O grau de sofisticação 
política é constituído pela soma de quatro variáveis: o interesse por política, 
o envolvimento no processo eleitoral, a exposição ao programa eleitoral 
gratuito na televisão e o grau de informação a respeito dos candidatos. Há uma 
minoria sofisticada que baseia seu voto na opinião sobre questões diversas e por 
preferência partidária baseada em informações sobre o partido e o candidato. Já 
a grande parcela dos eleitores não busca informações sobre seus candidatos, não 
possui opinião formada sobre os principais assuntos do debate político, tende 
a atribuir a seus candidatos as qualidades que mais apreciam e possuem baixo 
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grau de consistência ideológica. O eleitor não sofisticado vota, na maior parte 
das vezes, no candidato que lhe consegue transmitir a imagem de defensor da 
maioria da população. O marketing eleitoral, assim como a propaganda, ganhou 
espaço nos últimos anos, contribuindo para formar um eleitor intuitivo, e não 
racional. As opiniões políticas do eleitorado brasileiro são geralmente marcadas 
por caráter difuso, pouco estruturado e baixo grau de informação. 

Assim, os repetidos casos de corrupção e mau uso da máquina 
administrativa marcaram o eleitor com fenômenos como o descrédito e a 
desconfiança em relação à política e aos políticos, além de forte sentimento de 
ineficácia das instituições. Essas manifestações são responsáveis por levar diversos 
brasileiros a uma cultura política fragmentada e cética. O eleitor, de uma forma 
geral, reclama com veemência dos seus representantes eleitos e culpa-os pela má 
administração pública. Por trás disso, há, porém, a comodidade que a exclusão 
da culpa proporciona, contribuindo para o esquecimento do autor que elegeu, 
que escolheu e em quem votou. O voto não é só direito, mas sobretudo dever; é 
necessidade de ser consciente e fiscalizar.

Dessa forma, a aprovação da Lei da Ficha Limpa confere mais segurança 
para o processo democrático, além de sinalizar o desejo de transparência e 
honestidade na gestão dos bens públicos. Como afirmou o presidente nacional da 
Ordem dos Advogados do Brasil, Ophir Cavalcante, “a lei é um importante passo 
para a limpeza ética na política brasileira e o STF, ao declará-la constitucional, 
o fez em prestígio aos princípios da probidade administrativa e da moralidade 
pública”. Ela não será, entretanto, suficiente para dizimar as mazelas do cenário 
eleitoral e político do Brasil. Os problemas da política brasileira têm raízes 
mais profundas do que a inelegibilidade de candidatos condenados por crimes 
graves ou que renunciaram para garantir seu mandato. A iniciativa popular de 
apresentação ao Congresso da citada lei foi um grande passo, mas, para realizar 
o ideal de política honesta e de representantes guiados pelo interesse social, é 
fundamental agir em conformidade com a participação política consciente. 

Por fim, a democracia garante direito de participação e responsabilidade 
pelas escolhas realizadas pelo eleitor. A consciência popular foi capaz de mobilizar 
milhões de eleitores em prol da lei da ficha limpa. Espera-se que, no primeiro 
domingo de outubro, o cidadão, ao indicar nas urnas os seus candidatos, 
possa ter analisado a conduta desses candidatos a homem público que terá de 
administrar o município com responsabilidade e zelar por ele.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 09/06/2012.
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A NOVELA DO MENSALÃO

Silvia Araujo Dettmer
Professora do curso de Direito da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS.

Para a maioria da população brasileira, o mensalão foi um caso de 
corrupção que envolveu o uso do dinheiro público para comprar votos no 
Congresso Nacional, conforme defende o procurador-geral da República, 
Roberto Gurgel. Essa mesma maioria defende a condenação dos principais réus 
do mensalão, mas, apenas um em cada dez brasileiros acredita que eles serão 
presos ao fim do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF).

Os votos dos ministros no julgamento do mensalão ainda são 
desconhecidos, mas o Supremo Tribunal Federal (STF) já volta suas atenções 
para as dificuldades na definição de futuras penas a serem impostas aos 
mensaleiros. O tema ocupa conversas reservadas dos magistrados e debates entre 
os advogados dos réus que protagonizaram o maior escândalo da corrupção do 
país. 

Muitos criticam o modo como se desenvolve esse julgamento, mas 
admitem tratar-se de um processo inédito na história de nosso país.

Veicula-se a informação que se o STF condenar os réus José Dirceu, 
Delúbio Soares, Marcos Valério e outros do processo do mensalão, eles poderão 
virar vítimas de perseguição política. Isso pode ocorrer porque as defesas 
estudam apresentar reclamação à Corte Interamericana de Direitos Humanos 
(CIDH), alegando que seus clientes não tiveram asseguradas as garantias básicas 
no processo e no julgamento.

Esse eventual ato não poderá mudar a decisão do julgamento, mas servirá 
para constranger o país e o STF, porque entre os motivos que poderão ser 
alegados está o fato do STF ter decidido julgar criminalmente cidadãos comuns 
acusados pelo mensalão e não apenas os políticos. 

Enquanto isso nos bastidores desse julgamento, a presidente da república 
faz sua sondagem para a substituição no STF dos ministros Cezar Peluso e Carlos 
Ayres Britto, que se aposentam e também, a possibilidade da saída antecipada 
do ministro Celso de Mello. 
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Verifica-se que não somente o julgamento do mensalão, mas também, a 
indicação pela presidente pode mudar a característica da Suprema Corte, hoje 
moldada pelo ex-presidente da república e que conforme a lenda urbana, não 
condena.

Diante dessa novela inédita cujos capítulos são marcados por proposta 
indecorosa, briga pública, dois pesos e duas medidas como o exemplo recente 
dado pela mulher de Cachoeira, que será processada por pressionar um juiz, 
mas o ex-presidente é inimputável por ter pressionado um ministro do STF pelo 
motivo chamado mensalão...Cabe ressaltar também, aquelas defesas que alegam 
que seu cliente não recebeu propina para votar a favor do governo federal, que o 
esquema do mensalão não existiu e que o Ministério Público distorceu os fatos 
na denúncia.

Enfim, os próximos capítulos estão por vir juntamente com os apelos 
contra os argumentos da Procuradoria-Geral da União, em que a população 
posiciona-se como um telespectador ansioso e esperançoso que se utiliza das 
palavras citadas pelo ex-tesoureiro Delúbio Soares em seu blog: “creio em Deus, 
no povo e na Justiça”. Deus mandou avisar que não sabia de nada e acrescenta 
que seria cômico se não fosse trágico...

Publicado no jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 15/08/2012; no jornal 
Diário do Noroeste (Colatina/ES) 21/08/2012 e no jornal Folha Noroeste (Jales/SP) 
01/09/2012.
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A POLÍTICA DA CONSCIÊNCIA

Edinéia Aparecida Souza Machado
Acadêmica do curso de Ciências Contábeis da UFMS de Três Lagoas/MS.

Thais Diane Borges dos Santos
Administradora e Professora substituta da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Embora ainda pareça repetitivo, o tema eleições municipais, sempre é 
bem-vindo para uma análise e posterior exercício da cidadania e da democracia.

O perfil do eleitor vem-se modificando ao longo do tempo. Após os anos 
de ditadura, quando ocorreram inúmeras mortes, formas de censura, exílios, 
torturas, e mesmo com todas as lutas e conquistas, o que vemos são cidadãos 
apáticos politicamente, mas dizendo-se inconformados com o atual contexto. 
Cabe lembrar que o conformismo é constante e inerente a suas tradições.

Nos horários gratuitos eleitorais que são transmitidos pela televisão, o 
que sempre foi (e continua sendo) visto muitas vezes são piadas e zombarias. 
Às vezes até parecem programas de humor ou fontes de entretenimento.  Há 
candidatos totalmente desprovidos de conhecimento para o cargo que pleiteiam. 
Há celebridades, ex-jogadores de futebol, humoristas, cantores, entre outros. 
Parece uma verdadeira anarquia que está encoberta por interesses de partidos, 
destituídos de propostas sérias, de visão política e de ideais e ideologias.

Recentemente, acompanhamos recordes de votos recebidos por humoristas 
e celebridades. Isso prova o desânimo do eleitor, pois a grande massa perdeu o 
interesse em exercer o direito do voto. Parte da população vota esquecendo-se 
de que está escolhendo alguém que estará representando seus interesses, que irá 
definir leis que regem nosso país e que representará todos os interesses da nação, 
dos estados e municípios.

De alguma forma, o cenário do eleitorado brasileiro representa a 
permanência de uma consciência política limitada não só entre os mais 
desprovidos financeiramente, mas também entre a maioria dos integrantes 
da classe média e até mesmo da elite – pois ter dinheiro nem sempre é ser 
consciente politicamente –. Esse comportamento revela problemas críticos 
não só quanto à informação, leitura e conhecimento, mas também quanto ao 
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poder de manipulação da mídia quanto à precariedade da política e da própria 
democracia.

Está cada vez mais evidente, observada a “desimportância” que 
membros do poder político atribuem ao interesse da população, que a política 
está desvalorizada e desprezada. Tudo isso concorre para a desvalorização da 
democracia, ao invés de estimular protestos reais, valorizando o poder que do 
voto.

Ainda no ensejo deste texto, s vemos que, na maioria das vezes, o que 
prevalece no rol de ações de políticos, são os escândalos, que podem ir de 
absurdos a casos bizarros. Cabe mencionar que muitos prefeitos e vereadores de 
cidades menores – desprovidas de uma imprensa livre e crítica – acreditam que 
podem fazer o que bem querem, assim como fazem no quintal da própria casa. 
Nesses municípios, a população permanece à mercê da ausência de políticas 
públicas, infraestrutura e serviços públicos. 

Caberia ao cidadão exercer uma fiscalização assídua, mas infelizmente não 
é isso que ocorre. Sabemos que é difícil mudar tal realidade, porém esperamos 
que a “política da consciência” dos eleitores nas próximas eleições faça valer 
a pena votar, trazendo perspectivas de avanço econômico, social e cultural, 
priorizando a democracia justa e real.

Publicado no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 
27/09/2012 e no jornal Diário do Noroeste (Colatina/ES) 05/10/2012.



POLÍTICA, POLÍTICOS E POLITICAGEM 191

PARA O VOTO NÃO HÁ SAL DE FRUTAS!

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Direito da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS.

Patrícia Tozzo de Matos
Acadêmica do curso de Administração da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS.

A palavra “política” vem do Grego politiké, usada pela primeira vez por 
Aristóteles, na Grécia, por volta do século IV A.C.: “O homem é um animal 
político, porque nenhum ser humano vive sozinho e todos precisam de 
companhia uns dos outros”. A política refere-se à vida na polis, ou seja, uma 
vida comum de bem-estar para toda a sociedade. Para Maquiavel, a política é 
construída pelo homem e indispensável para a construção do Estado. 

São inspiradores e motivadores esses nobres conceitos de política, 
expressos como a possibilidade de uma administração bem-sucedida a fim de se 
promover o melhor para todos. 

Infelizmente, a realidade é bem diferente, a tal ponto de conseguir deixar 
os cidadãos cada vez mais distanciados, desiludidos e desanimados com a política. 
Também pudera! O óbvio está diante de nossos olhos. Poucos são os cidadãos 
que querem discutir política. Não vale a pena uma análise mais profunda sobre 
as causas que tornaram a política algo tão longínquo do cotidiano do cidadão. 

Nos últimos anos, presenciamos uma elevação substancial da falta de 
postura ética e moral de uma parcela de nossos representantes. O cardápio com 
escândalos políticos ganhou proporções alarmantes: temos o mensalão (esquema 
de compra de apoio político “como nunca antes se viu na história deste País”); o 
dinheiro na cueca (ocorrência trágica e cômica); a CPMI de Carlinhos Cachoeira 
e os tantos acordos políticos ambiciosos e indecorosos que ocorrem pelo Brasil 
afora. Imagens como a de Paulo Maluf e Lula unindo-se, ou a de Fernando 
Collor de Mello sendo eleito senador não agradam aos olhos e muito menos ao 
coração. Verbetes como “vergonha” e “respeito” parecem ter sido apagados do 
dicionário de alguns políticos.

De antemão, já vamos deixar claro que este texto não foi escrito pensando 
em um único e exclusivo município e nem tem tamanha pretensão. O grande 
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intuito é levar o cidadão à reflexão e à avaliação da capacidade administrativa 
de seu gestor ou gestora atual e, especialmente, do que vem para os próximos 
quatro anos.

O mundo dá voltas; muitas coisas mudam, para melhor ou para pior, 
entretanto a gestão pública municipal deveria seguir uma trajetória ascendente 
e qualitativamente positiva, mas não é isso que ocorre em muitos municípios. 
É triste dizer isso, porém há cidadãos que gostariam de viver um momento de 
ficção científica, tendo a máquina do tempo para voltar ao ano de 2008 e votar 
novamente, ou seja, trocar seu candidato, alterando os resultados das últimas 
eleições municipais.

Até podemos dizer que há casos em que o arrependimento é um 
“pecadinho” considerado normal. Por exemplo, vivemos algumas ocasiões em que 
ingerimos algum alimento que não nos faz bem. O resultado é o arrependimento 
por comer algo e, assim, recorremos ao poderoso sal de frutas. O mesmo não 
ocorre quando nos arrependemos de um voto que julgamos errado... Votar mal 
pode custar muito caro ao município, já que teremos que engolir, mesmo que 
de atravessado e pelos próximos quatro anos, o futuro gestor. Aqui se enquadra 
perfeitamente também o voto destinado aos vereadores.

No mundo inteiro, é perfeitamente comum o tempo passar e haver um 
descontentamento parcial com o prefeito, e isso é salutar. As divergências de ideias 
devem existir, sendo consideradas o combustível da evolução da humanidade. 

Por outro lado, existem municípios em que é quase que unânime a 
insatisfação da população com a gestão do prefeito e sua equipe. Isso já não é 
considerado como natural, e sim uma má gestão, uma vez que não agrada nem 
a gregos nem a troianos. Aí cabe à pergunta: Será que só o gestor está certo e 
toda a população está errada? Então, antes de votar, pensemos, analisemos e 
investiguemos já que, para o voto errado, não há sal de frutas! Fazer uso dos 
nossos direitos é provar que somos dignos de merecê-los. 

Publicado no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 
04/10/2012 e no jornal O Guaíra (Guaíra/SP) 05/10/2012.
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É NÓIS NA FITA! MAS, E AI?

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS.

Thais Diane Borges dos Santos
Administradora e Professora substituta da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS.

Pouco se tem debatido sobre as expectativas da juventude brasileira a 
respeito do próprio futuro e isso perpassa pelo momento vindouro do país. 
Até acreditamos que a maioria dos jovens não reflete a respeito de tal tema. 
Infelizmente parece haver uma acomodação e omissão dessa geração.  

 Observa-se que nossos jovens estão cobrando pouco de nossas 
autoridades. Muitos de nossos estudantes secundaristas e universitários já não 
são mais os mesmos. Cadê o movimento estudantil? Cadê a UNE? Cadê a 
juventude política? 

Hoje a propaganda governamental é muito forte. Fala-se muito que o 
Brasil vive um momento com fortes ventos de prosperidade, porém imaginem 
esse tsunami de corrupção e mar de lama que nossa política atravessa em outras 
épocas. Certamente os jovens estariam nas ruas ou aquecendo os debates 
políticos.  

Observamos, por outro lado e paralelamente, a escalada da violência e 
do consumo de drogas (lícitas e ilícitas), não somente nas periferias, mas em 
todas as classes sociais, “tribos” e comunidades, o que, pelo andar da carruagem, 
aparentemente só poderá ser contido por meio de uma revolução social, 
educacional e cultural, não desmerecendo programas e projetos que ocorrem 
em poucos municípios e muito menos o aparato policial e a legislação penal.

Nesse particular, sabe-se que só ocorrem mudanças se haver cobrança, 
e, para isso, nossa juventude deverá estar preparada para cobrar, ser cobrada e, 
num futuro próximo, assumir compromissos relacionados a suas famílias, filhos, 
bairro, município e país. 

Acreditamos que já tenha passado da hora de parte de nossa juventude 
ser cobrada, uma vez que os jovens de hoje são extremamente acomodados: 
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preferem o que é mais fácil a ir em busca daquilo que seria o mais correto, 
sobretudo porque o caminho para isso é mais difícil. A questão é absolutamente 
preocupante, já que, por mais que sejam influenciados por uma convivência 
medíocre e desprovida de oportunidades, não é justificável que sejam indiferentes 
aos problemas do Brasil, mesmo este país estando em desordem ética e moral.

Antes de mais nada, é preciso algumas ponderações: Pode-se dizer que 
ainda não é hora de cobrar nada de nossa juventude, porém muito nos assusta 
ver que uma parcela considerável dessa juventude que aí está parece contentar-se 
com pouco. Bastaria algumas cervejas geladas, um carro estacionado com som 
em altíssimo volume tocando uma música do chamado movimento “sertanejo 
universitário” ou funk, com letras no mínimo pobres, que tudo está ótimo. Seria 
o “nóis na fita”? Ou será que o sistema é bruto?

Os jovens deveriam olhar para o futuro com perspectivas, e não como 
apenas mais um dia a ser vivido, sem planos, sem objetivos, sem ideais visando 
apenas ao momento. A “receita” é persistência, foco, determinação, sonho e, em 
especial, vontade de fazer acontecer. A vida está aí pra ser desbravada!

É evidente que não se podem tolher os direitos dos jovens, mas é preciso 
lembrá-los de seus deveres. Por sua vez, nossas autoridades têm que priorizar 
a articulação e aplicação de políticas públicas eficazes voltadas para nossa 
juventude; afinal os jovens são capazes de mudar este país. 

Detalhe: Cremos que, para isso, devemos iniciar deixando de assistir ao 
drama de tanta lama sendo jogada no ventilador a todo momento, pois isso é 
que tem alimentado a desesperança em um Brasil melhor e o desinteresse por 
essas questões.

Publicado no jornal O Paraná (Cascavel/PR) 10/11/2012; no jornal Diário do Noroeste 
(Colatina/ES) 12/11/2012 e no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo 
Grande/MS) 12/11/2012.
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EXISTE UM POVO QUE A BANDEIRA EMPRESTA

Alana Regina Sousa de Menezes
Acadêmica do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Brasil, 2013. Estamos diante do julgamento do massacre do Carandiru, 
diretamente do Plenário do Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo. São 
83 militares acusados de participar da morte de 111 detentos, em 1992 (e vamos 
colocar na conta 87 feridos, também).

Pois bem, não vamos discutir aqui a demora de mais de duas décadas para 
a realização do julgamento. Também não vamos discutir aqui que as famílias 
das vítimas permanecem sem indenizações. Também não precisamos conversar 
sobre a superlotação de tantos e tantos presídios brasileiros como o Carandiru, 
nem vamos nos sensibilizar porque há uma grande porcentagem de presos que 
são executados nos presídios todos os dias (e há quem diga que não temos pena 
de morte). É necessário que falemos do quanto é inconstitucional a duração do 
processo, que fere o direito fundamental de garantia da celeridade de tramitação 
do processo? Não, não é.

Ou ainda, será que precisamos aqui saber que nas pontas das armas 
dos policiais que se puseram nos corredores do Pavilhão 9, havia facas que 
perfuravam o corpo dos presos que eram obrigados a passar levando socos e 
pontapés? Em 02 de outubro de 1992, se você fosse um detento no Carandiru, 
caindo no chão, não levantaria mais.

Mas não vamos falar disso não. Vamos falar sobre nossos jovens de 16. 
O ilustre governador Geraldo Alckmin quer resolver os problemas de segurança 
pública do estado jogando nossos jovens de 16 nas pontas das facas dos 
presídios. Quer que nossos jovens, aos 16, já escalem corpos de seres humanos e 
já aprendam a executar e serem executados. 

As notícias que nos chegam por esses dias são de resoluções de 
problemas em curto prazo: colocaremos nossas crianças aos 4 anos na escola 
(na precária escola pública, sem nos preocuparmos com a distribuição das 
vagas e com a capacitação dos professores – que se fará junto ao processo: 
por que não preparar o terreno primeiro?) e as retiraremos aos 16 direto 
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para a cadeia. Sim, é um sistema de segregação. Sim, vamos nos livrar do 
problema. 

É óbvio que o problema de menores infratores existe, é óbvio que temos 
de tratá-los, mas a prisão não foi, e temo que nunca será, o meio para recuperar 
um indivíduo que fere a paz social.

Alguns noticiários pintam a ideia de que a redução da maioridade penal 
é um apelo social. Há deputados que sugerem até que a redução chegue aos 14. 
Triste sentimento social. Lamentável visão de uma sociedade que não percebe 
suas vítimas. Aos 16, jovem nenhum é recuperado dentro de um sistema 
carcerário falido. Aos 14 nem se comenta a respeito, é quase uma ofensa à 
cidadania do país.

 Ler notícias que afirmam que a sociedade quer ver seus jovens infratores 
de 16 presos, observando os fins, sem observância dos meios, remete-me a 
Castro Alves dizendo que “existe um povo que a bandeira empresta pra cobrir 
tanta infâmia e covardia e deixa-a transformar-se nessa festa: um manto impuro 
de bacante fria”.

Somos um povo que empresta sua bandeira para cobrir o corpo dos jovens 
de 16 que queremos colocar no próximo massacre do qual nos lembraremos 
somente 21 anos depois. Mais famílias lavarão pavilhões com seus prantos, 
porque o sistema resiste, mas não desiste. 

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 17/04/2013 e no jornal Folha Noroeste 
(Jales/SP) 20/04/2013.
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PENSANDO A REFORMA ELEITORAL: VOTO 
DISTRITAL

Odenir Rodrigues Guimarães Júnior
Acadêmico do curso de Administração - Campus de Três Lagoas/MS.

João Francisco de Azevedo Barretto
Advogado e professor do curso de Direito da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS.

O sistema brasileiro de representação política não está em seus melhores 
dias. Existe uma grande desconfiança da população quanto à eficiência do 
sistema atual, como demonstraram as manifestações populares apartidárias 
recentes. Uma das maiores críticas tem sido o déficit de representação política, 
já que não existe uma identificação maior entre o eleitor e o eleito, sendo este 
um dos fatores que distancia a população da política.

A vigente Constituição Federal estabelece que a representação política 
está subordinada a um alistamento partidário. Em 2010, o ex-Presidente da 
República Fernando Henrique Cardoso denominou o sistema eleitoral atual de 
“uninominal proporcional”: o eleitor escolhe um candidato a deputado federal, 
por exemplo, dentre uma lista gigantesca, de centenas de candidatos, apresentada 
pelos partidos políticos, sendo estes os destinatários finais dos votos.

Essa variedade de candidatos não visa auxiliar o eleitor; de fato, é o 
partido que busca conseguir o maior número de votos, com os chamados 
“puxadores de voto”, para obter um maior número de cadeiras a partir do 
quociente eleitoral. Dessa forma, um candidato importante para um partido, 
com um pequeno número de votos (o que representaria rejeição nas urnas), 
poderá ser eleito!

Também existe o fato de os eleitos alçados ao poder legislativo 
concentrarem-se nos grandes centros, pelo maior número de eleitores ali 
existentes, além da facilidade dos atuais meios de comunicação para buscar 
alcançar o restante da população. Há ainda a contratação dos chamados “cabos 
eleitorais”, deixando as áreas mais afastadas sem representantes locais. Outro 
problema de representação decorre do vínculo maior do eleito com os grupos 
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financiadores de sua eleição, como as empresas e os representantes políticos, 
cujos interesses aquele tenderá a defender.

Com a baixa credibilidade do sistema de representação política, nos 
últimos meses vem sendo discutida a possibilidade de mudança do sistema 
eleitoral brasileiro. Alguns temas foram apresentados: listas únicas apresentadas 
pelos partidos, que definiriam os eleitos; voto distrital; fim da reeleição; 
financiamento público de campanha; extinção dos suplentes dos senadores (e 
que não são votados!); tornar o voto não obrigatório.

A possibilidade do sistema de voto distrital chama muito a atenção. Esse 
sistema separaria as regiões em distritos, que elegeriam seus representantes, 
buscando eliminar um déficit de representação. O eleito teria que zelar pelos 
interesses do distrito que representa e consolidaria a ligação do candidato com 
o eleitor, que agora teria mais facilidade para cobrar e fiscalizar a atuação do seu 
representante, levando-o a um papel mais ativo na política.

Críticos do sistema do voto distrital afirmam que a sua adoção levaria 
questões locais a um nível estadual ou nacional, gerando uma dispersão dos temas 
considerados fundamentais para o país! Ademais, apontam que a regionalização 
da escolha facilitará a manutenção de certo poder local, o que pode ser visto 
como um retorno ao tempo dos poderes políticos dos “coronéis”.

Outra opção poderia ser a adoção do voto distrital misto, que unificaria 
a representação distrital com a geral usada atualmente, podendo ser apresentada 
em formato que atenda ao interesse da população brasileira, mesclando 
representantes locais e regionais. Isso porque o voto, por não envolver somente 
uma questão local, não é uma tarefa simples: o eleito deparará com outras 
questões temáticas, podendo ser defendidas, muitas vezes, por representantes 
de outros distritos.

A mudança do sistema eleitoral é defendida por aqueles que vislumbram 
consolidar ou alcançar o poder político; mas muitos daqueles que votarão essa 
reforma temem ser excluídos nas próximas eleições. Isso gera um longo debate 
entre governo e oposição, ao largo da vontade popular, num momento em que 
o país vive a crise de representação política. Parece decisivo que a mudança 
seja feita, a partir de uma expressa vontade popular, após a elaboração, pelos 
legisladores, da norma que pretendam impor à sociedade.

O sistema de voto distrital apresenta-se como uma forma muito 
“interessante” de se fazer essa reforma política, seja por aproximar eleito e 
eleitor, seja por possibilitar uma relação direta entre a população e o seu 
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representante local. A reforma não pode, todavia, ser feita como um mecanismo 
de consolidação do compadrio ou do favorecimento, como se tem verificado, 
pois o eleito deverá exercitar sua função de representação popular dentro do 
mais alto espírito de homem público – como sempre se desejou –, também 
preocupado com os interesses regionais e nacionais!

Publicado no Jornal dos Municípios (Fortaleza/CE) 19/10/2013; no jornal Diário 
do Noroeste (Colatina/ES) 24/10/2013; no jornal Diário de Notícias (Linhares/ES) 
25/10/2013 e no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 
04/11/2013.
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SE FÔSSEMOS POLÍTICA COMO SOMOS 
ESTÉTICA*

Alana Regina Sousa de Menezes
Formada em Letras, Acadêmica do curso de Direito e Mestranda em Literatura, História e 

Sociedade pela UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Mayara Maziero Matos
Acadêmica do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Vivemos num modelo econômico no qual fomos educados desde cedo 
para alcançar objetivos construídos pela sociedade. O sistema de economia 
brasileiro faz o indivíduo prezar pelo lucro exacerbado, pela ostentação, pelo 
destaque, pela valorização da estética e do dinheiro, em lugar da preocupação 
com o social, com a política nacional, com a realidade humana que o cerca e 
com a construção do caráter e valores individuais.

De tanto seguirmos cegamente modas, costumes, estereotipações, 
vamos nos condicionando ao encaixe numa sociedade excludente, fundada em 
princípios superficiais, devido à supervalorização das aparências. Assistimos 
à reprodução da mesma cultura individualista, que visa ao engrandecimento 
pessoal em vez do crescimento coletivo. Somos cegos diante da sociedade e, por 
isso, ela se torna cega diante de nós. 

Nosso anseio é por melhor educação e saúde públicas, por políticos 
honestos, por menos desigualdades sociais, melhores condições de moradia 
e saneamento; entretanto, passamos a vida a cuidar de nós, cada um por si, 
esperando que o governo seja a solução dos problemas que nos afetam. O 
governo somos nós. Nós somos os responsáveis pelas nossas doenças.

O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking internacional de cirurgias 
plásticas, na proporção cirurgia por habitante. Estudo feito pelo IBGE revelou 
que o brasileiro gasta mais com cosméticos do que com comida. Entre os sites 
mais acessados no país estão endereços voltados para o capital (lojas e bancos) 
e os de redes sociais. A preocupação exclusiva com as vitrines sociais faz de 
nós manequins estrategicamente utilizados para propor um status econômico e 
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social. 
Enquanto o brasileiro está preocupado com cosméticos, com o acúmulo 

de bens, com um cotidiano ligado à beleza, à moda, à obediência de formas 
padronizadas, sua cidadania não é exercida e, por conseguinte, o bem estar 
social é falido. Se parte do tempo gasto na internet, por exemplo, se destinasse à 
fiscalização de órgãos oficiais do governo (Senado, Câmara, Tribunal de Contas 
da União), se nossa preocupação primordial fosse em vez de ter a melhor roupa, 
ter a melhor atitude com o próximo, se fizéssemos nossa hora e não esperássemos 
acontecer, seríamos mais política do que estética. 

Nossa cegueira social nos afasta do vislumbre do real quadro da “repartição 
dos pães” deste país. Ao mesmo tempo em que crianças assistem às aulas no 
chão, no interior do Piauí, nossos ministros viajam em luxuosos aviões da força 
aérea, cujos lanches, entre caviar, salmão e canapés, nos custam em média 74 
mil reais por ano. Enquanto o ministério das relações exteriores proporciona a 
diplomatas e chefes de estado um café da manhã – por nossa conta – de 159 
reais por pessoa, uma cesta básica utilizada para uma família se alimentar em um 
mês sai em média 240 reais, tudo isso num país em que 13,6 milhões de pessoas 
passam fome (segundo dados da OMS/2013).  

Infelizmente, é esse o cenário brasileiro, palco da representação de um 
espetáculo em que personagens deveriam ser diretores. Somos protagonistas de 
uma história cujo enredo nos incita a parecer e aparecer, engavetando o essencial 
em nós, aquilo que, nas palavras de Clarice Lispector, desorganizaria tudo, 
aquilo que entende e não apenas reproduz. O preço que pagamos por tal peça 
é 159 reais no café da manhã de um diplomata, é 72 mil reais em canapés para 
ministros, é 13,6 milhões de pessoas com fome, é o nosso fracasso como seres 
humanos e sociais. 

*Frase de Caetano Veloso, em discurso proferido após ter sua canção vaiada no Teatro 
da Universidade Católica de São Paulo, em 15 de setembro de 1968.

Publicado no jornal A Tribuna (Jales/SP) 17/11/2013 e no jornal Correio do Estado 
(Campo Grande/MS) 23/11/2013.
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OS POLÍTICOS QUE TEMOS E OS POLÍTICOS QUE 
MERECEMOS 

Naiara Trajano dos Santos
Acadêmica do curso de Direito – Campus de Três Lagoas/MS.

Sérgio Luiz do Amaral Moretti
Professor Dr. do Mestrado em Hospitalidade da Universidade Anhembi Morumbi de São Paulo/SP.

O exercício do voto é a garantia de que nossa opinião somar-se-á a dos 
nossos concidadãos e eleger os políticos que vão defender os nossos interesses, 
seja no âmbito municipal, estadual ou federal. É isso mesmo, os interesses são 
nossos, porque os homens que lá estão (muitos deles envergonhando o país) 
foram eleitos por nós mesmos. Não adianta transferir a culpa. Ela é toda nossa. 
Gostemos ou não, estes são os políticos que temos, porque os elegemos.

Mas isso não é tudo, temos mais alguns interesses nesta questão. Somos 
nós que pagamos os impostos trabalhando cinco meses do ano para esse fim. 
Tudo o que se gasta em nome dos governos de todas as alçadas neste país foi 
pago por nós, com o nosso suado dinheiro. Deveríamos nos indignar mais 
quando vemos esta roubalheira, as falcatruas descaradas, os arranjos políticos 
espúrios, a falta de respeito conosco. Nós que somos cidadãos, contribuintes e 
eleitores desta classe política que, infelizmente, merecemos, pois não podemos 
terceirizar a culpa para ninguém.

Quando o usuário de um serviço público questiona, reclama, fala mal, 
deve pensar, para o bem da comunidade, qual a razão que está por trás e faz com 
que nosso serviço público seja de péssima qualidade. Por que coisas tão negativas, 
enganadoras estão acontecendo no Brasil? É como se todo mês alguma tentativa 
de desvio de dinheiro público, suborno, corrupção surgisse e aceitássemos 
passivamente, inertes, como se não ligássemos para os nossos direitos.

A esse estado de coisas precisa ser dado um basta! O bom cidadão é aquele 
que tem consciência social e, ao votar, pensa num futuro melhor para o país, 
onde a corrupção seja punida com o devido rigor, que todos possam exercer 
seus direitos fundamentais, dispostos na Constituição Federal do Brasil. O 
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bom cidadão é alguém ciente dos problemas e das possibilidades de mudanças 
existentes, e que para isto depende de um único ato: o voto consciente, e não o 
voto de cabresto. Consciência social é a chave da mudança.

Caro cidadão e leitor, por que você vota? Para exercer o direito de 
influenciar nosso país por justiça social, educação, saúde e segurança, dentre 
outros direitos fundamentais da cidadania? Ou seria para eleger um amigo e 
ganhar favores? O que leva você, cidadão e eleitor, à urna eletrônica a cada 
dois anos? Você quer manter o atual estado de coisas ou quer ser um agente 
de mudança, alguém que faça a diferença? Podemos ser um grande país, já não 
precisamos acreditar que somos o país do futuro. 

Caro concidadão, contribuinte e eleitor, pense antes de votar, para que 
possamos ter os políticos que merecemos.

Publicado no jornal Diário de Assis (Assis/SP) 03/05/2014; no jornal Correio do Estado 
(Campo Grande/MS) 05/05/2014 e Jornal de Gravataí (Gravataí/RS) 06/05/2014.
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A DIALÉTICA DO ABSURDO E A SÍNDROME DE 
SÍSIFO

Cláudio Ribeiro Lopes
Professor do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS e Doutorando em Sociologia 

e Direito pela UFF.

Decidi escrever parcas linhas sobre os recentes acontecimentos no Rio de 
Janeiro: Um grupo de operações da Polícia Civil fluminense alvejou, via aérea, 
um veículo no qual se supunha estar um afamado marginal carioca, de alcunha 
“Matemático”, e algumas repercussões daí originadas. A operação foi toda 
ela filmada, inclusive com áudio, sendo publicizada em programa midiático 
domingueiro. 

Incrível é que passei a acompanhar, não apenas por rede social, mas 
também pelos meios comuns, as reações populares (daí eu nunca estranhar o 
porquê de, em época remota, se ter logrado a condenação de Cristo...). Não 
pretendo aqui, jamais, comparar o ícone máximo do Cristianismo com a 
pessoa-alvo da “operação” em que se executou um dos maiores líderes do tráfico 
de drogas no RJ (como se, imediatamente, não fosse surgir seu substituto 
imediato...). Mas não consigo acompanhar a ideia de que a voz do povo seria a 
voz de Deus ou de qualquer outra divindade. 

Bem, vamos ao ponto: Tenho acompanhado com certo receio as 
declarações de muitas pessoas nos últimos dias; parece estar se formando e 
firmando um certo ar de desdém com respeito à Democracia. Sinto a formação de 
um caldo de cultura que privilegia determinados comportamentos autoritários 
em detrimento e menoscabo da preservação da liberdade. Óbvio que não se 
concebe, aqui, um conceito absoluto de liberdade, mas penso soar coerente e 
consequente com a evolução histórica dos Direitos Humanos o rechaço a toda e 
qualquer forma de absolutismo. 

Nessa perspectiva, se se pode falar em termos absolutos, deveríamos nos 
voltar para a intransigente defesa das liberdades públicas negativas. Pregar o 
menoscabo dos direitos fundamentais sob a pretensa alegação de que outrora, sob 
regime que minava ou eliminava as liberdades, a vida era melhor, a corrupção não 
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grassava como atualmente se configura –, em meu modesto pensar, uma dialética 
do absurdo. Quando se tem uma situação indesejável, como o é a corrupção 
(generalizada ou não), atualmente exposta à larga nas mídias, defender a castração 
das liberdades, com o retorno a regimes políticos autoritários, constitui-se 
exatamente na dialética do absurdo. Defendem alguns que “à época da Ditadura 
não havia corrupção...”, num saudosismo a meu ver inconsequente. 

A pergunta é: Não havia corrupção, ou ela sempre existiu e, em decorrência 
da ausência de liberdade (inclusive de informação), não era conhecida, noticiada, 
publicizada?! Voltando àquilo que me motivou a escrever este artigo, ou seja, a 
operação na favela carioca de que resultou um marginal morto e o gasto de 
tempo, dinheiro e segurança públicos em detrimento do respeito à dignidade 
humana (não só do marginal, como também dos moradores daquele complexo). 
Não há ilegalidade maior do que aquela praticada pelo Estado, por meio de seus 
agentes, fardados ou não! 

Daí, remeto ao segundo elemento do texto: o Mito de Sísifo. Como se 
sabe, trata-se de uma personagem da Mitologia Grega trabalhada num ensaio 
do filósofo Albert Camus (1941). Consta que Sísifo teria trancafiado Tânato, 
deus da morte, por certo tempo, levando a um problema seriíssimo, relacionado 
à ausência de mortes (incluindo a sua própria, sentenciada pelo próprio Zeus), 
o que desagradara a Hades, deus dos mortos. Descoberto, Sísifo é condenado 
por Zeus à pena de passar o resto de sua vida rolando morro acima uma imensa 
rocha arredondada, tentando colocá-la no topo. A idiossincrasia interessante na 
punição é que Sísifo jamais conseguia, por mais que se esforçasse, colocá-la no 
topo, visto que, muito próximo, ele mesmo minava seu trabalho, fazendo que 
a rocha viesse morro abaixo e ele tivesse de reiniciar o trajeto. Assim passou o 
restante da vida, num processo interminável, insolúvel e sem nenhum sucesso. 

O que estamos pensando é: O pleito de retorno a um regime totalitário 
ou os aplausos que boa parte da população têm dedicado a operações desastrosas 
como a do SAER/RJ parecem configurar, além da dialética do absurdo, em certa 
medida, a mencionada história mitológica grega. Isso porque, se se pretende 
defender os direitos das pessoas por meio da exclusão de direitos (lembrem-se 
de que as normas são heterônomas, isto é, generalizantes, aplicando-se a todos, 
indistintamente; abstratas), entra-se no complexo mundo idiossincrático de Sísifo: 
jamais direitos serão defendidos com menoscabo dos direitos fundamentais.

Publicado no Jornal de Colombo (Colombo/PR) 24/05/2013 e no jornal Folha Noroeste 

(Jales/SP) 01/06/2013.
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CORRUPÇÃO: PODE SER COMPREENDIDA?

Patrícia Tozzo de Matos
Acadêmica do curso de Administração da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS. 

Marçal Rogério Rizzo
Economista e professor do curso de Administração da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS.

Por ter consciência de sua nocividade, iniciamos esta reflexão com a 
seguinte questão: A corrupção deixará o Brasil ser o país do futuro? Não sabemos! 
Lastimavelmente, o que aparentemente nos é apresentando é que ela, nos 
últimos anos, vem brotando fortemente. Quem diria! Justamente no governo 
do PT, partido cujos integrantes se diziam tão puritanos... Até poderíamos dizer: 
Nunca antes na história deste país vimos tanta corrupção. Agora, entender a 
corrupção no Brasil pode ser algo complexo, porém senti-la na pele é muito 
fácil. 

Atualmente, basta olharmos para os dados da arrecadação recorde de 
impostos e os compararmos com a qualidade dos serviços prestados pelo setor 
público, para que logo venha o segundo questionamento: Para onde estaria indo 
tanto dinheiro?

Visando à busca de respostas, pode-se pensar, de início, que um dos 
ingredientes essenciais para o sucesso da economia de um país é, sem dúvida, 
um governo que saiba e queira instaurar uma política de crescimento e 
desenvolvimento eficiente e eficaz. 

Quando falamos de governo, de políticas públicas, de crescimento, de 
desenvolvimento, sobretudo aqui do Brasil (talvez por já conhecermos o famoso 
“jeitinho” pelo qual muitas vezes somos caracterizados), é quase que imediato 
lembrarmo-nos de corrupção. Possivelmente por considerarmos que esse 
“jeitinho” seja um grande empecilho a todo plano de progresso, ainda que esteja 
incutido na cultura nacional. 

De fato, não é errado pensarmos assim, mas também não é uma 
visão completa; há muitas lacunas que precisam ser corrigidas e repensadas. 
Infelizmente, nossa tolerância à corrupção é grande demais. Para uma parcela 
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da população, é comum que os “meios” justifiquem os “fins”. Prova disso foi o 
famoso mensalão, fruto de um projeto de poder de um partido. Essa “parcela” 
esqueceu-se, contudo, de que os atos dos mensaleiros repercutiram na falta de 
medicamentos nos hospitais, na falta de qualidade da educação e de outros 
serviços públicos.

Como é dito no livro Falsa Economia, de autoria de Alan Beattie: “Há 
corrupção que apenas desvia alguns ovos de ouro, e a corrupção que mata a 
ave”. Essa pode não ser a frase que todos desejam ouvir, ainda mais sabendo que 
o dinheiro de muitos, que deveria ser empregado em favor destes mesmos, é 
desviado para os bolsos de poucos. 

Temos, sim, que ser realistas: a corrupção existe em todos os níveis 
de governo, mas algumas excedem as outras, dando condições de o país se 
desenvolver, ou não. É uma questão de escolha, de patriotismo e de sensatez. 
Patriotismo por ter a capacidade de elevar o crescimento e o desenvolvimento 
de seu país, e sensatez por criar em torno de si condições de obter qualidade de 
vida.

Discorrer sobre corrupção em “grande” escala até parece dar-nos uma 
exultação; afinal, quem não gosta de recriminar os outros? Existe, todavia, outra 
face dessa corrupção, que são as “pequenas” corrupções, sutis desvios e, claro, 
os “jeitinhos”. Lembremo-nos de que uma grande história é feita de pequenos 
fatos, que juntos formam um todo. A “gigantesca” corrupção que ocorre lá 
em cima pode começar com a “pequenina” corrupção que se inicia atrás dos 
palanques eleitorais.

Publicado no jornal Folha Noroeste (Jales/SP) 29/06/2013; no Jornal do Povo (Três 
Lagoas/MS) 29/06/2013 e no Jornal Oportunidade (Pirassununga/SP) junho/2013.
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INDIGNAÇÃO: REALIDADE CONCRETA DE 
POUCOS

Hebert Mendes de Araújo Schütz
Advogado e professor substituto do curso de Direito da UFMS - Campus Três Lagoas/MS.

Todos se perguntam sobre os reais motivos que levam pessoas a lutar por 
uma mudança efetiva em determinada situação, tentando melhorar a condição 
dos que sofrem. Temos visto protestos por motivos diversos que vão de redução 
de tarifa de transporte coletivo, melhoria na educação, saúde, dentre outros. Por 
qual motivo pessoas arriscam suas vidas por uma causa? 

A resposta é simples. Muitos se vêem indignados pela injustiça da 
humanidade, e isso é demonstrado pelo sentimento da repulsa e defesa social. A 
vingança privada é imanente ao ser humano, e isso explica a revolta excessiva dos 
vândalos que se vê atualmente no país. Basta imaginar que se algum motorista 
profere xingamento no trânsito, o motorista de outro carro já fica pronto para 
devolver na mesma moeda, assim por diante. 

Com este artigo proponho que o leitor se inspire nas palavras de um 
grande mártir da história. Refiro-me a Martin Luther King, que disse: “o que me 
incomoda não é o grito dos maus e sim o silêncio dos bons”. Não se pode olvidar 
que Martin Luther King entrou para a história da humanidade por lutar em 
favor dos direitos civis nos Estados Unidos, e essa foi a razão de sua indignação 
diante da opressão e da injustiça. 

Verdade seja dita que a indignação é o reflexo do inconformismo que 
tanto causa inquietação na sociedade. Da inquietação nasce a convicção de que 
não se pode calar diante das injustiças, do analfabetismo, da fome, da corrupção, 
da violência e de problemas sociais que o país enfrenta. 

O povo não pode ser como pedras ou seres inanimados que 
permanecem alheios a tudo que acontece ao nosso redor, pois os males são 
destrutivos. Na bíblia vemos as palavras sábias do Mestre Jesus “no mundo 
tereis aflições, mas tenha bom ânimo”. Ora, bom ânimo aqui se refere a 
força de não aceitar a situação e lutar para ver a aflição ou qualquer outro 
problema resolvido. 
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Neste sentido deve-se dizer que é preciso resgatar esse sentimento de 
indignação por tudo aquilo que nos destrói. Porque indignados, a sociedade será 
mais justa e igualitária, mesmo com pequenos gestos. Quantos já não padeceram 
sozinhos aceitando a passividade? A população boçal, hipócrita e preconceituosa 
que acusa, julga e condena é incapaz de entender as garantias fundamentais 
atinentes à pessoa humana. 

Nessa senda, o que se propõe é um alerta de que não podemos nos calar, 
seja diante da não efetividade do poder público, acusadores inescrupulosos, 
políticos oportunistas ou julgadores arbitrários, bem como da população que 
faz um linchamento desregrado e antecipado ante qualquer fato que gere certo 
tipo de clamor. 

Ao ensejo da conclusão, afirmo que necessariamente devemos lutar por 
causas nobres, não quebrando tudo, mas também não sendo como a mosca sem 
asas que não ultrapassa as janelas de nossas casas e nem sendo como o trovão 
que só faz barulho. Por tudo isso, caro leitor, não se cale diante dos males deste 
tempo. 

Encare o problema e mostre a verdade neste país que vivencia atualmente 
manifestos de democracia. É o tempo!

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 29/06/2013.
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A IRONIA DO BRASILEIRO

Fernanda Martins Castro Rodrigues
Acadêmica do curso de Direito da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS. 

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS. 

O Brasil está vivenciando um momento icônico: a época em que os 
brasileiros, depois de muitos anos de apatia, saíram às ruas para requererem 
seus direitos. As manifestações que estão ocorrendo por todo o país possuem 
múltiplas facetas e, algumas delas já foram até aderidas pelo setor público, como 
a reprovação da PEC 37 e a redução da taxa de ônibus, ora aumentada em São 
Paulo. 

Embora alguns manifestantes definam os objetivos do movimento 
também de acordo com as necessidades municipais, uma pauta parece ser 
constante na cabeça de todos eles: a condenação à corrupção.

Eis a difícil situação que estamos presenciando: o escândalo do mensalão 
vem perdurando pela política brasileira sem um fim definido. Houve a 
condenação pelo STF (Supremo Tribunal Federal) no julgamento do mensalão, 
porém nenhum dos condenados foi preso ou pagou pelo seu crime até o 
momento. O descontentamento da população em relação a tal fato é notório. 
Não nos podemos deixar de lembrar que ainda temos algumas aberrações 
como dois entre os quatro deputados condenados, João Paulo Cunha (PT-
SP) e José Genoino (PT-SP), são dois dos novos membros da CCJ (Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara), considerada a mais 
importante comissão da Casa. A questão é a seguinte: por que o brasileiro votou 
nesses dois cidadãos?  

Realmente, o brasileiro é um ser – no mínimo – interessante. É aquele 
que, ao mesmo tempo em que sonega impostos, faz represália contra o 
político que desvia o dinheiro público. É aquele que, após um longo dia de 
manifestação, não devolve o troco que lhe foi dado errado no mercado ou fura 
a fila do cinema. É aquele que não percebe o enorme grau de ironia daquilo 
que prega.
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De fato, as cargas tributárias do nosso país são exorbitantes e o número de 
políticos corruptos está acima do normal (se é que há um valor “normal”), mas 
o erro de um não pode se justificar pelo erro de outro. O Brasil precisa, sim, de 
uma reforma, mas essa reforma deve ser mais social e moral do que política, e 
deve começar de baixo. O político é o reflexo do seu povo, então, se começarmos 
a reproduzir bons cidadãos, porque os políticos também não o serão?! Como 
todos sabem, árvores com raízes podres não dão bons frutos.

O brasileiro não precisa de novas leis. Precisa de ética e de novos costumes. 
Costumes que acabem com o “jeitinho brasileiro” que tanto praticamos. 
Costumes que só dependem de nós mesmos para serem instaurados e repassados, 
pouco a pouco. Somente a partir do momento em que realmente abdicarmos 
da nossa corrupção moral é que presenciaremos a extinção, ao menos uma 
diminuição parcial, da corrupção praticada por aqueles que nos governam. 
Parece utopia, mas é a mais profunda realidade. 

Concluímos este artigo com o trecho da música: Até quando? de Gabriel 
O Pensador:  “Muda que quando a gente muda o mundo muda com a gente 
/ A gente muda o mundo na mudança da mente / E quando a mente muda a 
gente anda pra frente / E quando a gente manda ninguém manda na gente! / Na 
mudança de atitude não há mal que não se mude nem doença sem cura / Na 
mudança de postura a gente fica mais seguro / Na mudança do presente a gente 
molda o futuro!”.

Publicado no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 
03/07/2013; no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 06/07/2013 e no jornal Diário de 
Votuporanga (Votuporanga/SP) 12/07/2013.
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OBRIGAÇÃO CUMPRIDA É DIREITO DE 
COBRANÇA

Thaynara Silva Bandeca
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Cleber Affonso Angeluci
Professor do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Nos dias atuais, podemos observar as manifestações decorrentes de uma 
série de fatores e acontecimentos, dentre eles, a má qualidade ou total ausência 
dos serviços públicos. As pessoas parecem estar cada vez mais revoltadas com 
as atitudes dos governantes e dos gestores do país, mas cabe indagar: qual a 
relevância dos protestos populares, se, particularmente, os deveres não são 
cumpridos de forma consciente? Por exemplo, a ausência de valorização de bens 
públicos, diariamente depredados por vândalos inconscientes, prejudicando a 
maioria das pessoas que necessitam destes bens e serviços e que, de forma direta 
ou indireta, pagam por eles através dos tributos municipais, estaduais e federais.

Vivemos em um Estado democrático que, ao contrário do que foi no 
passado, existe para servir ao povo e esse povo possui seus direitos e seus deveres 
como cidadãos. O problema parece geral: consiste no fato de que muitas pessoas, 
ao lembrarem que são cidadãos, apenas se lembram dos seus direitos sem, ao 
menos, pensar nos seus deveres particulares, presentes também no exercício da 
democracia para seu desenvolvimento de forma eficiente.

Ser cidadão é pensar nos interesses coletivos, voltar-se para os interesses da 
sociedade e participar ativamente dos interesses políticos através do voto, além 
da participação e fiscalização dos debates públicos com a responsabilidade que 
esta postura demanda. Como é possível definir como cidadãos aquelas pessoas 
que furam filas, sonegam tributos, são contribuintes inadimplentes e que sempre 
arrumam o famoso “jeitinho brasileiro” para contornar uma situação ou uma 
obrigação a cumprir? Há muito para além desse egoísmo.

É fato que todo direito de cidadania exige também a contraprestação 
dos deveres de pessoas conscientes e comprometidas com o desenvolvimento 
do país; reclamar da carestia desenfreada e da alta carga tributária sem o 
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comprometimento individual não repercutirá na melhoria do País. Nesse 
aspecto, as contribuições tributárias também são relevantes, pois a sonegação 
individual de tributos leva à má prestação dos serviços públicos, como hospitais, 
calçamento das vias públicas, iluminação das ruas e praças, etc. Pode parecer 
romantismo, mas num país em que todos pagam seus tributos e ingressam no 
debate político com consciência, além do simples ato de votar, com a participação 
política através de cobrança dos eleitos e verdadeira fiscalização, a tendência é a 
mudança do estado atual de coisas.

As primeiras atitudes devem partir das pessoas através do poder do voto, 
pois é através dele que podemos decidir o futuro do país; pessoas que vendem 
o voto, alienam também o seu direito de opinar e escolher seus representantes. 
Muitos trocam o voto por botijão de gás, um pouco de gasolina, cargos na 
prefeitura e, depois, vão constantemente procurar os políticos para resolver 
interesses particulares para si, sem ao menos se preocuparem com as melhorias 
para a sociedade em geral: um círculo vicioso de corrupção pequena e vil.

Todos nós temos o costume de reclamar da política do país de forma 
constante, mas sempre que o assunto “política” é iniciado em diversos locais, 
começamos a dizer que isso não é do nosso interesse, que todos são bandidos e 
entre outras coisas, mas o que estamos fazendo para ter um país melhor? Será 
que estamos cumprindo com os nossos deveres de cidadãos através dos interesses 
da sociedade que, em última instância, também são os nossos? 

Além do fato de que as pessoas não querem saber de política, muitos 
têm ideias que poderiam ser colocadas em prática, mas as pessoas nem sequer 
tentam se candidatar para fazer com que os projetos para a sociedade aconteçam; 
preferem a esterilidade da crítica e o alheamento de uma cidadania funcional.

Em uma democracia, devemos ter a consciência de que todos nós somos 
responsáveis pela nossa sociedade e que as contas do país são nossas contas 
também, portanto, além do voto consciente, todos nós devemos ser mais 
participativos nas decisões do governo para que possamos opinar e ficarmos 
atentos ao que cada candidato por nós escolhidos está fazendo pela sociedade.

Publicado no jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 05/12/2013; no jornal 
Folha Noroeste (Jales/SP) 07/12/2013 e no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do 
Sul (Campo Grande/MS) 19/12/2013.
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A FALÁCIA DO DISCURSO POLÍTICO: POESIA 
PARA OS BONS HOMENS

Tiago de Sousa Moraes
Acadêmico do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Caroline Leite de Camargo
Mestre em Direito, foi Professora Substituta de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS, é 

Diretora do Instituto Três Lagoas de Educação Profissional. 

Chegou 2014! E com ele um mundo cheio de novas expectativas. Ano de 
metas a serem cumpridas (ou frustradas) e a reiterada crença de que o ano será 
cheio de grandes realizações. Ano de copa do mundo no Brasil. E o que mais? 
Mais algum grande evento em 2014? Ano de BBB também. Um ano propício 
para festas esportivas regadas à base de pão e circo, em que milhares de pessoas 
(Nós, o povo) serão hipnotizadas por um sentimento canarinho, formando 
um corpo maçante abstraído por um vírus que se prolifera facilmente e ataca 
desastrosamente a capacidade pensante dos seres que se dizem vivos, seres estes 
que só pensam em gritar “gol”, “agora é hexa”, “vai Brasil”, dando picos de 
audiência a um “canal” televisivo que ganha milhões (e premia com milhões) 
com um programa que promove o emburrecimento.

O que se necessita destacar é que 2014 é ano eleitoral, um ano em que, 
em nossas mãos, estará a possibilidade de mudar o rumo do país. Um ano em 
que vamos escolher aqueles que indiretamente nos representarão, mas que 
diretamente podem atuar em favor de mudanças benéficas. É ano de reivindicar, 
de exigir dos governantes respostas satisfatórias para comportamentos contrários 
à conduta de um bom político, e, sim, de cobrar o que foi prometido e não foi 
cumprido. 

O fato é que “visionários teóricos” não mudam um sistema, que há 
tanto é praticado, por meio de atuações não pragmáticas. Precisamos mudar 
nossas concepções, precisamos mudar nossas formas de atuação, precisamos 
entender que o político não nasce corrupto; ele apenas se encaixa num molde 
que preexiste: o honesto tem vergonha de atuar na sociedade, pois não coaduna 
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com todas as condutas observadas diariamente. A má gestão que assola nossas 
vidas não é culpa da política (não mesmo). Quantas vezes por mês um eleitor 
vai à Câmara dos vereadores acompanhar uma sessão onde se discutem questões 
que podem mudar nossas vidas? 

O “povo” é inerte. A mudança começa em cada um de nós. Devemos 
mostrar para as gerações que estão se formando que a honestidade é algo a ser 
valorado e a ser perseguido. Falar...Falar...Falar.. Não adianta! Não vai mudar! 
Precisamos agir, pensar, buscar conhecimento e incentivar as pessoas a buscá-
lo. Não se discute política se não se a conhece. E conhecer política não é saber 
de todos os candidatos e todas as suas propostas, ou, para os “mais jurídicos”, 
conhecer os direitos políticos, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
a lei dos partidos políticos e as leis complementares e etc.. Não mesmo!. Discutir 
política é criar um senso crítico e externá-lo sem medo de ser perseguido por 
partido contrário. É discutir política nos bares, calçadas, escolas... Sem precisar 
de alguém dizer: “Futebol, religião e política não se discutem”. Precisamos 
acordar pra vida e diagnosticar que nós (seres humanos dotados de capacidade e 
inteligência) não somos tão racionais como deveríamos. E a tão buscada reforma 
política? Começa aqui. Nas discussões, nos debates, no respeito que cada um 
de nós deve ter por opiniões divergentes, sem nos preocuparmos com partidos 
políticos, com familiares políticos ... Precisamos da dialética para encontrar um 
lugar comum. E agora me respondam: 2014 é ano de quê?

Publicado no jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 14/01/2014; no jornal Diário 
de Votuporanga (Votuporanga/SP) 14/01/2014; no jornal O Regional (Catanduva/SP) 
14/01/2014 e no jornal Diário de Assis (Assis/SP) 14/01/2014.
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CORRUPÇÃO: VERGONHA NACIONAL

Cícero Costa Ferro
Acadêmico do curso de Administração Pública da UFAL - Campus de Arapiraca/AL.

Alisson Maxwell Ferreira de Andrade
Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Hoje em dia, são muitas as pessoas que correlacionam a palavra “corrupção” 
ao crime, ao roubo de dinheiro público e às falcatruas praticadas por políticos.  
Mas, o que é corrupção? Segundo o dicionário Aurélio corrupção é: “ato ou 
efeito de se corromper, decomposição, devassidão, depravação, suborno”. 

A corrupção no Brasil existe desde o Império. Corresponde ao uso do 
poder público para proveito, promoção ou prestígio particular, ou em benefício 
de um grupo ou classe, de forma que constitua violação da lei ou de padrões 
de elevada conduta moral. Pesquisas apontam que o custo médio anual da 
corrupção no Brasil representa de 1,38% a 2,3% do Produto Interno Bruto 
(PIB), ou seja, gira em torno de R$ R$ 41,5 bilhões a R$ 69,1 bilhões em 
prejuízo aos cofres públicos. E, entre um grupo de 180 países, o Brasil ocupa a 
75ª colocação no ranking da corrupção.

E, se essa prática viola a lei, está mais que comprovado que se trata de um 
“crime”, isso porque quando se apoderam do que não lhes pertence entende-se 
que este gestor está furtando, usurpando para si vantagens que, com certeza, 
prejudica o bom funcionamento da máquina pública. Em consequencia, deixaria 
de ser aplicado os bens e serviços em prol do “bem-estar” da coletividade.

Contudo, o agente público deve ter a responsabilidade de bem 
desempenhar seu papel diante da sociedade, não se corrompendo e não se 
deixando corromper. Há quem já defende a ideia do crime de corrupção - quer 
seja ativa ou passiva - deve ser considerado crime “hediondo”, ou seja, crimes 
mais graves, mais revoltantes, que causam maior aversão à coletividade. O 
Projeto de Lei nº 6616/2009 aprovado pelo Senado Federal, altera o Código 
Penal para aumentar a punição para corrupção ativa, tornando este tipo de 
crime hediondo, de maior gravidade, sendo punido com pena de 4 a 12 anos de 
reclusão, além de multa. Esta punição também é válida para corrupção passiva. 
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Desta forma, quem sabe contribuiria para que sejam inibidas outras práticas 
nocivas à sociedade. Atualmente o exemplo clássico é o caso do “mensalão”, que 
envergonhou a política brasileira nos últimos tempos.

A Revista Veja (edição de 24/04/2013) apresentou um levantamento 
realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que mostra que cerca de 
2918 processos penais envolvendo crimes de corrução, lavagem de dinheiro e 
improbidade administrativa prescreveram nos tribunais brasileiros em 2010 e 
2011 antes mesmo de serem julgados e, portanto, não resultaram em punições. 
Outro dado mostra que cerca de 98,5% das prescrições ocorreram nos tribunais 
de justiça estaduais do Maranhão e de Roraima. Os demais casos aconteceram 
em outros setes estados, entre eles, Goiás e São Paulo. Cerca de 75% dos 
processos envolvendo esse tipo de crime e apresentados à Justiça Estadual não 
foram julgados e 50% na Justiça Federal.  Apenas 205 condenações definitivas 
foram dadas no país em 2002, a acusados desses crimes.

Portanto, conclui-se que a corrupção, quer seja ativa ou passiva, se 
constitui crime, e que deveria ser punido com prisão e perda do cargo público, 
o agente que porventura seja comprovado seu envolvimento em ato ilícito 
de corrupção, além da devolução dos valores que deram origem aos prejuízos 
causados à Administração pública.

Encerra-se com a frase do Barão de Montesquieu (Escritor e filósofo 
francês): “A corrupção dos governantes quase sempre começa com a corrupção 
dos seus princípios”.  

Publicado no jornal Diário de Franca (Franca/SP) 15/03/2014; no jornal Folha do 
Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 18/03/2014; no Jornal do Povo (Três 
Lagoas/MS) 19/03/2014; no jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 20/03/2014; 
no jornal Diário do Noroeste (Colatina/ES); no jornal Diário de Notícias (Linhares/
ES); no Jornal de Colombo (Colombo/PR) 21/03/2014; no jornal Diário de Assis (Assis/
SP) 22/03/2014 e no jornal Folha Noroeste (Jales/SP) 22/03/2014.
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A POLÍTICA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Manoel Ambrosio Ribeiro Neto
Acadêmico do curso de Direito da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS.

Isabelle Dias Carneiro Santos
Professora do curso de Direito da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS.

Nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal, no seu papel de Corte 
Constitucional, tem-se envolvido em discussões de temas polêmicos, e as 
decisões do pleno desse Tribunal – além dos votos de alguns ministros – têm 
sido criticadas pela população em geral. A rejeição a certas decisões acontece 
não por uma simples discordância de ideias, mas pelo desconhecimento da real 
função do STF. 

No Brasil, o modelo de Estado é o Democrático de Direito e, por isso, 
temos uma característica notória desse tipo de organização estatal: há uma lei 
maior, a Constituição, que elege princípios, estabelece direitos e deveres, cria 
órgãos e regula suas respectivas funções, tudo isso para deixar claro sobre qual 
base vamos construir uma “sociedade livre, justa e solidária”. (Artigo 3º, I, 
Constituição Federal).

Então, de início, é bom que se deixe bem claro que, no exercício das 
funções estabelecidas pelo texto constitucional, o Supremo Tribunal Federal não 
adota medidas políticas, mas faz interpretações jurídicas, ou seja, os ministros, 
em suas decisões, não incluem ali suas opiniões pessoais, mas dizem, levando 
em consideração a atual organização jurídica, se determinada norma se adequa 
àquelas estabelecidas pela Constituição Federal de 1988. 

Esse entendimento é fundamental, por exemplo, para compreendermos 
por que alguns condenados do mensalão, apesar da gravidade dos seus crimes, 
foram cumprir pena no regime semiaberto e tiveram direito a trabalho 
remunerado, ou qual o motivo que leva a Lei de Anistia a ainda ter validade. O 
fato de um ministro ter votado a favor dessas situações não revela que ele coaduna 
com a corrupção e com a ditadura militar, mas nos mostra que, segundo seu 
entendimento, nos moldes do atual sistema jurídico, essas normas se adequam 
sem nenhuma ilegalidade. 
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 Essa visão clara da organização do Estado brasileiro não só é importante 
para se acatar a decisão de tal ou qual membro da Corte, mas também ajuda 
na discussão e adoção de políticas públicas que melhorem o país. Afinal, quem 
é o responsável? Aonde ir, de quem exigir e como cobrar? Que mudanças são 
possíveis de ser feitas?

Assim entenderemos que, se a pena para certos crimes é injusta ou as leis 
parecem ser inadequadas à realidade do país, é ao Poder Legislativo que devemos 
nos reportar, e que uma decisão da Corte Suprema ou de qualquer outro juízos 
que faça valerem essas penas não degrada seu objetivo de promover a justiça, 
pois o juízo fez o que se esperava dele: adequou a lei ao fato que foi levado à 
Justiça.

A tarefa da nossa Corte Suprema é extremamente instável, razão pela qual, 
mesmo no meio jurídico, suas decisões são, por muitas vezes, criticadas, além 
de que acaba sendo envolvida (ou imiscuindo-se) em vários conflitos perante os 
poderes Executivo e Legislativo.

Portanto, é de fundamental importância reconhecer, reforçar e discutir o 
exercício das funções das nossas instituições democráticas para que a mudança e 
a acomodação necessária à realidade atual sejam o mais sólidas possível.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 15/05/2014; no jornal Diário de Notícias 
(Linhares/ES) 21/05/2014 e no jornal Diário do Noroeste (Colatina/ES) 21/05/2014.
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FINANCIAMENTO PÚBLICO EM CAMPANHAS 
ELEITORAIS

Kari Karoline Soares Vicente
Acadêmica do curso de Administração Pública da UFAL - Campus Arapiraca/AL.

Fabiano Santana dos Santos
Administrador e Professor do curso de Administração Pública da UFAL – Campus de Arapiraca/AL. 

Doutorando em Serviço Social pela UERJ.

Muito se tem falado acerca do financiamento público em campanhas 
eleitorais, porém pouco conhecimento se tem da sua real efetividade, caso venha 
a ser fixado em nosso país. Isso porque metade dos casos de corrupção tem 
relação com o fundo de recursos públicos destinados a partidos políticos, o 
que leva a população a já discordar do financiamento totalmente público como 
alternativa para a reforma eleitoral.

O fato é que, no atual sistema financiamento privado, feito tanto por 
pessoas físicas quanto por jurídicas, só se incentiva cada vez mais a corrupção, 
já que há sempre o caixa dois. Os que adentram nesse sistema muitas vezes já o 
fazem visando aos benefícios que poderão receber e também conceder aos que 
os favorecerem financeira ou pessoalmente, ou seja, há sempre interesses maiores 
por parte dos políticos. E os apoios e doações que eles recebem são retribuições 
dos privilégios ou assistencialismo aos seus amigos, parentes, entidades e 
organizações com os quais têm afinidade.

Diante de tudo isso, pode-se afirmar que o financiamento público pode, de 
algum modo, colaborar com uma economia para a União, que tem sido prejudicada 
por desvios de recursos públicos nas fraudes em contratos administrativos para 
financiamento de campanha. Mesmo com o financiamento privado, os políticos 
não perdem acesso ao financiamento público ilegal, por meio dos famosos 
caixas dois – os indivíduos usam dinheiro sem que seu nome apareça –, que se 
constituem em crime de corrupção. Como exemplo, há o caso ocorrido durante 
o governo Lula em 2004, que ganhou repercussão internacional: o envolvimento 
do empresário Carlinhos Cachoeira no financiamento de campanhas para o PT e 
PSB do Rio de Janeiro em troca de vantagens em uma concorrência pública. 
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É importante ressaltar também que os recursos do financiamento privado 
devem ser arrecadados entre seus simpatizantes, o que não demonstra forma 
nenhuma de representação, pois, na maioria das vezes, os que estão financiando 
campanhas eleitorais fazem isso pelas vantagens ilícitas que obterão, e não 
por acreditarem nas ideias e no trabalho do partido. Desse modo, os partidos 
pequenos, em não conseguindo financiamento, acabariam sendo extintos por 
não terem condições “básicas” para participar das campanhas. 

Portanto, a proposta da reforma política que prevê o financiamento 
das campanhas eleitorais exclusivamente com dinheiro público e doações de 
pessoas físicas – empresas são proibidas e sujeitas a punição – não está em seu 
melhor formato, pois é possível visualizar a sua deficiência nas propagandas 
eleitorais gratuitas da TV e do rádio, que têm gasto muito dinheiro público e 
não têm surtido o efeito pretendido, já que se trata de grandes ferramentas ao 
alcance da maioria dos eleitores. Então, a melhor alternativa não seria optar 
pela exclusividade do financiamento público, ou do financiamento privado, mas 
aproveitar melhor o meio de financiamento público que já está em exercício, 
utilizando o tempo obrigatório em rádio e em TV de forma mais eficiente. Além 
disso, há que punir os que são pegos desviando recursos. Também não é eficaz 
a proibição a que empresas colaborem, porque, assim como ocorrem os caixas 
dois na ilegalidade do financiamento público, assim também ocorrerá com a 
ausência do financiamento privado, pois as empresas não deixariam de financiar 
de forma ilegal, caso fosse estipulado somente o financiamento público.

Publicado no jornal O Dia (Maceió/AL) 04 a 10/05/2014; no jornal  O Estado Mato 
Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 29/07/2014 e no jornal Diário MS (Dourados/MS) 
25/08/2014.
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OS TITÃS E AS URNAS: A AMEAÇA AO 
FUNDAMENTO DE PLURALISMO POLÍTICO

Ariel de Jesus Silva
Acadêmico do curso de Direito da UFMS – Campus Três Lagoas/MS.

Vanessa Cristina Lourenço Casotti Ferreira da Palma
Professora do curso de Direito da UFMS – Campus Três Lagoas/MS.

Às vésperas de eleições, evidenciam-se alguns problemas no processo 
democrático nacional. A incompatibilidade entre a regulamentação da 
propaganda eleitoral e a Constituição Federal, no tocante à pluralidade 
política, é um dos mais relevantes e visíveis, sobretudo no pleito à presidência. 
Atualmente, entre os onze presidenciáveis, aqueles ditos (e acreditados) mais 
populares, acabam tornando-se forças “titânicas” se comparados aos demais. 

A pluralidade foi colocada como fundamento na maior lei que rege o 
país para que todas as ideologias políticas tivessem igual possibilidade de 
expressão. Garantir-se-ia, dessa forma, a construção de um Estado efetivamente 
democrático; no entanto a regulamentação eleitoral dá brechas à desigualdade, 
estabelecendo um sistema no qual a visibilidade depende de recursos, sejam 
eles políticos, como no caso das coligações, ou financeiros, nas doações feitas 
aos partidos. Logo, quem os tem em demasia acaba tendo mais chances. Por 
isso, percebem-se candidatos moldados sob o mesmo formato, pois, afinal, têm 
fontes de recursos similares.  Esses “titãs” são apresentados como únicas opções, 
e a eleição torna-se uma mera batalha de popularidade, na qual se fere o ego do 
outro na impossibilidade de promover, racionalmente, o seu. 

Há diferenças e similitudes entre eles, porém aquelas se impõem nos 
discursos enquanto estas povoam a realidade. Mesmo considerando o mundo de 
Alice que são os discursos políticos, existem certas semelhanças na formulação, 
como a unanimidade na subestimação da inteligência dos eleitores e uma 
incapacidade crônica de admitir os próprios erros e reconhecer qualidades 
alheias. 

Do outro lado da arena, num canto restrito, ridicularizados pela mídia 
e ignorados pelo povo, posicionam-se os candidatos com menor possibilidade 
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de vencer o pleito. São eles, candidatos com históricos, pensamentos e posições 
realmente diferentes, mas cujos destinos já são, desde cedo, selados pela (in)
visibilidade que lhes é oferecida.

O mais preocupante é como a opinião pública apreende essas veiculações 
e as adota como suas.  Essa perspectiva (de que apenas determinados candidatos 
têm possibilidade de ocupar um cargo) conecta-se ao discurso da massa, que 
passa a reproduzi-la e fortalecê-la. Todos, do desempregado e analfabeto ao 
professor universitário, acabamos tendo que escolher a opção que menos se 
choque com nossos valores, uma vez que a corrupção e o respeito a certos nichos 
sociais, por exemplo, não poderiam ser critério eliminatório entre os candidatos 
“titanizados” pela propaganda. 

Assim, tão logo se abre a temporada de campanhas eleitorais, o 
pluralismo partidário vira bi ou tripartidarismo. A realidade parece ter revogado 
o fundamento constitucional que preza pela diversidade de ideologias políticas. 
Malgrado haja legalidade, a propaganda eleitoral é imoral e, mais do que isso, um 
impedimento à democracia plena. Por conseguinte, é imprescindível uma revisão 
legislativa da regulamentação do sistema de funcionamento das campanhas 
eleitorais, objetivando a democratização das possibilidades de participação de 
todas as parcelas da população e dos partidos que as representem. Ademais, 
é crucial reavaliar os conceitos que temos sobre as pesquisas de intenção de 
voto que devem ser encaradas como simples informação, e não orientação ou 
restrição.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 11/09/2014; no jornal Diário de 
Notícias (Linhares/ES) 12/09/2014; no jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 
14/09/2014 e no jornal Diário de Penápolis (Penápolis/SP) 17/09/2014.
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SUFRÁGIO UNIVERSAL: DIREITO OU 
OBRIGAÇÃO?

Thiago Machado de Moura
Acadêmico do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Aldo Aranha de Castro
Professor do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Em que pese a alegação de que toda Democracia deve estar pautada em 
um ordenamento jurídico que assegure cumulativamente os direitos e garantias 
fundamentais, bem como determinadas mutações constitucionais advindas de 
necessidades inerentes a mudanças sociais ocorridas pelo transcurso de tempo, 
denota-se, consoante se extrai do Parágrafo Único do art. 1º da Constituição 
Federal, que: “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente (...)”, caracterizando-se, portanto, um dos 
fundamentos do Estado Democrático de Direito.

Nessa perspectiva, observa-se que, ao povo, está assegurado o direito de 
exercer o poder, diretamente ou por intermédio de representantes eleitos em 
votação direta e secreta. Assim, prescreve o art. 14 da Constituição Federal que: 
“a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal pelo voto direto e 
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei”, sendo o alistamento 
eleitoral e o voto “obrigatórios para os maiores de dezoito anos” (art. 14, § 1º, I, 
CF) e facultativos para os analfabetos, os maiores de setenta anos, e os maiores 
de dezesseis e menores de dezoito anos (art. 14, § 1º, II, a, b, c, CF).

Como é cediço, o exercício da cidadania é um direito assegurado pelo 
ordenamento jurídico pátrio, contudo, em se tratando da obrigatoriedade do 
voto, esse direito passa a ser um “poder-dever”, de modo que sua natureza 
jurídica de direito deixa de existir, sobrevindo uma obrigação a todo cidadão 
alfabetizado maior de dezoito anos e menor de setenta. Ora, como se pode falar 
em direito se não é assegurada a faculdade do exercício desse direito, mas, ao 
contrário, uma imposição para que seja exercido? Evidencia-se a inviabilidade e 
a ausência de plausibilidade na coerção do Estado em exigir o voto do cidadão.
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Não obstante o “poder-dever” do voto estar expresso na Carta Magna, 
apenas o direito do voto está inserido no rol das cláusulas pétreas (art. 60, § 4º, 
II), e não a sua forma obrigatória de exercício, porquanto essa obrigatoriedade 
é passível de eventual emenda constitucional, observadas, por óbvio, as 
formalidades legais.

 Argumenta-se, em defesa do atual modelo de votação, que, além da 
tradição brasileira, o constrangimento ao eleitor ao coagi-lo a votar é ínfimo 
em relação aos benefícios que esse sistema traz ao processo político-eleitoral. 
Digno, porém descabido. O que está preponderando na balança não é o mero 
constrangimento ao eleitor, e sim o seu direito de escolha, a sua liberdade de 
exercer, facultativamente, os seus direitos políticos, e a desnecessidade hodierna 
do voto obrigatório.

Assim, inobstante toda polêmica envolta no assunto em apreço, é 
imprescindível nova concepção legislativa constitucional que verse sobre a garantia 
do voto como um direito fundamental facultativo, e não como um “poder-
dever” – direito obrigatório – social. Para tanto, tenha-se em vista a descabida e 
desnecessária obrigatoriedade do voto, precipuamente consubstanciando-se na 
liberdade de escolha individual e na falta de interesse político de boa parte da 
sociedade que – observa-se – é frequentemente influenciada e até mesmo coagida 
a votar de forma paradoxalmente involuntária e muitas vezes inconsciente.

Publicado no jornal Impacto MS (Campo Grande/MS) 23/10/2014; no jornal Diário 
do Noroeste (Colatina/ES) 24/10/2014 e no jornal Diário de Notícias (Linhares/ES) 
24/10/2014.
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LIXO ELEITORAL: SUJARAM SUA RUA?

Lanna Muriel Reis do Nascimento Santos
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Leonardo Maso Nassar
Graduado em Administração e Mestrando do curso de Administração de Organizações da USP – 

Campus Ribeirão Preto/SP.

As eleições acabaram, porém suas marcas foram deixadas por todas as 
cidades brasileiras. Não marcas de democracia ou marcas de mudanças, mas 
uma constatação: nossas eleições são sujas, no sentido literal da palavra. 

Foi vergonhoso ver tanta sujeira jogada nas ruas, em especial no primeiro 
turno, mesmo com todo período destinado a propaganda eleitoral gratuita nas 
TVs e rádios, além do uso intensivo da internet e das redes sociais. Mesmo 
diante disso tudo, ainda vimos quantidades elevadas de cartazes, faixas, placas, 
folhetos, cavaletes e os famosos santinhos. 

Para se ter uma ideia do que estamos falando, somente o Tribunal Regional 
Eleitoral do Distrito Federal (TRE – DF) recolheu 350 toneladas de lixo eleitoral 
das ruas no primeiro turno, o triplo das eleições de 2010.  Já em Manaus, foram 
retiradas das ruas 73,5 toneladas de lixo eleitoral, uma quantidade absurda. 

Tal material publicitário acarreta muitos transtornos à população, pois, 
além de causar poluição visual às ruas, entopem esgotos pluviais, poluem rios e 
arroios, provocam acidentes de trânsito e dificultam a locomoção de pedestres.

Algumas reportagens em telejornais mostraram histórias de idosos e 
crianças que acabaram escorregando nas ruas e ferindo-se gravemente por causa 
da quantidade de papéis espalhados pelo chão. Telespectadores indignados 
mandaram fotos para os programas televisivos. Foi lastimável ver tais cenas, 
a despeito de tantas campanhas e comunicados feitos nos diversos meios de 
comunicação pedindo à população a conscientização ambiental, ou seja, não 
jogar lixo nas ruas. Como votar em um candidato “sujismundo”, ou melhor, 
candidato que suja o mundo?

Cabe aqui a lembrança daquela cena de civilidade, mostrada em todos 
os telejornais, que ocorreu durante a Copa do Mundo, quando os torcedores 
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japoneses recolheram o lixo após o jogo. Imaginem como eles ficariam indignados 
ao ver nossas ruas emporcalhadas no dia da eleição.

Há um projeto de lei, aguardando votação no plenário e senado, que 
limita a vinculação de propaganda eleitoral impressa a 500 unidades em vias 
públicas. Agora resta saber se nossos políticos concordarão com o projeto. 
Enquanto isso não acontece, parte dos eleitores manifesta-se nas redes sociais e 
cria movimentos como: “sem sujeira”, “quem suja agora vai sujar depois”, “não 
ao lixo eleitoral”, entre outros.

Para poder amenizar esse grave problema, os folhetos, cartazes e santinhos 
deveriam ser feitos com material reciclável. Também seria necessário que tal 
material fosse limitado, entregue apenas em domicílio, e não jogado nas vias 
públicas, o que já reduziria o transtorno dos eleitores e, claro, o problema 
ambiental. De fato, o ideal seria o estabelecimento de uma lei para multar 
candidatos e partidos.

Todos sabem que essa quantidade monstruosa de santinhos é desnecessária 
e que, mesmo após o final das eleições e com as empresas de limpeza e 
voluntários trabalhando juntos para recolher essa sujeira, ainda assim podem ser 
encontrados lixos eleitorais espalhados por terrenos baldios, ruas e áreas urbanas, 
“disponíveis” para que animais possam ingeri-los. 

Contudo, somente com a conscientização de quem distribui esse material, 
com a fiscalização dos mentores da campanha e dos eleitores é que poderemos 
transformar essa prática nociva nas próximas eleições, garantindo, assim, uma 
eleição limpa (no sentido literal da palavra), sem ter o desgosto de ter que pisar 
na cara de alguém ao andar pelas ruas.

Publicado no jornal online Novoeste (Barreiras/BA) 28/10/2014; no jornal Diário de 
Assis (Assis/SP) 29/10/2014; no jornal Diário do Noroeste (Colatina/ES) 29/10/2014; 
no jornal Diário de Notícias (Linhares/ES) 29/10/2014 e no Jornal de Colombo 
(Colombo/PR) 31/10/2014.
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Direito pela UFF.

Vinte e nove anos se passaram desde o fim da ditadura empresarial-militar 
e, mais uma vez, os cidadãos brasileiros foram às urnas expressar seus anseios de 
um país melhor por meio do voto. Em tempos de eleição, foi possível notar 
a presença da população nas discussões sobre assuntos relacionados a política, 
expressando suas opiniões sobre propostas de governo, reforma política, projetos 
sociais, economia, segurança pública, educação e tudo o que está ligado ao bem-
estar social.

As mobilizações expressas foram inúmeras; o aumento da informação 
sobre política em veículos de comunicação e, sobretudo, em redes sociais foi 
notório, sendo possível enxergar que o povo e os cidadãos brasileiros estavam 
engajados na questão e preocupados com o que poderia ser feito no decorrente 
ciclo político. Mas as questões levantadas mostravam-se superficiais.

Com a análise de notícias e mensagens vinculadas às redes sociais, viu-
se que os assuntos discutidos, na maioria das vezes, eram rasos e, em muitos 
casos, tratava-se de piadas e “chacotas”. O que era prioridade, como conhecer, 
concordar com e discordar de propostas de governo e questões de bem-estar 
social, como inicialmente eram percebidas como preocupação por parte da 
população, foi deixado em segundo plano.

Muitas pessoas votaram em ambos os turnos sem conhecer os princípios 
e as posições partidárias que seu (sua) candidato(a) defendia, seu histórico e 
proposta de governo, quais ações seriam tomadas para que as propostas pudessem 
ser postas em prática e qual era a equipe que viria a acompanhá-lo (a).

Partindo dessas observações, nota-se que muitos brasileiros ignoram que a 
responsabilidade do amanhã não é somente do candidato eleito; ela é, também, 
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compartilhada por quem o elegeu. Com o término do período eleitoral, as 
pessoas esquecem-se desse assunto, muitas vezes não se lembrando nem dos 
candidatos que apoiaram e muito menos das propostas que defendiam. O 
cidadão deve reivindicar seus direitos e propostas de desenvolvimento na urna, 
mas, sobretudo, exercer o dever de fiscalizar, diariamente, as ações e omissões de 
quem está no poder e exigir, na prática, o que lhe foi prometido.

A maturidade do cidadão brasileiro ainda é pequena; o caminho para a 
responsabilidade eleitoral ainda tem um longo caminho a ser percorrido, mas o 
importante é que a largada foi dada, com o início do processo de democratização 
do país, anos atrás. 

Em primeiro lugar, o respeito deve permanecer em sociedade; vive-se um 
período de democracia em que cada um tem o direito de decidir em quem votar 
e por que votar. Não existe sentido em recriminar um cidadão e julgar, sob 
palavras ofensivas e preconceituosas, suas decisões e escolhas políticas; isso seria 
retroceder ao período de repressão, algo inaceitável nos dias atuais. Segundo, as 
pessoas precisam sair do “achismo” e entender o que é política e o que a compõe; 
conhecer os deveres e até onde vai a autonomia das diferentes autoridades, o 
modo como a economia funciona e o que verdadeiramente a impacta e, por 
fim, conhecer a história e evolução política do Brasil, visualizado, assim, as 
necessidades do país e por que elas se formaram. Só assim será possível um debate 
de ideias concreto, fundamentado no conhecimento; afinal, quando se quer 
discutir sobre um assunto, conhecimento e argumentos são imprescindíveis e o 
que é superficial logo cai. Em terceiro, a maturidade política da população (e 
não só dos cidadãos) precisa evoluir; tratar o futuro do país com piadas não 
ajudará. Qual a coerência entre tratar o assunto como brincadeira e, logo após, 
protestar contra a vitória de candidatos que utilizam o horário eleitoral para 
fazer “gracejos” com um assunto tão importante?

Nessa perspectiva, a consciência de que a mudança está nas mãos de cada 
cidadão deve estar sempre em mente, pois a política nada mais é que um reflexo 
das decisões, atitudes e escolhas tomadas por cada cidadão que vota e exerce seus 
direitos e deveres. Falta, agora, caminharmos na direção de ações concretas para 
a vigilância dos mandatários, a fim de que a cidadania plena venha a manifestar-
se no dia a dia.

Publicado no jornal Diário Popular (Ipatinga/MG) 19/11/2014 e no jornal Diário de 
Votuporanga (Votuporanga/SP) 20/11/2014.



Versões e Ponderações230

DEMOCRACIA EM CRISE

Celina Midori Ichikawa
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Izabela Leite Ribeiro Guimaraes
Professora do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

A democracia não pode, em hipótese alguma, ser reduzida ou ficar restrita 
apenas à realização de eleições e ao fato de proporcionar liberdade, seja ela política 
ou de expressão. Mais do que isso, a democracia possui um valor universal – as 
pessoas têm razão para vê-la como algo valioso – que, infelizmente, parece estar 
sendo esquecido.

Foi na Idade Moderna que a democracia tornou-se o que é hoje: uma 
forma de governo representativa, com um sistema político estruturado e com 
partidos políticos definidos, cujo objetivo é trazer ao conhecimento do Estado 
as reais necessidades do povo, minimizando as desigualdades (pelo menos, 
teoricamente). Foi também nesse período que se reconheceu a importância 
do voto secreto bem como se deu o devido valor ao indivíduo. Antes disso, a 
democracia era direta e exercida apenas por uma parcela da sociedade: escravos, 
mulheres e estrangeiros, por exemplo, eram excluídos. 

A política, desde os primórdios, foi um tema bastante debatido 
entre filósofos, destacando-se entre eles Aristóteles. Para ele, a democracia 
é fundamentada pela igualdade e liberdade, apresentando a alternância no 
governo como principal característica. Hoje, apesar de tantos anos decorridos, 
visualizamos a ideia do filósofo: temos representantes, ora de partidos de direita, 
ora de esquerda, no comando do governo.

Para tal, o meio eficaz de legitimação e organização do poder nas sociedades 
é o processo eleitoral, também conhecido por eleições. Segundo Sartori, é por 
meio delas que existe a ponte entre governados e governantes e, por conseguinte, 
a democracia representativa.

Muito recentemente, houve uma eleição nunca antes tão acirrada entre, 
de um lado, o PT; de outro, o PSDB. Ambos os partidos sob o sistema de eleição 
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majoritário (ganha a eleição aquele que obtiver o maior número de votos). É 
importante salientar, entretanto, que o comportamento eleitoral tem sido 
analisado segundo a ótica de fatores estruturais. Foi por meio dessa análise que 
muito se disse, por exemplo, no período da eleição presidencial, que a divisão 
entre os partidos é socioeconômica e não geográfica. 

Além disso, refletir sobre comportamento eleitoral implica estudar os 
tipos de votos. O caso da eleição do deputado federal Tiririca, em 2010, explica 
claramente o voto de protesto, um meio pelo qual o eleitor decide votar naquele 
candidato considerado excêntrico (no caso, a profissão dele era palhaço), para 
manifestar sua insatisfação com o sistema eleitoral vigente.

Podemos verificar que atualmente a representação política e o sistema 
eleitoral passam por uma crise, uma diminuição do entusiasmo pela democracia. 
Os cidadãos demostram profundo descrédito em relação aos políticos, cada 
vez mais envolvidos em corrupção e desvios. Aquilo que deveria ser o valor 
universal não o está sendo. Os interesses não são mais públicos; a voz não é de 
todos. Os partidos políticos não conseguem mais levar ao Estado as demandas 
da sociedade.

Isso, infelizmente, acaba repercutindo de forma direta ou indiretamente 
na vida de cada um. O sistema econômico está atrelado ao sistema político: 
quando os investidores não têm certeza dos rumos que o país tomará (ou a que 
será conduzido), os investimentos certamente não ocorrem. Haverá especulação, 
aumento de preços, diminuição na exportação e, por fim, inflação. E, para um 
bom entendedor, meia palavra basta... 

Publicado no jornal O Regional (Catanduva/SP) 21/11/2014; no jornal Tribuna Hoje 
(Umuarama/PR) 23/11/2014; no jornal Diário do Noroeste (Colatina/ES) 03/12/2014 
e no jornal Diário de Notícias (Linhares/ES) 03/12/2014.
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A POLÍTICA NÃO MUDA?

Lucas Francisco dos Reis
Acadêmico do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Izabela Leite Ribeiro Guimaraes
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A democracia é vista hoje como uma grande conquista feita pelo e 
para o povo. Na história da humanidade, não faltam relatos de subordinação 
e escravidão da população, em sua grande maioria pobre e carente. O efeito 
democrático foi instituído em seus primórdios visando à igualdade entre as 
pessoas, igualdade de poder. Pode-se dizer que, se é justo para um, tem de ser 
justo para todos.

A democracia tem seus primeiros relatos na Grécia antiga e foi se 
aperfeiçoando durante gerações seguintes. A ideia crua girava, no início, em 
torno de certa quantia de cidadãos, escolhidos por sorteios para que as decisões 
políticas fossem tomadas. Tais “eleitos” ocupavam seus cargos durante um 
certo tempo para que outros fossem escolhidos e assim por diante, criando a 
imagem de que o poder não estava nas mãos de uma única pessoa, mas sim 
da sociedade. Vale ressaltar, todavia, que mulheres e negros não tinham esses 
mesmos “direitos”, distorcendo de certa maneira essa visão igualitária feita só 
para alguns.

Com o passar dos tempos, a democracia foi sendo moldada aos governos 
maiores e mais complexos assim como as necessidades das populações e também 
suas capacitações e insatisfações. Aristóteles, Robert Dahl e Giovanni Sartori 
foram grandes pensadores políticos que ajudaram a desmembrar e consolidar a 
ideia de democracia.

Viu-se que o governo necessitava de reforma, e foi daí que surgiram as 
definições de democracia liberal e real, que desaguam nas democracias capitalistas 
e comunistas. 

Rousseau ainda propôs um sistema de assembleia de cidadãos, em que 
estes assumem totalmente as decisões do governo, porém essa democracia direta, 
em face de suas particularidades, só consegue ser instalada em comunidades 
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pequenas. Daí surge a importância do Parlamento como espaço  de representação 
do povo.

Diferentemente do que se pensa, o princípio eleitoral difere do princípio 
democrático. O primeiro nasceu da necessidade de consolidar o segundo. 
A eleição foi um modo encontrado para legitimar, por escolha igualitária, 
membros que irão compor o governo, visando à representatividade de uma 
grande maioria. Em miúdos: o povo escolhe alguém em quem “confie” para que 
este tome decisões em seu (do povo) nome. 

O sistema eleitoral e o político caminham lado a lado, e um acaba 
interferindo no outro, seja direta ou indiretamente, pois, para a concepção de 
um partido, por exemplo, é necessário eleger um ou outro candidato. Assim os 
dois sistemas acabam por complementar-se.

Sabe-se que há fatores comportamentais que influenciam as tomadas de 
decisões, e, nas eleições, isso não seria diferente. Religião, idade, sexo, estrutura 
familiar, nível de escolaridade, localização, localização regional, entre outros, 
acabam interferindo na escolha do voto.

Antigamente, votar era visto como uma conquista soberana do povo; 
tinha-se ali o poder de mudar toda uma trajetória política. Com o passar do 
tempo, viu-se que, mesmo com tantas reformulações, ideologias e promessas, 
pouca coisa se diferenciava da monarquia. Eis que surgem, então, alguns tipos 
de comportamentos eleitorais, como o voto de protesto, ou ainda o voto útil e o 
partidário – e também o ideológico.

Em meio a tantas transformações, não se pode esquecer-se de um dos 
elementos principais que concorrem para a continuidade das eleições: os partidos 
políticos. Os partidos contribuíram para que a disseminação do voto fosse tão 
abrangente. As pessoas que se identificavam com determinadas ideologias e 
as que partilhavam das mesmas ideologias viram que muitas outras também 
comungavam do mesmo anseio, passando a apoiar e divulgar o partido. Abriu-se 
então uma variedade enorme de possibilidades.

De início, e até na atualidade (embora hoje as fronteiras já não sejam tão 
nítidas), os partidos eram divididos em dois grandes grupos: os de direita e os 
de esquerda. Os mais conservadores resistem – e ainda contam com o grande 
número de “fieis” –, enquanto novos partidos surgiram visando, em grande 
parte, aos problemas ambientais, que exercem impacto direto na economia. 
Estes últimos atraem, em geral, o público jovem e pessoas da terceira idade. As 
propostas saíram do contexto apenas econômico e passaram a valorizar mais o 
indivíduo em si, em seu bem-estar.
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De um modo geral, atualmente se vê que a política “nua e crua” pouco 
mudou. O que realmente vem-se transformando e ganhando novos contextos 
são as pessoas e o modo com que elas veem a política, as propostas, os partidos, 
a democracia. Isso sim é revelador.

Publicado no jornal Diário de Votuporanga (Votuporanga/SP) 18/12/2014; no Jornal 
de Gravataí (Gravataí/RS) 18/12/2014 e no jornal Impacto MS (Campo Grande/MS) 
18/12/2014.
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PARTIDOS BEM PARTIDOS!
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Izabela Leite Ribeiro Guimaraes
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Os partidos políticos foram criados a fim de se estabelecer uma linha de 
contato entre os desejos políticos da sociedade e a política em si. E, dessa forma, 
cada partido escolhe as diretrizes nas quais se baseia, por quais direitos irá lutar, o 
que quer mudar na política da sociedade atual e como vai agir. Os cidadãos, por 
sua vez, buscam nesses partidos a realização dos seus desejos, princípios e buscas 
em comum, e assim se filiam, se aliam com aqueles a que mais se assemelham, 
na esperança de ter seus anseios atendidos e de ver tudo mudar.

Filiados, esses cidadãos organizam-se entre si para promover mais aliados, 
formar candidatos fortes e assim buscar o poder. Dos mais reservados aos mais 
liberais, o princípio fundamental de qualquer partido político é chegar ao 
poder – e manter-se nele. A grande questão é que, como esse poder, depois de 
alcançado, ocasiona mudanças nas diretrizes de partidos políticos, seus princípios 
de atuação ou seus valores sofrem alterações a partir do momento em que chegar 
ao poder e manter-se lá é o principal foco. Então aqueles desejos de mudança 
ou de revolução política são trocados por alianças entre partidos totalmente 
contrários, simplesmente pela ânsia de se manter lá e, sobretudo, de promover 
aquilo que antes era base de busca de poder. Os partidos políticos, com o passar 
do tempo, estabelecem alianças entre si e candidatos de mudança, que agora 
já eleitos não fazem nada de novo, são manipulados por coalizões políticas, e 
quem sofre com toda essa bagunça é o povo. Ademais, chegar ao mais alto cargo 
político permite aos partidos o total esquecimento do que os levou a enviar uma 
pessoa como candidato para ser sujeito de mudança perante a sociedade.

O resultado tem sido, pelo menos no Brasil, uma total descrença da 
sociedade, que começa a se negar a filiar-se a partidos políticos, pois não confia 
mais naqueles que lançam candidatos que mais tarde serão apenas marionetes do 
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poder político. Fantoches que apenas obedecerão aos seus respectivos partidos 
políticos e que já perderam a meta de mudança política, já que lançar um 
candidato a eleição é pôr em prática o desejo de mudança, mostrando assim 
insatisfação com a política atual. 

A população, por seu turno, sente-se cada vez mais coagida e passa, cada 
vez mais, a votar em branco, ou a anular seus votos, pois não confia em nenhum 
candidato e em nenhum partido político, pois não há mais em quem confiar. 
Quem será digno de um voto? Há alguém disposto a fidelizar-se a algum partido 
que, na primeira “necessidade”, se unirá a seu maior rival? A população sente-se 
descrente e ultrajada, pois tudo muda quando se alcança o poder.

Publicado no jornal Diário Popular (Ipatinga/MG) 18/12/2014; no jornal O Regional 
(Catanduva/SP) 18/12/2014; no jornal Diário de Assis (Assis/SP) 18/12/2014 e no 
Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 18/12/2014.
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A TAL DA DEMOCRACIA
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Democracia, para Aristóteles, tem como princípio fundamental a 
liberdade, que significa que os cidadãos prestam obediência e mandam, ou seja, 
há alternância de governo. Outra característica é a igualdade: todos os cidadãos 
são iguais perante a lei.

Pode-se entender democracia como um conjunto de regras que 
estabelecem quem possui autoridade para tomar decisões e o comportamento 
dos integrantes dessa comunidade. E, para que se garanta o democrático, as 
decisões devem ser aceitas pela maioria da comunidade.

Antigamente, a democracia estava presente apenas em pequenas cidades 
e era exercida apenas por homens livres. Hoje ela se expressa por meio do voto 
secreto, igualitário e universal, que envolve milhões de pessoas de ambos os 
sexos, de diferentes etnias, como é o caso do Brasil.

As eleições são como um símbolo, um instrumento eficaz de organização 
e legitimidade do poder nas sociedades. É por meio delas que todos ou a maioria 
dos membros escolhem um número menor de pessoas, ou somente uma, 
para representá-los, ocupando posições de autoridade nessa comunidade. O 
comportamento dos eleitores e, consequentemente, os resultados eleitorais são 
diretamente influenciados pelas características da conjuntura econômica, social, 
democrática, educacional. 

Entende-se o sistema eleitoral como um conjunto de decisões políticas 
contidas nas normas eleitorais, que atuam diretamente na transformação das 
preferências eleitorais (votos) em quotas de poder institucionais. Constituem 
elementos interdependentes, em que a modificação de um afeta os outros. Toda 
proposta de adoção de uma reforma de um sistema eleitoral não é neutra; sua 
discussão sempre deve ser contextualizada (num contexto político determinado).
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Há, hoje, uma crise na representação política, decorrente, sobretudo, 
do profundo descrédito em relação aos políticos – que possuem a função de 
mediação entre o Estado e a sociedade civil, encaminhando as demandas desta 
aos órgãos de governo – e do desinteresse pela disputa eleitoral, além da baixa 
participação ativa dos partidos políticos e da diminuição do interesse pelas 
questões políticas, entre outros fatores.

Vivenciamos uma crise de legitimidade das instituições e um profundo 
mal-estar com a democracia. No Brasil, em 2013, houve diversas manifestações 
mostrando grandes insatisfações difusas e generalizadas, como, por exemplo, 
contra os péssimos serviços no transporte público, na saúde, na educação, ou 
contra a exorbitante corrupção e impunidade, entre tantos outros motivos.

Os cidadãos não se sentem representados nem pelos partidos e muito 
menos pelos governos. Uma crise de representação política, visível na descrença 
e desqualificação do parlamento, dos partidos e dos políticos, especialmente 
entre os jovens. Em uma pesquisa do Instituto Data Popular, publicada no dia 
21/06/2013, realizada com 1.502 pessoas entre 18 e 30 anos, em 100 cidades 
do país, revelou que 75% não confiam nos políticos, nem nos partidos e 59% 
também não confiam na Justiça.

Nos últimos tempos, os partidos políticos vêm passando por uma crise, 
especialmente na função de representação de interesses dos diferentes grupos 
sociais e na intermediação desses interesses junto ao Estado. Essa situação ainda 
é agravada pelas atitudes antidemocráticas, como a corrupção, e pela falta de 
novas lideranças, entre outras, o que gera grande desconfiança e descrença social 
nos partidos políticos e seus dirigentes.

Um dos agentes sociais que vêm surgindo na tentativa de remediar essa 
situação são as organizações não governamentais (ONGs), que ainda possuem 
grande credibilidade na sociedade.

Existe uma urgente necessidade de se eliminar a corrupção e impunidade 
do meio político, aumentar a credibilidade dos partidos políticos e de seus 
representantes – e reestruturar o governo. A população como um todo deve lutar 
por seus direitos, aumentar sua participação nas questões políticas e não abrir 
mão de uma sociedade melhor, com saúde, educação, transporte, entre outros 
direitos, a todos e com qualidade.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 20/12/2014 e no jornal Correio do 
Estado (Campo Grande/MS) 20/12/2014.
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CAPÍTULO III

“Debulhar o trigo
Recolher cada bago do trigo

Forjar no trigo o milagre do pão
E se fartar de pão
Decepar a cana

Recolher a garapa da cana
Roubar da cana a doçura do mel

Se lambuzar de mel
Afagar a terra

Conhecer os desejos da terra
Cio da terra, a propícia estação

E fecundar o chão”

Música: O cio da terra – Chico Buarque e Milton Nascimento

“Eu vou pra roça com muié e fi o
Vivê pertinho do paió de mío

Riscá a viola junto do paio [...]
Cá na cidade é um ta de berreiro

E não si vévi sem tê dinheiro
Mas lá na roça é tudo mai mio [...]”

Música: Vou pra roça – Luiz Gonzaga e Zé Fereira
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UM GRANDE “SALVE” PARA A REFORMA 
AGRÁRIA

Aline Helmann Bonfim
Acadêmica do curso do Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Sirlei Tonello Tisott
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Imagine o seguinte discurso: “Vamos dar oportunidade aos que nada 
têm, que almejam a melhoria de suas vidas, mas não dispõem de meios para 
fazê-lo. Vamos dar terra para que nela plantem seu sustento, sua riqueza, para 
enfim chamarem de sua”.

Esse discurso fictício é, de longe, cheio de razão e consciência social; 
inclusive está previsto na Constituição que o Estado deve erradicar a pobreza, 
porém o problema emerge quando se observa de perto a real situação dos 
assentados. É de total calamidade! Para expor melhor o que desejamos explicar, 
vamos dividir o texto em antes e depois da aquisição da terra – da realização de 
um sonho.

Antes: para receber a terra, é preciso encontrar uma fazenda que não 
esteja cumprindo sua função social: a de ser produtiva. Encontrada a fazenda, 
o MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra), ou outro movimento ainda 
sem prestígio no país, pressiona o governo com manifestações e ocupações. 
Incontáveis foram as vezes que tais manifestações culminaram em desrespeito 
à lei civilizada deste país, mas, para não perder o foco da discussão que estamos 
propondo, deixaremos essa problemática para uma abordagem futura.

Para ocupar uma fazenda, é preciso fixar-se nela; então, os sem terra 
instalam-se às margens das rodovias. Imagine-se morando em barracos arcaicos, 
fabricados com ripas finas e lona preta! Uma situação precária, com banheiro 
sem o mínimo de conforto e saneamento. Se chover muito, a enxurrada leva; 
se sair o sol, ninguém suporta a amostra grátis do inferno, sem mencionar o 
risco de acidentes com veículos que trafegam nas rodovias. Considera-se esse 
martírio, um dos degraus mais baixos a que um ser humano tem que descer para 
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conquistar o sonho de obter 15 ou 20 hectares de terra. Enfim, sujeitos a todo 
tipo de perigos e ameaças, eles esperam anos, sem energia, sem água encanada e 
saneamento básico, até que o processo do assentamento se efetive.

Depois: vem a ilusão de sonho realizado. O INCRA (Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária) divide os hectares da fazenda para cada 
uma das famílias assentadas. Essas passam a ter o seu pedaço de terra, umas 
vaquinhas, uma horta, algumas galinhas, um pequeno pomar e, considerando 
o tamanho dos lotes (pequeno), é o que cabe fazer. Então, começa o pesadelo: 
embora a monocultura muitas vezes não seja a real intenção dos assentados, 
alguns tentam, no entanto nenhum mercado é abastecido pela produção em 
pequena escala, e o arroz vem da região sul, a soja, da região centro oeste, o 
feijão, predominantemente das regiões sul e sudeste. Tudo produzido em larga 
escala, enquanto os assentamentos apenas abastecem as feirinhas locais.

Além disso, pesquisas científicas apontam que é inviável produzir grãos 
(soja, milho, trigo) em pequenas escalas, como exemplifica o estudo sobre 
“Dinâmica e diferenciação dos sistemas agrários”, desenvolvido por alunos do 
Curso PLAGEDER – Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural da 
UFRGS. Considera-se que uma área de assentamento de aproximadamente 20 
hectares é pequena demais para plantar soja, milho ou qualquer outra qualidade 
de monocultura, tornando-se insustentável para a agricultura de pequeno porte. 
Primeiro, porque esse tipo de atividade não geraria lucro, ou o retorno seria 
muito baixo, tendo em vista que se utilizam tecnologias e mecanização de alto 
custo, tanto para a aquisição quanto para a obtenção de prestação de serviço 
terceirizado – na contratação de hora-máquina. Segundo, porque o poder de 
barganha e a falta de recursos financeiros para a aquisição de insumos agrícolas em 
pequenas quantidades tornam o processo mais caro para o agricultor. Terceiro, 
porque alguns assentados são inexperientes, técnica e administrativamente. 

É preciso conhecer a atividade. É preciso logística, dinheiro e trabalho 
duro. Sem dinheiro, sem meio eficaz de produção e sem experiência, a saída 
para sobreviver é vender  leite, ovos, frangos, frutas e verduras nas feiras locais, 
o que é insuficiente para garantir o sustento da família, sem moradia adequada, 
sem suporte tecnológico e sem uma assessoria técnica eficiente. Essas condições 
de vida eles não querem para seus filhos e netos. Quem almeja essas condições 
para si e seus familiares? 

Passam a ser assentados ou esquecidos? Às vezes aparece uma fiscalização 
para verificar se os lotes não foram vendidos. Tanto o Governo Lula, quanto o 
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Governo de FHC apresentaram empenho, no entanto nenhum dos dois deu 
algum grande passo para melhorar tais situações, e a problemática social continua.

A solução não é acabar com a reforma agrária no Brasil; ao contrário, é 
preciso algumas mudanças. O Estado tem dever constitucional de garantir o 
desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais (atos previstos no Art. 3º, II e III da Lei Maior), 
mas não pode afundar-se em dívidas para garanti-los. 

O reembolso do ex-proprietário é o governo quem paga; nada mais 
justo que os novos proprietários ajudem em, no mínimo, 40% dessa conta 
salgada para os cofres públicos (com facilidades, parcelas ínfimas e longas). É 
preciso selecionar rigorosamente as famílias, aumentar o tamanho dos lotes e 
providenciar assistência técnica às famílias. Não basta pôr-lhes a terra nas mãos 
e esquecê-las nessas verdadeiras favelas rurais; é preciso ensiná-las a ganhar o 
próprio sustento, de modo que não mais dependam do governo. 

Velhos ditados podem ser aqui elucidados: “Tudo que vem fácil vai fácil!”; 
“Dar o peixe ou ensinar a pescar”?

Publicado no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 
04/04/2011. 
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AGRONEGÓCIO: LATIFÚNDIO DO SÉCULO XXI?

Joselia Aparecida Pires Vicente
Acadêmica do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Vanessa Cristina Lourenço Casotti Ferreira da Palma
Professora do curso de Direito da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS. 

 

Vivemos em um país de forte tradição ruralista que valoriza exaustivamente 
a propriedade privada. Desde as primeiras formas de governo, o direito de 
propriedade se fez presente, a necessidade de regular a propriedade, logo, é 
inerente ao próprio homem.

Assim, somos fruto de uma cultura que valoriza a terra e a tem como 
fonte de riqueza e sobrevivência.

Diante desse contexto, o Brasil vive, desde seus primórdios, gigantes 
diferenças sociais, geradas por uma cultura enraizada de que a riqueza advém 
da propriedade de bens imóveis. Haja vista, que a maioria dos brasileiros sonha 
com a casa própria, luta por toda uma vida para adquirir pelo menos um bem 
imóvel. E se acumula dinheiro, investe em propriedades.

O brasileiro não confia em investimentos em ações, por exemplo, gosta 
de ver seu dinheiro transformado em algo palpável. Isso ficou evidente na última 
grande crise global. Países que, por tradição, preferem investir em bens móveis, 
como os Estados Unidos, sofreram muito com a desvalorização de seus títulos, 
já o Brasil saiu da crise quase que ileso.

Por isso, grande parte dos nossos milionários investe seus milhões em 
latifúndios, cultivados ou não. Ou pior, latifúndios são negociados, mesmo 
tendo em seu interior nossas florestas, desmatadas para dar lugar à agricultura 
e à pecuária.

Em outras palavras, a maior parte das terras cultiváveis do país está em 
poucas e restritas mãos, o que gera riqueza para alguns e miséria para muitos.

Assim, parece óbvio a necessidade de uma reforma agrária séria. Então, 
porque até hoje não há uma reforma abrangente e eficaz?

Evidente, aqueles que legislam e aprovam os projetos de lei são, 
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em grande parte, pelo menos 160 dos nossos parlamentares, os mesmos 
latifundiários citados acima. Nossa elite agrária também tem tradição política, 
e os currais eleitorais estão mais ativos do que aparentam. Um bom exemplo é 
o Senador Blairo Maggi, de Mato Grosso, que é nada mais, nada menos, que 
o maior produtor de soja do mundo (Em novembro do ano passado a revista 
Forbes elegeu Blairo Maggi como o 62º líder mais influente do mundo, sendo 
ele o único brasileiro listado, além do ex-presidente Lula, está também entre 
os 30 líderes mais influentes do Brasil de acordo com a revista Época). Sem 
contar o fato de que desde os anos 60, os grandes proprietários sentiram-se 
traídos com Estatuto da Terra, voltando-se imediatamente para a mobilização 
de suas entidades de classe, com vistas a organizar sua reação às medidas do 
governo.

Portanto, a luta foi minada desde seu início com movimentos sociais 
reprimidos, lideranças perseguidas e sindicatos sob intervenção. A Lei, por 
consequência, acabou por significar muito pouco, efetivamente, em prol das 
demandas por terra. Logo, a redistribuição justa de terras no Brasil é uma utopia 
combatida e quase exterminada atualmente, por uma Lei obsoleta, interpretada 
ao gosto de uma minoria. Como quase todas as Leis brasileiras, aliás. 

Fator essencial, no fracasso da distribuição de terras, é a mídia, que tudo 
faz para manchar a imagem do movimento sem- terra. Fazendo com que grande 
parte da população veja as demandas por terra como coisa de vagabundo e se 
satisfaça com a comida na mesa, sem preocupações com o fato de essa comida 
ser experimental, “transgênica”. (Aliás, nunca mais se falou disso, não?!)

O que pouco se diz, porém, é que a agricultura camponesa ainda é a 
responsável por mais da metade da produção agrícola brasileira, com exceção 
apenas da soja, da cana e da laranja.

Nesse ínterim, recentemente, foi divulgado, pela Universidade Federal 
de Mato Grosso, um estudo acerca do leite materno de mulheres que vivem 
próximas às plantações de soja no norte de Mato Grosso. O estudo revelou 
uma substância tóxica presente no leite, que pode até mesmo causar abortos 
espontâneos. Substância essa, que inclusive é proibida no Brasil, mas de forma 
ilegal, é usada como agrotóxico.

Em contrapartida, esse novo modelo agrícola é aclamado, pois resolve dois 
problemas: a fome gerada pela má distribuição de terras e, portanto, de renda (O 
problema da fome, logo, passa a ser visto como uma falha na agricultura e não 
como uma falha social e política); e a ameaça dos sem-terra, afinal, o latifúndio 
está sendo cultivado.
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Este novo modelo, além de apontar para o monocultivo, acentuando a 
dependência do produtor em relação ao complexo industrial-financeiro, gera 
uma agricultura sem agricultores, proporcionada pelas novas tecnologias.

O próprio termo “agronegócio” evidencia que o pequeno agricultor se 
torna ultrapassado, e a passos largos tem sido devorado pela indústria agrícola. 
Enfim, tem-se cada vez mais latifúndios, mais monocultura, mais dependência 
da indústria e da tecnologia. Ou seja, acelera-se, o cultivo desenfreado a custo da 
insegurança alimentar e da miséria do pequeno produtor rural.

Por fim, “a atual estrutura agrária nos impede de ser uma nação, não 
é apenas um problema da pequena agricultura. Ela é um obstáculo para a 
conformação, consolidação e complementação da construção de uma nação 
republicana, democrática, autônoma, independente, que julgo ser a aspiração 
de todos nós. Somos sujeitos da reforma agrária e ela é condição para que nosso 
sonho de nação se concretize”. Plínio de Arruda Sampaio.

Publicado no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 
08/04/2011. 
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ITR PROGRESSIVO E A FUNÇÃO AMBIENTAL DA 
PROPRIEDADE

Joselia Aparecida Pires Vicente
Acadêmica do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Vanessa Cristina Lourenço Casotti Ferreira da Palma
Professora do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

A progressividade do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 
(ITR) é contemplada no art. 153, § 4º, I, Constituição Federal (CF): Será 
progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção 
de propriedades improdutivas. Ou seja, para fim extrafiscal, para o atendimento 
à função social da propriedade.

De forma que, um imóvel rural o qual não cumpre a sua função social, 
poderá sofrer a incidência de alíquotas progressivas de ITR, previstas na Lei nº 
9.393/96, que aumentam a carga tributária à medida que diminui o grau de 
produtividade do imóvel. É a progressividade atendendo ao princípio da função 
social.

As alíquotas do ITR têm percentuais que variam entre 0,03% a 20%, 
conforme a área total do imóvel e o grau de sua utilização. Este é, então, o 
grande problema da progressividade, pois parte da doutrina acredita que se pode 
chegar a um efeito confiscatório.

Todavia, é imprescindível destacar que o princípio da função social 
da propriedade não pode, e não deve, se sobrepor ao princípio – igualmente 
constitucional – que veda tributos com fins confiscatórios (art. 150, IV, CF). 
O princípio do não-confisco proíbe que sejam criados tributos excessivos que 
possam causar a destruição da riqueza tributável e da propriedade a ponto de 
fazê-la desaparecer por desconsiderar a sua capacidade contributiva. 

Enfim, a incidência da alíquota de 20% sobre determinado imóvel rural 
durante 5 anos consecutivos, resultaria, certamente, na absorção plena e total do 
valor dessa propriedade, o que certamente não atende à progressividade.

Há, então, um conflito, e a este deve se acolher os métodos propostos pelo 
Professor alemão Robert Alexy: Quando houver colisão de princípios no caso 
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concreto, um deles tem que ceder, o que não significa dizer que o cedido deve 
ser declarado inválido. Afinal, nos casos concretos, os princípios têm diferentes 
“pesos”, devendo prevalecer o de maior peso.

Portanto, o conflito seria de um Direito Fundamental (função social da 
propriedade) contra um princípio da Ordem Tributária (não-confisco), em que, 
segundo a teoria de Alexy, deveriam ser medidos os pesos de ambos os princípios 
para saber, ao fim, qual deles se aplicaria no caso concreto. No caso do ITR, 
por trata-se de um manejamento progressivo com nítido caráter de indução 
de comportamentos, o Não-Confisco deveria ser aplicado apenas quando a 
tributação, direta e imediatamente, atingir a totalidade do imóvel rural. 

Por fim, Princípios do Direito Tributário, como o da Capacidade 
Contributiva e o do Não-Confisco, foram construídos em tempos, cujo conceito 
de propriedade não era o que hoje prevalece no ordenamento constitucional 
brasileiro. Com efeito, a propriedade, entendida em sua função social deve ser 
exercida em benefício da incolumidade e para a produção de riqueza nacional, e 
não mais em interesse individual do proprietário. O aparente conflito, todavia, 
não ensejará a negação do princípio, uma vez que, concretamente, deverá 
prevalecer o princípio de maior peso.

No confronto entre dois interesses, um de natureza particular e outro 
de natureza pública, o conflito se resolve em benefício do interesse maior, que 
é, notadamente, o de natureza pública, devendo este, se sobrepor ao primeiro. 
Por fim, prevalecem os princípios da indisponibilidade do interesse público e da 
predominância do interesse público sobre o particular.

Não restam dúvidas, portanto, de que em um conflito, a função 
socioambiental da propriedade prevalecerá, posto que, esta preza pelo interesse 
social (coletivo), no caso concreto, e não pelo interesse apenas do proprietário 
(individual).

Enfim, há de ser um artifício, imprescindível para a preservação ambiental, 
a progressividade do ITR, pois o proprietário veria sua tributação aumentar ao 
passo que depredasse sua propriedade.

Publicado no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 
21/09/2011. 



VErSõES E PondEraçõES248

O DRAMA DAS DEMARCAÇÕES

Jovana de Fátima Somensi
Formada em Jornalismo e Acadêmica do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

 

“Quando me tratas mal e, desprezado, / Sinto que o meu valor vês com 
desdém, / Lutando contra mim, fico a teu lado / E, inda perjuro, provo que és 
um bem. / Conhecendo melhor meus próprios erros, / A te apoiar te ponho a 
par da história / De ocultas faltas, onde estou enfermo; / Então, ao me perder, 
tens toda a glória.” (Willian Shakespeare)

Em cena, protagonistas de uma história bem longe de um final feliz. De 
um lado, produtores empunham a espada do poder e apoio do governo estadual, 
toda cravada de pedras políticas preciosas. De outro, indígenas e FUNAI 
apontam flechas envenenadas com tradição, distorção e injustiça histórica. 
Acima, Governo Federal e a Constituição climatizam o cenário e demarcam os 
tempos. Abaixo, as mídias, fuçando e revirando os lixos, bebendo o sangue dos 
moribundos, procurando o que mais vende.

Quem compra esse filme e assiste a essa peça teatral somos nós. No final 
das contas e contos, conformados ou não, nos damos conta que não passa de 
ficção. Só que dessa vez, uma ficção real. O grito quando o personagem favorito 
é atingido não vem seguido de um sorriso sem graça como nos romances, mas 
de incertezas, tensões, tristezas de verdade. As comemorações ficam restringidas 
até a próxima cena, que os autores ainda não escreveram. Enquanto a trama 
se desenrola, opinamos e ajudamos a redigir linhas e mais linhas de histórias 
paralelas.

As trilhas sonoras são escolhidas com esmero. O “Blues da Piedade” 
chia como numa vitrola antiga nos ouvidos indígenas, já o D2 canta sobre os 
produtores “Cowboy” em som claro, defendendo em sobe-sons emocionantes a 
mesma batida que as ONG’s enviaram, um clássico do rei Elvis Presley: “A fool 
such as I”, enquanto Raul Seixas ri-se de todas as partes com a “Mosca na Sopa”. 
A pipoca esfria cada vez que nós perdemos o interesse na disputa e mudamos de 
sala ou de canal.

A terra que parece pertencer a todos e a ninguém é usada como o fio da 
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meada, mas não passa de um enredo secundário. Em primeiro plano, a vida, as 
idéias que constroem a vida. Eu mesma já fui comunista, já fui nazista, já fui 
anarquista, ditatorial, revolucionária, democrática. Hoje, sou humana. Não vejo 
mais atores sociais nesse conflito: enxergo gente. Futuro.

Não se trata mais de saber quem vai ganhar. Não existem mais lados. 
A história agora caminha para contar quem vai sobreviver, e a custa de quê. 
Nessa jornada, não importam mais as vitórias do passado, as mazelas do presente 
ou a incerteza do porvir. O que vai fazer esses humanos continuarem lutando, 
sobrevivendo, é a esperança: a mocinha de qualquer conto de heróis. De heróis 
de verdade.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 20/06/2013. 
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CAPÍTULO IV

“[...] Alma não tem cor
Porque eu sou preto?

Branquinho, neguinho
Branco, negão

Percebam que a alma não tem cor
Ela é colorida, sim
Ela é multicolor

Percebam que a alma não tem uma só cor
Ela é colorida, sim

Ela é multicolor [...]”

Música: Alma não tem cor - Zeca Baleiro

“ [...] Quando eu estava prá nascer
De vez em quando eu ouvia

Eu ouvia a mãe dizer:
‘Ai meu Deus como eu queria

Que essa cabra fosse home
Cabra macho prá danar’
Ah! Mamãe aqui estou eu

Mamãe aqui estou eu
Sou homem com H
E como sou!... [...]”

Música: Homem com H - Ney Matogrosso
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COTAS? SOCIAIS SIM, RACIAIS NÃO!

André Renato Correia Vieira
Acadêmico do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Marco Aurélio Batista de Sousa
Advogado e Professor do curso de Ciências Contábeis da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Este artigo surgiu do seguinte questionamento: Qual o caminho que o 
sistema político do Brasil está seguindo, diante de temas e problemas polêmicos, 
tais como as “cotas sociais e raciais” adotadas atualmente por algumas instituições 
públicas no país? Originário dos Estados Unidos, esse conceito de “cotas” foi 
concebido como uma forma de ações afirmativas destinadas a grupos de pessoas 
consideradas menos favorecidas na sociedade. No Brasil, o sistema configura-
se como uma medida governamental que cria reserva de vagas em instituições 
públicas, como é o caso das universidades, oferecendo tratamento diferenciado 
a alunos de escolas públicas, índios e a quem se autodeclarar negro ou pardo.

O sistema de “cotas raciais” pode ser visualizado como um sistema político 
que se apresenta à sociedade como um instrumento de compensação direcionado 
a determinados grupos de pessoas, sobretudo por questões étnicas ou de cor 
de pele, fazendo crer que essas ações os deixam em situação de igualdade em 
relação às outras e em condições de concorrer e disputar vagas em universidades 
públicas. “História para boi dormir”, como diriam nossas avós. Igualdade 
significa direitos idênticos a todas as pessoas, segundo a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos e a Constituição Federal do nosso país, independente de 
características pessoais, como cor de pele, sexo, ou qualquer outra classificação 
que inventarem por aí. 

Além disso, esse sistema já encerra uma contradição no próprio nome, uma 
vez que separa pessoas por raças e cotas, como se esse fosse o principal entrave para 
que elas pudessem estar vinculadas ou não às universidades públicas. Só existe uma 
raça, que é a raça humana, e nenhuma característica pessoal é determinante de 
sucesso ou fracasso de quem quer que seja, independente da situação. 

As cotas raciais não são um meio válido para corrigir diferenças 
socioeconômicas porque nunca reduziram a pobreza em nenhum lugar onde 
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foram implantadas. Não podem, portanto, ser consideradas como um meio de 
inclusão social de pessoas consideradas menos favorecidas pelo governo, a não 
ser que o conceito de inclusão social esteja associado à separação de pessoas em 
grupos classificados por algum critério, como cor de pele e tipagem sanguínea. 
Segundo Ali Kamel, em seu livro Não somos racistas, foi a partir do governo de 
Fernando Henrique Cardoso que os dados referentes aos “pardos” desapareceram 
das estatísticas oficiais do Governo Federal e todos os antigos “pardos” passaram 
a ser classificados como “negros”, dividindo e reduzindo a população do país a 
duas “raças” antagônicas: negros e brancos.

Essa tal “inclusão” nos faz ver cada vez mais o quanto o sistema político 
brasileiro é frágil, e o quanto somos culpados, assim como os políticos que 
lá colocamos, que não têm capacidade de instituir um modelo adequado a 
nossa cultura, copiando um modelo de outra cultura, ou ainda maquiando a 
situação dos menos favorecidos, fazendo sua politicagem e não política, como 
forma de garantir sua porcentagem de eleitores nas próximas eleições. Temos 
medo desse caminho em que estamos e tememos mais ainda por aqueles que 
não enxergam essa politicagem maquiavélica, pois dados confirmam que 70% 
dos pobres no Brasil são considerados negros. Se o problema de fato fosse 
de natureza étnica, os negros seriam a maioria em concursos públicos, mas 
infelizmente não são porque não conseguem ter acesso ao preparo adequado, 
por serem pobres. 

Assim, somos contra esse sistema que não é ponto pacífico, pois não há 
consenso sobre ele. Um caso que ocorreu em 2007 na Universidade de Brasília 
reacendeu a polêmica, pois dois gêmeos univitelinos foram classificados como 
pertencentes a etnias diferentes, mostrando, assim, como esse sistema agrava 
ainda mais o racismo que se tenta esconder no Brasil. Em face de todos esses 
comentários, somos favoráveis à implementação de uma política de cotas 
SOCIAIS para acesso às universidades e concursos públicos, pois, por meio 
delas, todas as pessoas, independente da cor de sua pele ou de sua etnia, que 
necessitam de apoio estatal seriam contemplada sem que houvesse qualquer tipo 
de preconceito ou distinção. Mas, para isso, é preciso que se definam critérios 
objetivos e eficazes aos beneficiários, ampliando os debates a respeito das “cotas 
raciais”. 

Então, pergunta-se aos leitores deste artigo: “Será que é a cor da pele que 
faz o aluno entrar ou não em uma universidade pública?” E mais: “Isso pode ser 
considerado como igualdade?”.



RACISMO E PRECONCEITO 253

Devemos, como cidadãos rever esse sistema e os políticos em quem 
votamos para nos representar, deixando claro que esse não é um modelo aplicável 
à raça humana, e muito menos igualitário. Nós não precisamos copiar um 
modelo que foi pensado para resolver problemas de outras realidades. Podemos, 
sim, ser mais colaboradores de ideias e participativos, cobrando dos políticos e 
do poder público a igualdade social para àqueles que necessitam. Portanto, cotas 
sociais sim, porque a desigualdade socioeconômica, no Brasil, é o que limita e 
diferencia as pessoas na sociedade.

Publicado no jornal Diário do Noroeste (Colatina/ES) 01/11/2011 e no Jornal de Jales 
(Jales/SP) 06/11/2011.
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COTAS RACIAIS: OPORTUNIDADE OU 
DISCRIMINAÇÃO?

Débora Salatino Palomares
Acadêmica do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Michel Ernesto Flumian
Professor do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

As cotas nas universidades públicas foram instituídas no começo da 
década passada, sendo poucas as que destinavam as vagas para candidatos negros 
ou de baixa renda. Com o passar dos anos, mais instituições de ensino superior 
ingressaram nessa prática. 

As cotas “raciais” só realmente apareceram a partir do início deste século, 
quando as instituições públicas de ensino superior passaram a utilizar essa 
medida em concursos e vestibulares. A primeira instituição de ensino brasileira 
a usar o sistema foi a Universidade de Brasília (UNB).  Por conseguinte, o 
número de instituições a adotarem essa ação afirmativa aumentou e atualmente 
está presente na maioria das universidades públicas.

As universidades aderiram ao sistema de cotas, pelo motivo histórico de 
os negros terem sofrido com a escravidão no Brasil e de não terem tido, ao longo 
do período pós-escravidão, as mesmas oportunidades de acesso a determinados 
direitos, como ao ensino superior. Inscreveram-se, assim, na história do Brasil 
igualitário nascido com a Constituição de 1988, como uma forma de corrigir as 
injustiças causadas no passado.

O sistema de cotas raciais foi um modelo criado pelos Estados Unidos na 
década de 1960, com o objetivo de suavizar a desigualdade econômica e social 
entre os negros e brancos norte-americanos. Atualmente, nos Estados Unidos, 
as cotas são consideradas ilegais.

As cotas raciais no Brasil, além de beneficiarem os negros, favorecem os 
pardos e índios, e, segundo a pesquisa feita pela ONG Educafro, há mais de 180 
instituições públicas de ensino superior que aplicam o sistema. Existem também 
as cotas sociais, que são destinadas a alunos de escola pública e a deficientes 
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físicos, como também as cotas mistas, que são para os candidatos negros que 
estudaram em escola pública. 

A opção dos candidatos pelo sistema de cotas tem sido, todavia, na maioria 
dos casos, decorrente do fato de ser um facilitador do acesso às universidades. 
Assim, um problema que ocorre nas escolas públicas acaba por ser transportado 
para o ensino superior.

A maior dificuldade na aplicação do sistema consiste no fato de nossa 
sociedade ser mestiça e, com isso, provocar problemas na seleção dos candidatos. 
Um caso que ficou muito conhecido no Brasil em 2007 foi o de dois irmãos 
idênticos, dos quais apenas um foi considerado negro para uma vaga na UnB. 
Depois da repercussão na mídia, a universidade voltou atrás em sua decisão e 
considerou os dois irmãos como negros e, portanto, com direito à vaga.

Seja como um mecanismo de correção das injustiças sofridas pelos negros 
na época da escravidão, seja como política inclusiva, que outorga direito ao 
ensino superior a quem terá sido discriminado mesmo em tempos de igualdade, 
o sistema de cotas gera polêmicas. Há, por um lado, quem o conceba como 
prática de justiça social, mas, por outro lado, há quem o represente como 
sistema que continua a discriminar os negros, índios e pardos, pelo fato de não 
os considerar capazes de ingressar em uma universidade pública pelo critério da 
competência. Há, ainda, uma terceira vertente, que se tem manifestado mais 
recentemente e que produz uma inversão: quem não se enquadra no rol de afro-
descendentes ou índios, por exemplo, reivindica o princípio constitucional da 
igualdade perante a lei.

O certo é que, a despeito das polêmicas, a Corte Constitucional Brasileira 
decidiu pela constitucionalidade de tal ação afirmativa: o Supremo Tribunal 
Federal (STF) foi conduzido a posicionar-se sobre o tema e, no dia 26 de abril 
deste ano, o órgão decidiu que o sistema de cotas adotado pelas instituições 
públicas de ensino superior não fere a Constituição brasileira. Resta-nos indagar: 
“Dessa decisão, cabe recurso?”

Publicado no jornal Diário do Noroeste (Colatina/ES) 13/07/2012.
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PRECONCEITO CRONOLÓGICO

Aline Vilalva de Andrades
Acadêmica do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Benedito Gonçalves da Silva
Professor do curso de Ciências Contábeis da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Desde o surgimento do homem integrado e organizado em sociedade, 
o preconceito pode ser encontrado em diferentes formas no meio social, 
econômico, religioso, sexual e cultural. Prova disso, a história nos traz com 
muitos exemplos de preconceito. Já fomos uma sociedade de castas. A escravidão 
dos negros e índios impôs uma posição de superioridade aos brancos. Chegando 
mais à frente, tivemos Hitler na Alemanha oprimindo os judeus. 

O que vale lembrar, entretanto, é que não é preciso voltar no tempo pra 
ficar falando em preconceito.  Os exemplos de discriminação podem ser muitos 
e aparecem até em um gesto discreto e sutil, como uma piada entre amigos. 
Vivemos na órbita constante de preconceitos com denominações diferentes, de 
acordo com a “tribo” que irá sofrer a ação discriminatória. Nos tempos tidos 
como evoluídos e modernos, surgiram termos que estão estampados em nossa 
sociedade como: “intolerância religiosa”, efeito halo, bullying, cyberbullying, 
“heterofobia”, “homofobia”, “misandria”, “misoginia”, “xenofobia”, entre outros. 

Devemos esclarecer que existem tópicos de preconceito que sofreram 
uma diminuição no decorrer dos anos, porém não ocorreu sua extinção. São 
considerados crimes, para este século, a homofobia, o racismo, o nazismo, entre 
outros.  Infelizmente o preconceito segue o rumo da história. 

Na era do consumo em alta, o preconceito emerge contra os indivíduos 
que possuem menor renda social, que não estão atrelados a tal padrão social de 
consumo, deslocando a mira do preconceito para pobres, como os moradores 
de rua, muitos deles espancados até a morte. O preconceito se junta à linha 
cronológica pela raiz natural da essência humana na busca da autoafirmação. 
É o branco julgando o negro inferior para se colocar em uma posição elevada 
em relação a ele, o homem buscando espaço no mercado de trabalho e no meio 
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social, oprimindo as mulheres para alcançar esses objetivos, colocar-se num 
patamar acima e, assim, sentir-se mais confiante. Forma-se, dessa maneira, uma 
escala de intolerância, rejeição e discriminação.

E em todos os canais de televisão, anúncios, jornais, revistas e rádios se 
veem/ouvem campanhas do tipo “diga não ao preconceito”, embora já tenha 
sido comprovado que isso não ocorre na prática social e no cotidiano das pessoas. 

Analisando os fatos, a maior parte das tribos sociais, raciais ou sexuais já 
degustou de alguma forma o amargo do preconceito. E deveriam deixar de pedir 
a “aceitação” das diferenças umas das outras, em favor do ato de “acolher” uns 
aos outros. O mundo não precisa de falsa piedade, e sim de pessoas capazes de 
estender a mão umas às outras para igualar as relações sociais.

Publicado no jornal Folha Regional (Rondonópolis/MT) 14 a 20/10/2012; no jornal 
Folha Noroeste (Jales/SP) 03/11/2012 e no jornal Agora (Rio Grande/RS) 27 e 
28/10/2012.
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REFLETINDO SOBRE A HOMOFOBIA

Edinéia Aparecida Souza Machado
Acadêmica do curso de Ciências Contábeis da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Alexandre Miguel Pereira
Acadêmico do curso de Ciências Contábeis da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Vanessa Cristina Lourenço Casotti Ferreira da Palma
Professora do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Segundo o artigo 5º da Constituição Federal, todos são iguais perante a 
lei, sem distinção de qualquer natureza, seja ela de raça, cor, sexo, credo, idade, 
condição social e econômica. Na teoria, o texto garante a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Partindo 
dessa premissa, qualquer manifestação de preconceito ou distinção, em suas 
variadas formas, é ilegal, sendo que o agente causador fica sujeito a sanções e 
penalidades cabíveis a cada caso, segundo a legislação penal.

Ao longo da história, foram presenciados fatos onde o ódio e a violência 
se sobrepuseram à condição humana e ao direito à vida, como na Segunda 
Guerra Mundial (o conflito mais letal da história da humanidade), onde havia 
manipulação da massa e  imposição de repúdio a qualquer raça ou ser diferente 
ao que era pregado no “Mein Kampf” (Minha Luta) – guia ideológico chamado 
por alguns de bíblia nazista, do ditador Adolf Hitler, que na Alemanha da época 
foi imposto como uma lei, que resultava na matança e prisão de pessoas em caso 
de desobediência.

 Como consequência direta e indireta das políticas ideológicas nazistas, 
estima-se que foram mortos entre 11 e 17 milhões de civis e cerca de 6 milhões 
de judeus durante o holocausto. Entre ciganos, poloneses, eslavos, maçons, 
testemunhas de Jeová, homossexuais, deficiente, doentes mentais (e outras 
minorias étnicas e grupos minoritários, aos quais foram considerados “indignos de 
viver”) foram mortos cerca de 7 milhões, o maior genocídio registrado da história.

Indo um pouco mais além, a colonização dos continentes desencadeou, 
através da escravidão, o tráfico de pessoas e o racismo sistemático, causando 
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sofrimentos inimagináveis, que ainda são notórios e se arrastam até os dias atuais.  
No mundo, ainda é visível a diferenciação entre raça, sexo, idade, 

orientação sexual, religião, condição social, condição física e até mesmo de 
imigrantes, em determinados países.

O preconceito, como próprio nome versa, é uma forma de avaliação 
sem conhecimento, sem qualquer tipo de contato com quem se julga. O 
desconhecido assusta. Tudo o que sai do meio rotineiro é visto como uma 
ameaça e isso gera, em algumas pessoas, um desconforto muito grande e leva a 
uma atitude de aversão e exclusão, pois o caminho mais fácil é excluir ao invés 
de buscar o esclarecimento e refletir sobre a inclusão daquilo que se mostra 
novo. 

Dentre as formas de preconceito, está a homofobia, que é o tipo de 
preconceito que se manifesta pela aversão às pessoas que não seguem o padrão 
imposto pela sociedade (ou mesmo pela religião) onde se prega e defende um 
relacionamento entre sexos opostos. Aquilo que difere desse ponto de vista é 
entendido como algo errado e pecaminoso, como se quem se relaciona com 
pessoas do mesmo sexo – homossexuais – fosse símbolo de promiscuidade e de 
exclusão de respeito e cidadania. 

Houve um tempo em que a ciência acreditava que a homossexualidade era 
uma doença ou um distúrbio de personalidade. Criaram-se, então, paradigmas 
em torno do assunto e, atualmente, chegou-se ao consenso de opção – termo 
frequentemente utilizado em discussões, mesmo entre os próprios homossexuais 
–, entretanto, o termo recomendado é “orientação”. 

Opção é quando se tem o poder de decisão e direcionamento. Em se 
tratando de orientação, tão logo se observa que desejos e sentimentos não são 
articulados a partir de regras ou a partir do que um dia foi colocado como correto 
ou não. Aí reside a diferença entre “orientação sexual” e “opção sexual”: apesar 
de não ser uma escolha, a orientação só será plenamente possível com uma 
opção tomada. 

Assim como o desenvolvimento humano é algo natural, os desejos e 
sentimentos são parte disso, surgem e se estruturam já na infância de maneira 
inconsciente. Seres humanos não são máquinas programáveis e passíveis de 
comandos, é importante cada um lidar com seu próprio preconceito, porque 
todos nós fomos criados num universo muito adverso, incorporando desde 
criança vários valores e questões culturais que facilitam a discriminação de 
diversas naturezas.
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Talvez o passo inicial para se desarmar e se emancipar seja começar a 
aceitar a si próprio, a se questionar, se conhecer e estar aberto a se dispor a 
um horizonte dimensionado às diversidades, abrir o pensamento e o coração, 
causando menos sofrimento aos outros e aumentando as possibilidades de 
ser feliz, enquanto cada um, cada pessoa humana, independentemente de seu 
posicionamento de vida.  

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 18/05/2013.
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DISCRIMINAÇÃO NO BRASIL: MITO OU 
REALIDADE?

Glória Cristina Wan Der Laan Chaves
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Benedito Gonçalves da Silva
Professor do curso de Ciências Contábeis da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

O Brasil possui muitas datas comemorativas importantes e uma delas é 
dia 13 de maio. Neste ano de 2013, comemoramos 125 anos da libertação dos 
escravos.  

País de diversidades, acolhedor de pessoas de todo o mundo, de todos os 
credos religiosos, de índios, negros, brancos, pardos e amarelos, aqui, no Brasil, 
todas as raças estão presentes. Seria o paraíso do respeito e da igualdade? Será 
que isso ocorre em nosso país? 

“Mal-entendido” há quando se lê em alguns jornais e revista a história 
do casal do Rio de Janeiro que, indo a uma concessionária da BMW em busca 
de um carro novo e, levando seu filho mais novo e adotado, passou por uma 
situação muito desagradável. Somente pelo fato do caçula ser da raça negra. 
Enquanto o casal conversava com o gerente, a criança se aproximou do seu pai 
e, nesse momento, o gerente pediu pra criança sair do local e ainda disse aos 
pais: “Eles pedem dinheiro e incomodam os clientes”. Os pais, atônicos, foram 
embora levando seu filho. 

Existem ainda outras histórias que trazem um preconceito velado e 
encoberto como “mal-entendido”. A Maternidade de Santa Joana publicou 
em seu site dicas para os futuros pais cuidarem dos cabelos das suas filhas: 
“Muitas crianças nascem com os cabelos crespos ou rebeldes demais. Com 
a adesão cada vez maior às técnicas de alisamento, algumas mães recorrem a 
essas alternativas para deixarem as crianças mais bonitas”. Cabe questionar: 
as crianças que têm cabelos lisos são mais bonitas? As que não têm esse 
“privilégio” precisam recorrer às inovações dos cabeleireiros para ficarem 
“mais bonitas”? 
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Um dos casos que mostram a desigualdade social também repercutiu na 
mídia. As babás que trabalham para famílias em São Paulo e que frequentam 
determinado clube são obrigadas a usarem uniformes brancos para levar as 
crianças no respectivo clube, assim, se diferenciam dos sócios, mesmo sabendo 
que esse tipo de uniforme não é nada prático para lidar com crianças que 
brincam na areia e que se sujam. Imaginem quando as crianças vão ao colo e 
sujam as babás, qual será a impressão de quem as vê sujas? 

Essa prática de diferenciação patrão/empregado também ocorre nos 
prédios quando da obrigação de se usarem os elevadores de serviço em lugar 
do social. Isso é uma espécie de retorno ao século passado, à época colonial das 
mucamas e suas senhoras, em que as roupas deixavam bem claro quem era uma 
e quem era outra.  

A novela da Rede Globo, intitulada “Lado a lado” mostrou bem essa 
discriminação. A história se passa por volta de 1900, pouco tempo após a 
libertação dos escravos no Brasil e começo da República. Ali as diferenças sociais 
são enormes e existe muita discriminação. Há uma luta pela intolerância racial 
e religiosa. 

O Brasil continua com os vícios dos séculos passados, vícios de ignorância 
e de preconceitos. Aqui, ainda somos avaliados pela cor da pele, pela vestimenta 
e pela posição social, difícil ignorar essa ideia, pois pertencem à nossa herança 
como o último país escravocrata. As perguntas que ficam são: Quanto tempo 
mais teremos para romper de vez com o pensamento colonial? Quanto tempo 
a mais irão perpetuar tais preconceitos em nossa sociedade? Será que um dia 
seremos o país da igualdade? A competência, a sabedoria, a força, a beleza e a 
inteligência não são medidas pela nossa cor. Cada pessoa é única, cada qual tem 
sua beleza e as suas características e isso tem que ser respeitado. 

Fechamos este artigo com um trecho da música “Racismo é burrice”, de 
Gabriel, o Pensador: “[...] Racismo é burrice / Não seja um imbecil / Não seja 
um ignorante / Não se importe com a origem ou a cor do seu semelhante / O 
quê que importa se ele é nordestino e você não? / O quê que importa se ele é 
preto e você é branco [...]”.

Publicado no jornal Diário de Votuporanga (Votuporanga/SP) 07/08/2013.
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O RESPEITO À DIVERSIDADE

Isabela Cristina da Silva Alves
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Caroline Leite de Camargo
Bacharel em Direito pela UFMS, foi Professora Substituta do curso de Direito – Campus de Três 

Lagoas/MS e Diretora do Instituto Três Lagoas de Educação Profissional.

Durante muito tempo, a diferença foi tida como algo ruim em nosso 
país e no mundo. Embora o Estado seja laico, e, portanto, não possua uma 
religião oficial desde 1891, estereótipos foram aceitos e considerados comuns 
por centenas de anos. Fugir dos padrões era algo inaceitável, punido muitas vezes 
com a morte, como ocorreu na II Guerra Mundial, fato que ainda atinge alguns 
países no mundo, sobretudo onde a religião e o Estado ainda estão muito ligados.

Homossexuais, afrodescendentes, mulheres, crianças, idosos, estrangeiros, 
menos afortunados, portadores de necessidades especiais, enfim, aqueles que 
fugiam da regra imposta pela sociedade eram marginalizados, não tinham 
direitos, eram tratados como “coisa”. Immanuel Kant, alemão e importante 
pensador que viveu no século XIX, foi um dos primeiros a defender a “tese” 
de que seres humanos têm dignidade e objetos têm preço, não podendo ser 
invertida a ordem desses “fatores”.

A diversidade está presente em nossas vidas, e podemos identificá-la, 
diariamente, no ambiente de trabalho, na família, nos amigos, e até mesmo 
nas redes sociais. Quando nos referimos à diversidade, logo pensamos em 
diversidade cultural, social, racial, porém “diversidade” é um termo de escopo 
muito mais amplo.

A globalização e o capitalismo fazem-nos conviver com as diferenças, e 
nós devemos estar preparados para entender e aceitar as inúmeras formas de 
pensar, agir, e crer. A diversidade engloba diferentes opiniões ou pontos de vista 
sobre determinado assunto e inclui hábitos, costumes, comportamentos crenças 
e valores. É difícil nos colocarmos no lugar do outro, tentarmos entender os 
pontos de vista e crenças, tanto que criaram até um ditado: “Futebol e Religião 
não se discute”; respeita-se. 
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Desde cedo, nossos pais e avós nos ensinam questões de moral, valor, 
ética, cultura, entre outros; todos moldam nossa personalidade. Muitas coisas 
ficam enraizadas na nossa mente, criando bloqueios para a compreensão do 
novo, do diferente, e por fim acabamos criando alguns estereótipos ao pensar 
no diferente.

Hoje, temos cada vez mais contato com culturas e costumes diversos, e é 
importante que saibamos utilizá-lo para nosso crescimento pessoal, fazer novas 
amizades, ter uma visão mais ampla sobre determinados assuntos. E o mais 
importante: Devemos saber respeitar as características de cada um, para assim 
termos um país mais humano e justo.

A Constituição Federal de 1988 foi um grande divisor de águas em nosso 
país com relação à amenização de preconceitos e discriminações, já que aponta 
a igualdade entre todos como um direito e garantia fundamental, proibindo e 
punindo qualquer tipo de discriminação, preconceito e falta de respeito para 
com o outro. 

Após a Constituição, diversas outras leis de proteção de todos têm sido 
aprovadas, como, por exemplo, o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha, o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Igualdade Racial, entre 
outros. 

Para que uma lei de fato seja aplicada e respeitada, não basta, entretanto, 
o medo da represália; é imprescindível a mudança de atitude, a consciência de 
que somos todos iguais em direitos e deveres, o respeito pelas diferenças, uma 
vez que é a diferença que torna o mundo admirável, em constante evolução e 
aprimoramento. E negar a existência das diferenças é abdicar da humanidade 
existente em cada um de nós. Afinal, como já disse Almir Sater: “[...] Cada um 
de nós compõe a sua história / Cada ser em si, carrega o dom de ser capaz / E 
ser feliz [...]”

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 27/08/2013.
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MÃE, SOU GAY! E AGORA?

Edinéia Aparecida Souza Machado
Acadêmica do curso de Ciências Contábeis da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Alexandre Miguel Pereira
Acadêmico do curso de Ciências Contábeis da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Vanessa Cristina Lourenço Casotti Ferreira da Palma
Professora do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Há, em torno de tal questionamento, que envolve o antes e o depois 
da “saída do armário”, um contexto extremamente complexo, em que se 
imbricam fatores sociais, culturais, emocionais e mesmo questões de ordem 
política. No momento em que o sujeito decide exteriorizar sua “orientação” 
sexual e compartilhá-la com a família, é imprevisível a reação do outro. O 
que esperar de uma “revelação” que vai ecoar em uma sociedade culturalmente 
preconceituosa e discriminante, que impõe, em diversas circunstâncias, 
conceitos de certo ou errado e determina o que é normal, padrão ou aceitável, 
estabelecendo paradigmas, sem considerar os conflitos interiores que precedem 
essa “confissão”? 

O primeiro obstáculo a ser superado, por incrível que possa parecer, é o 
eu, a autoaceitação, que implica enfrentar ou derrubar as barreiras levantadas pela 
educação, tanto religiosa quanto moral, absorvida desde a infância, num ambiente 
cultural em que a criança já nasce fadada e rotulada, forçada a agir de forma que 
a sociedade aprove. Livrar-se dessa “somatização” do ambiente que cerca aqueles 
que não são heterossexuais é difícil e conflituoso, por vezes torturante, ao ponto 
de muitos não suportarem, desistindo de viver, ou prendendo-se dentro de um 
casulo, o que pode causar, muitas vezes, distúrbios psíquicos. 

Outro obstáculo é o bullying, que se torna mais frequente assim que a 
orientação sexual é desenvolvida e manifesta. Essa prática é passada por gerações 
como brincadeira; as chacotas, agressões e humilhações são ainda tratadas com 
normalidade por algumas pessoas, que ignoram a existência de uma vítima 
desses atos e como ela se sente nessas situações. 
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Há muito a ser desenvolvido na área de educação e conscientização para 
a aceitação das diferenças, o amor e respeito ao próximo, independente de 
qualquer orientação, etnia, crença e outros.

No instante em que os conflitos internos e externos deixam de pesar além 
da consciência da identidade própria, vem a ânsia cada vez maior de partilhar e 
de ser compreendido pelas pessoas mais próximas.

E o que esperar exatamente desse momento? Esse diálogo, precedido 
de um histórico sobrecarregado por emoções tensas, mostra-se em um cenário 
desconhecido e obscuro. O que esperar da reação de uma mãe? 

Em geral, essa reação não se dá de forma pacífica; as mães não sabem como 
agir ou o que dizer e, no impulso, o egoísmo e a decepção prevalecem; as questões 
de ordem social, cultural e religiosa afetam diretamente esse posicionamento. 
Primeiro, a mãe visualiza os sonhos que idealizou para o filho sendo destruídos, 
esquecendo-se que nenhum filho veio ao mundo para realizar os sonhos dos pais. 
Depois vem o sentimento de culpa, onde começa a se perguntar onde errou, por 
que não deu certo, buscando respostas e até mesmo outros “culpados”.

A partir de então, a mãe emudece, fecha-se e culpa-se, com vergonha, 
esquivando-se da realidade, quando esse seria o momento em que o diálogo deve 
prevalecer e a compreensão deve se dar de forma recíproca. A mãe deve pôr-se 
no lugar do filho e este, por sua vez, em seu lugar; ambos precisam de apoio e 
afeto, pois superar preconceitos é um processo difícil e conflituoso, que provoca 
muito sofrimento.

No fundo, o que falta à sociedade é conceber que “ser gay” não é ser 
degenerado ou doente; também não é opção. Não cabe ao que não é gay tirar 
o direito do próximo de sê-lo; cabe a cada um lutar e permitir que o outro lute 
por espaços, por inclusão, por direitos civis igualitários e não privilégios; enfim, 
é preciso que se aceite a liberdade de amar.

Publicado no jornal Diário de Notícias (Linhares/ES) 18/09/2013.
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MESMO CALANDO A BOCA RESTA O PEITO

Alana Regina Sousa de Menezes
Formada em Letras, Acadêmica do curso de Direito e Mestranda em Literatura, História e 

Sociedade da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Mayara Maziero Matos
Acadêmica do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Desde quando o homem tem conhecimento histórico sobre as relações 
pessoais, o amor é colocado praticamente como uma ideia inata. Ainda que, na 
pré-história, por exemplo, houvesse um caráter um tanto quanto brutal (uma 
vez que se prezava a sobrevivência), havia também já a manifestação do amor, 
entendendo que esse sentimento seria uma característica da gênese humana. 
Prova disso, são as diversas poesias datadas da Antiguidade, as pinturas rupestres, 
os famosos casos da literatura em séculos passados, os registros de guerras que 
foram travadas em seu nome.

Considerar esse caráter universal, atemporal e acultural do amor, evidencia 
o fato de que a ele não devem ser impostas barreiras, uma vez que se trata de um 
sentimento puramente pessoal, não cabendo a nenhum estudioso ou cientista 
ainda ter aptidão para dizer o correto ou o errado nas formas de manifestação 
de amor.

Entretanto, embora nos pareça evidente o direito de livre manifestação 
individual do amor, a história nos mostra que sempre houve repressões de 
ordem racial, social, religiosa e sexual. Numa cultura de imposição, onde se dá 
um eterno jogo de poder, aqueles que se encontram num padrão confortável de 
aceitação social (em que o encaixe e a manutenção das aparências se sobrepõem 
aos direitos individuais), se acham no direito de ditar suas crenças, numa tradição 
na qual quem tem poder político e econômico, tem poder sobre a liberdade do 
indivíduo.

Todo esse contexto está intimamente ligado às relações amorosas, já que 
historicamente existem casos de discriminação por motivos que não são relevantes 
para os amantes, mas que causam um desconforto social alheio ao indivíduo 
e em favor das convenções. Convenções estas refletidas na discriminação das 
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relações em que, por exemplo, há diferença de idade e classe social, miscigenação 
racial e diversidade sexual. 

Basta olharmos para a condição dos casais homoafetivos na Rússia para 
vermos o quanto é pungente a violência contra a liberdade de amar. Em julho 
deste ano, o presidente russo proibiu a adoção de crianças por esse segmento 
familiar. Sem contar que um mês antes promulgou a chamada lei “antigay” que 
efetivamente proíbe todas as manifestações em prol dos direitos dos homossexuais 
e permite, inclusive, que se processe qualquer um que expresse apoio para eles. Na 
realidade russa, propagações de ódio, violência e repúdio atingem níveis que ferem 
diretamente a dignidade do ser humano: “Eu acho que impor multas aos gays 
por propaganda homossexual para menores não é suficiente. Eles deveriam ser 
proibidos de doar sangue, esperma. E seus corações, em caso de acidente de 
automóvel, deveriam ser enterrados no solo ou queimados, como inadequados 
para a continuação da vida”. São palavras de Dmitry Kiselev, apresentador do 
segundo canal mais visto do país, referindo-se às minorias sexuais, em cadeia 
nacional. Tudo isso para evitar as “ofensas aos sentimentos religiosos dos fiéis”. 

Mas não é só na Rússia que a violência por conta da homofobia é 
evidente, o Brasil confirma sua posição de primeiro lugar no ranking mundial 
de assassinatos homofóbicos. Segundo dados do poder público federal, através 
da Secretaria dos Direitos Humanos, no ano de 2012, foram reportadas 27,34 
violações de direitos humanos de caráter homofóbico por dia. A cada dia desse 
ano, 13,29 pessoas foram vítimas de violência homofóbica no país. Também 
no Brasil se justifica a violência pela tradição religiosa: o ensino bíblico diz 
que Deus criou homem e mulher, e esta é a orientação sexual reconhecida pela 
Igreja. E este mesmo ensino bíblico classifica como um pecado a prática do 
homossexualismo (pronunciamento da igreja Metodista acerca do projeto de lei 
sobre homofobia, 2007).

São anos de opressão, dores em cada esquina justificadas por crenças, o que 
revela uma sociedade hipócrita que usa a fé como instrumento de hostilização, 
humilhação, ameaça e perseguição daqueles que apenas estão tentando exercer o 
direito de amar, que lhes foi dado inerentemente. Do que nos vale ser filhos da 
santa? Melhor seria sermos filhos de outra realidade menos morta. Com menos 
lesões corporais, menos maus tratos, menos chacinas, menos homicídios, menos 
cárceres. Mas mesmo caladas as bocas, ainda resta o peito e, no peito, resta o amor. 

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 17/10/2013 e no jornal O Regional 
(Catanduva/SP) 19/10/2013.



RACISMO E PRECONCEITO 269

AINDA NÃO ACABOU...

Aldo Almeida Nunes Filho
Acadêmico do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS

Ainda ontem, parece que todos discutiam fervorosamente o futuro da 
nação, lutavam pela concretização de um projeto de lei que poria fim a toda e 
qualquer desigualdade que tivesse, porventura, existido nos mais de 500 anos 
de Brasil.

Vox populi, vox Dei…e o tal projeto foi aprovado, pondo fim, desta 
forma, a toda injustiça carregada por centenas de anos nas costas de um 
povo. Será? Acaloram-se discussões por toda parte, trazendo, novamente, 
as mais diversas opiniões sobre um tema que se futebolizou completamente. 
Favoráveis ou contrários, todos querem dizer o que pensam a respeito, 
conhecendo ou não, com razão ou sem. Não há brasileiro que não “torça” 
por algum lado.

Pois bem, o tema que se alude é a recente propositura pela presidência, 
de um projeto de lei que reserva cotas raciais. Nada de novo até então, afinal, as 
cotas são uma realidade nas universidades públicas há algum tempo, tendo sido 
aceitas e postas em prática por todas essas instituições.

Contudo, o que faz deste novo tópico algo bizarro é o fato de as novas 
cotas servirem para o ingresso no funcionalismo público. A proposta, que seria 
menos absurda caso não houvesse legislação precedente em sentido semelhante 
(relacionada às vagas universitárias), gera enorme contradição no plano de 
erradicação das desigualdades por parte do Governo Federal.

Se aprovado, este será a proclamação da ineficácia do primeiro projeto, 
considerando que o objetivo daquele é dar oportunidade a jovens desfavorecidos 
socialmente de terem acesso às universidades públicas, concluírem seus estudos 
e se habilitarem para a atividade profissional.

Se o vestibular feria o princípio da isonomia por diminuir as chances do 
estudante advindo da deficitária  escola pública, ao aplicar a mesma regra aos 
concursos atesta-se também a incompetência das universidades em prepararem 
seus alunos ao concorrido mercado de trabalho. Ora, se mesmo com as cotas 
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universitárias, for necessária outra forma de subsídio, pode-se concluir que o 
problema não está apenas no acesso ao ensino.

O ingresso na carreira pública é realmente uma tarefa árdua, mas por 
motivo muito diferente da dificuldade de aprovação em vestibulares de 
universidades estatais, uma vez que, diversamente da questão social que envolve 
as vagas universitárias, o concurso público é reconhecidamente meritório, só 
obtendo êxito o candidato que realmente se dedica, não importando sua etnia 
ou condição social.

Este projeto, afinal, se assemelha a todos aqueles outros que aparecem a 
cada quatro anos visando a resolver os problemas do país na véspera das eleições. 
Antes fosse… aguardemos pelo próximo.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 14/11/2013 e no jornal Correio do 
Estado (Campo Grande/MS) 12/12/2013.

.
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IGUALDADE E DESIGUALDADE: A DIGNIDADE 
HUMANA SOB AMEAÇA 

Pedro Augusto Sousa Silva Neves
Acadêmico do curso de Direito da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS.

Cláudio Ribeiro Lopes
Professor do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS e Doutorando em Sociologia 

e Direito pela UFF.

O Brasil é um país diverso, complexo e miscigenado, características 
notórias e constitutivas de seu povo e sociedade. Formado por brancos, negros, 
índios e da mistura e interação entre esses povos e etnias, é, pois, uma nação 
que traz, da diversidade, a sua unidade. Teoricamente, essas características, por 
si sós, não permitiriam o abrigo do preconceito, mas as arbitrariedades têm 
descaracterizado o sentido de diversidade. E o país passa, de variado, diverso, a 
homogêneo: a ordem parece ser branca. 

O progresso é somente para os brancos; a (outra) ordem, para os demais. 
Branco já não mais condiz com uma tonalidade de cor, mas com um modo 
de ser, agir e pensar. Por isso, fala-se no mito da democracia racial brasileira. 
A igualdade entre povos é inexistente. Negros e índios são pobres, em regra, 
porque enfrentam uma monumental hostilidade étnica (quase racial) no espaço 
escolar; práticas discriminatórias proliferam-se no seu acesso ao emprego, 
porque são os últimos a ser admitidos e os primeiros candidatos a demissão. 
Esse resultado é “presente” de um passado sombrio e que tem gerado, ao longo 
de séculos, sequelas, como as polêmicas ações afirmativas, que visam a beneficiar 
esses grupos discriminados (ou, discriminadores?!).

Muitas são as críticas feitas contra tais medidas, mas, levando-se em 
consideração que se visa à democracia na representação do perfil demográfico da 
sociedade e ao combate à desigualdade social, a política de cotas nas universidades 
federais, no quesito socialização, seria também uma maneira de extinguir o 
etnocentrismo branco. Há quem diga que esses atos causariam a diminuição da 
qualidade do ensino, pois a capacidade de um adolescente advindo de escolas 
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públicas não se compara à de outro que veio de escola privada e fez curso pré-
vestibular, e poderiam ocasionar a criação de um sistema de castas e buracos 
no sistema educacional. Isso pode representar um pensamento racial, classista 
e preconceituoso, pois as políticas compensatórias têm-se constituído numa 
oportunidade ímpar para a população pobre do Brasil. Gente que nunca teve 
oportunidades na vida, “vai com tudo” quando as tem. Quanto à “sociedade de 
castas”, já se vive nela, onde a cor da pele é mais importante que o brilho dos 
olhos, resultando numa cidadania de papel, já que os prejudicados, que ocupam 
uma posição inferior, não teriam acesso aos seus direitos (não nos esqueçamos 
de que todos estamos sujeitos a uma cidadania regulada, no dizer de Roberto 
Damatta). Contextualizando, direitos como nascer livre e portar igualdade 
em dignidade, remuneração justa e trabalho ou como circular livremente não 
saíram do papel; afinal, a ideologia branca está tão enraizada na sociedade, que 
o diferente é visto como uma aberração natural, como um inimigo, o hostil, 
aquele que deve ser expulso, alijado, aniquilado, se possível.

É certo que cotas constituem-se apenas em medida paliativa e não 
resolverão o problema brasileiro quanto à educação, entretanto, no que se 
refere à convivência com o “diferente” (meio estranho dizer isso, levando em 
consideração o processo de formação da sociedade brasileira), será um ponto 
positivo. Enquanto isso, não se pode negar que somos desiguais e, para combater 
a tirania, precisamos rediscutir a célebre frase de Ruy Barbosa em sua “Oração 
aos Moços”, reveladora de uma lógica de desigualdades, em vez de privilegiar a 
oportunidade de igualdade a todos. Nesse sentido, qualquer política voltada às 
ações afirmativas pode servir para equilibrar a balança, contrariando, justamente, 
a lógica do discurso mencionado. Não se trata de desigualar os desiguais na 
medida de suas desigualdades, mas de corrigir as fontes dessas desigualdades, 
visando a igualar os desiguais. Só assim poderemos começar a ruptura necessária 
e superar a ideia nefasta de uma cidadania regulada para construirmos uma 
cidadania plena e democrática.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 06/05/2014; no Correio do Estado 
(Campo Grande/MS) 14/05/2014 e no Diário de Assis (Assis/SP) 30/05/2014.
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Thatiane Borges Oliveira
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Professor do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Recentemente, em uma partida de futebol entre Villareal e Barcelona, 
pelo campeonato espanhol, um torcedor – num ato infeliz – atirou uma banana 
na direção do lateral-direito, Daniel Alves, jogador do Barcelona e da seleção 
brasileira. Apesar de Daniel ter se comportado com naturalidade ante o flagrante 
ato de racismo explícito, comendo, inclusive, um pedaço da fruta arremessada 
em sua direção, a atitude racista repercutiu no mundo todo, impulsionando 
manifestações de todas as partes em apoio ao jogador brasileiro. De Neymar – 
principal jogador da nossa seleção e, também do Barcelona – a Dilma Roussef, 
todos prestaram solidariedade ao lateral brasileiro, bem como demonstraram 
indignação e repúdio ao comportamento preconceituoso praticado.

O fato exposto acima apenas aflorou, de forma elucidativa, o problema 
social de raízes históricas e profundas que o racismo ainda representa. Fundado 
na ideologia falaciosa de superioridade de uma raça ou etnia sobre a outra e 
baseando-se em diferentes e infundadas motivações, o racismo, no decorrer da 
história e em diversas partes do mundo, foi base para legalizar a subjugação de 
alguns povos por outros.

A crença na existência de raças superiores e inferiores foi utilizada 
para justificar a escravidão, o domínio de determinados povos e até mesmo o 
genocídio de outros. 

No século XX, época em que se desenvolveram as teorias mais esdrúxulas 
e incoerentes, manifestações clássicas de tais pensamentos, como o nazismo e 
o apartheid ocorrem; o primeiro, perpetrado na Alemanha nazista de Hitller, 
pregava a supremacia da raça germânica sobre as demais, tendo sido a perseguição 
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aos judeus, eslavos e ciganos, marco desse período, que se encerra com milhões 
mortos. 

De seguinte, o apartheid, teve seu marco inicial em 1948 e foi liderado 
por uma minoria branca da África do Sul. A proposta racista do apartheid tinha 
o escopo de impedir todo o contato entre os indivíduos de “raças” diferentes. 
Diante da indignação da população e dos constantes movimentos de caráter 
discriminatório, foram criados diversos mecanismos para toda forma de 
discriminação e segregação.

No Brasil, o racismo é algo que está atrelado a nossa história e arraigado 
em nossas relações sociais. Do Período Colonial (escravocrata) aos dias atuais, o 
preconceito racial é algo presente em nosso cotidiano, marcado, essencialmente, 
pela exclusão do negro. De tal forma que é relevante ressaltar que essa casuística 
vai além de uma simples herança do passado, vez que se faz presente, diariamente, 
em nosso cenário, ainda que sua manifestação muitas vezes não seja explícita. 

Apesar de se afirmar democrática racialmente, a sociedade brasileira 
apresenta desigualdades raciais e étnicas que se manifestam de forma contundente 
na idade de início de trabalho, no acesso à educação, segurança, saúde e mercado 
de trabalho. 

E não precisamos ir tão longe, basta refletirmos sobre o rol extensivo 
de piadas e termos sobre a cor negra ou a respeito do embaraço que alguns 
têm ao mencionar a cor negra e até mesmo ao se autodefinir negro, que logo 
comprovamos as raízes do racismo em nossa cultura e as dificuldades, da 
sociedade em geral, de conviver com a diversidade racial. 

O que ocorre é que no Brasil o preconceito é encoberto por uma sociedade 
que se diz muito tolerante e maleável. As pessoas não se reconhecem racistas, 
porém suas ações demonstram o oposto. O que é um grande problema, pois 
é necessário conscientizar a população de que o preconceito existe e que deve 
acabar. Porque quando o problema não é reconhecido, ele não é tratado, ou ao 
menos não como deveria. 

Publicado no jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 22/05/2014.
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É difícil de encarar a realidade de que, em pleno século XXI, haja 
preconceito contra a cor da pele. Isso não só retrata uma atitude de cunho 
etnocêntrico, mas também a ironia de que, em tempos de modernidade, o 
conservadorismo (idiotismo) reside na mente de indivíduos atemporais, ou seja, 
não afetados pelo passar do tempo.

Na prática, o Brasil não é uma democracia racial e ponto final. Há mais 
de um século desde a libertação dos escravos, somos, ainda, obrigados a conviver 
com alguns indivíduos que ainda associam negros ao serviço, ao labor. Apenas 
inadmissível. Como se não bastasse um passado manchado de sangue e um 
presente caracterizado pelo “apartheid econômico”, percebido não é, ações que 
transmutem esta realidade. “Todo camburão tem um pouco de navio negreiro”. 

Infelizmente, a ordem até então é branca. O progresso é, em demasia, 
para os brancos, que já não é mais tonalidade de cor, e sim modo de viver, agir 
e pensar. Negros e indígenas foram marginalizados. O mais cômico, para não 
se dizer trágico, é que o Brasil é um país miscigenado. É a sua característica: 
uma nação que possuí na diversidade sua unidade. Logo, não é compreensível o 
comportamento racista presente nesta sociedade, afinal ela resulta desta mistura. 
Pesquisas conduzidas pelo Instituto Datafolha e também pela Fundação Perseu 
Abramo indicam que é camuflado e não assumido o preconceito racial no Brasil. 
Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, a historiadora da Universidade de 
São Paulo Lilia Moritz Schwarcz disse que “todo brasileiro se sente como uma 
ilha da democracia racial, cercado de racistas por todos os lados”. Mas fazer uma 
análise crítica de si mesmo parece ser tarefa tanto quanto improvável.

Talvez primitivo seja o adjetivo que melhor defina sucintamente o 
comportamento preconceituoso dos seres habitantes destas terras. Provas 
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há em demasia. As polêmicas ações afirmativas, “cotas”, ainda tiram o sono 
de muita gente. Medida de combate às disparidades sociais existentes e de 
consequente extinção do etnocentrismo, não obstante, é atacada por uma “elite” 
que insiste em bater na tecla do “preconceito branco”. A chegada dos médicos 
cubanos, tentativa de melhorar a situação da saúde no país, foi marcada pelo 
comportamento vergonhoso e ridículo a ponto de os chamarem “escravos 
cubanos” e os associarem a empregados, meramente pela cor da pele. 

Recentemente, o incidente ocorrido com o jogador brasileiro Daniel Alves 
em uma partida de futebol, na qual foi arremessada uma banana próximo ao 
jogador, e a consequente reação nas redes sociais foi a campanha «Somos todos 
macacos», mostrou-se uma atitude detentora de grande visibilidade em função 
da tamanha influência do futebol do que pelo próprio preconceito. Afinal, este 
ocorre todo dia e nem por isso se veem manifestações a todo o momento. O 
espetáculo assistido é incoerente uma vez que o preconceito não será combatido 
com uma banana. «Ela não é arma e tampouco serve como símbolo de luta 
contra o racismo. Ao contrário, o reafirma na medida em que relaciona o alvo a 
um macaco e principalmente na medida em que simplifica, desqualifica e pior, 
humoriza o debate sobre racismo no Brasil e no mundo», como pontua Douglas 
Belchior, professor de história e integrante do conselho geral da UNEAfro Brasil. 

Por conseguinte, é mais do que necessário, diria crucial, estabelecer que 
qualquer atitude de tendência preconceituosa deva ser combatida. Não existem 
raças. Existe raça: a humana. Ela é monotípica. Qual a sua raça? Essa é uma 
pergunta sem sentido científico. O que a norteia é a essência política. No 
momento em que o Estado classifica os cidadãos segundo uma raça e distribui 
direitos segundo esta, ela passa a existir na consciência das pessoas e na vida social. 
Recuse sua classificação em documentos que a pedem. Coloque: HUMANA. 
Cada indivíduo é uma raça. A diversidade que existe é entre indivíduos. Somos 
todos igualmente diferentes.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 22/05/2014; no Jornal de Colombo 

(Colombo/PR) 28/05/2014 e no jornal Diário de Assis (Assis/SP) 30/05/2014.
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Casais homossexuais em novelas têm dado o que falar nos últimos meses. 
Na novela “Amor a Vida”, exibida no horário nobre da rede Globo, veio ao ar 
o primeiro beijo gay em novela da emissora, com o casal Félix (Mateus Solano) 
e Niko (Tiago Fragoso), que foi visto como um insulto e falta de respeito por 
muitos telespectadores.

Na novela atual, “Em família”, também exibida no horário nobre da rede 
Globo, a “polêmica” incide sobre uma história entre duas mulheres Marina 
(Tainá Muller) e Clara (Giovana Antonelli), que foram protagonistas de mais 
um beijo gay em novelas – e mais uma vez criticado pela maioria da sociedade.

O que já deveria ser visto como algo normal e do cotidiano infelizmente 
ainda é visto pela sociedade como algo inaceitável e muito errado. “Não me 
importa que sejam gays, desde que não se mostrem em público!” Comentários 
como este são ouvidos cada dia mais após beijos entre homossexuais exibidos 
em novelas.

As novelas geralmente mostram um modelo de família muito comum, 
com pessoas brancas, saudáveis, de classe média ou alta do Rio de Janeiro ou de 
São Paulo. Mostram fatos do cotidiano e às vezes situações como o adultério; 
mostram cenas de sexo, muitas vezes constrangedoras quando se está com a 
família reunida, no entanto quase não se vê telespectador se manifestando 
contra esses tipos de situações. Quando, porém, é exibida uma cena que exige 
reflexão ou, no mínimo, tolerância; uma cena onde se mostra a diversidade que 
existe em nosso país, em que se aborda a formação das novas famílias brasileiras, 
“vira” um reboliço da noite para o dia.

Sabemos que, para muitos telespectadores, pode ser constrangedor ver 
cenas como beijo entre pessoas do mesmo sexo, porém o mais importante 
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nessas cenas não é incentivar a que se faça igual. Assim como muitos clássicos 
da literatura e do cinema, as telenovelas tematizam questões sociais urgentes, 
visando representar o real e, no caso, mostrar aos telespectadores a necessidade 
do respeito pelas diferenças, que muitas vezes estão ao nosso lado.

A Suprema Corte já vem reconhecendo a família homoafetiva, conferindo 
aos casais homossexuais o direito à união estável. Deixamos uma reflexão para 
os leitores. Por que esconder os casais homossexuais, se já têm o amparo da 
legislação? Por que continuar com discriminação às diversidades de gênero, se 
estas constituem as sociedades desde a Antiguidade?

Não é fácil mostrar a realidade sem provocar abalos nas estruturas sociais, 
mas é necessário mostrar as diferenças e não deixar que homossexuais sejam 
julgados e maltratados, como aconteceu com os judeus no nazismo. Os beijos 
que vêm sendo mostrados nas novelas não são só um beijo gay, mas um beijo para 
quebrar tabus e apontar para o princípio da igualdade social, tão reivindicado 
em meio a tanta diversidade...                                                  

Publicado no jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 11/07/2014 e no jornal 
Diário de Assis (Assis/SP) 11/07/2014.
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O RACISMO DE BOLA MURCHA?

Débora da Silva Benevides
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Carolina Lemes Runichi
Acadêmica do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Apesar de vivermos em pleno século XXI e nos depararmos com 
diversas campanhas de conscientização contra as várias formas de preconceito, 
infelizmente ainda é comum esse tipo de atitude. O que chama atenção são os 
diversos casos de injúria racial que rotineiramente aparecem nos noticiários e 
que tomam grande repercussão.

Recentemente muitos brasileiros chocaram-se e indignaram-se com a 
atitude de Patrícia Moreira, torcedora do Grêmio que ofendeu o goleiro Aranha 
– do Santos Futebol Clube – ao chamá-lo de macaco. Por isso (e por outros 
atos racistas cometidos por outros torcedores), o Supremo Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD) eliminou o Grêmio da Copa do Brasil. Esse episódio ainda 
ecoou na partida entre Santos e Flamengo, onde os rubro-negros convocaram a 
todos para cantar: “Sou rubro-negro / Me chamam de favelado, pobre e negro / 
Não importa a cor da pele, só o sentimento” (trecho do hino rubro-negro) em 
protesto à atitude dos torcedores do Grêmio. 

Porém o preconceito já é um velho conhecido do futebol, que antes era 
praticado somente pela classe alta e por brancos. Os jogadores negros chegavam 
a passar pó de arroz no rosto para fingirem ser brancos e, assim, com muita sorte 
talvez, conseguir realizar o sonho de ingressar em algum time de futebol, já que 
a maior parte dos clubes proibia negros entre seus atletas.

Até hoje os brasileiros que vão jogar na Europa são alvo de constantes 
agressões verbais e, na maioria das vezes, são chamados de macaco; um bom 
exemplo seria o de Daniel Alves que tratou o tema com uma pitada de humor 
quando, ainda no começo desse ano, um torcedor do Villareal atirou-lhe uma 
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banana que foi descascada e comida pelo jogador ali mesmo. Sua atitude 
foi comentada por todo o mundo e outros atletas famosos, como Neymar, 
compartilharam a hashtag #somostodosmacacos em apoio ao atleta. O torcedor 
que praticou o ato de racismo já foi encontrado e banido para sempre dos jogos 
na casa do Villa.

O futebol, principalmente no Brasil, não é somente uma simples forma 
de praticar exercícios físicos, ele é visto como uma válvula de escape para muitas 
crianças e jovens de classe social menos abastada que crescem sem muitas 
perspectivas na vida. O futebol pode ser a única oportunidade de ascensão 
social. Possui caráter de inclusão e integração social, claro, além dos benefícios 
para a saúde. Ele é uma forma de socializar-se desde as conversas entre amigos 
e conhecidos, tendo como pauta a rodada do final de semana até mesmo o 
joguinho entre amigos do final de tarde. Com toda essa importância que 
o futebol tem para os brasileiros, fica difícil entender o motivo pelo qual as 
pessoas tentam constantemente denegrir a imagem deste esporte, com atitudes 
desprezíveis dentro dos estádios.

Fazendo coro que a questão do preconceito no futebol, e no esporte em 
geral, como já dito, é muito antiga e preocupante, porém combatê-la vai muito 
além de banir um torcedor do estádio ou um time de uma competição: a postura 
de todos deve ser repensada, evoluímos muito, mas estamos muito aquém do 
ideal, ainda há muito trabalho de conscientização a ser feito. 

Perfeito seria o dia em que estádios estariam lotados por torcedores 
sensatos, que vibram conscientes, onde famílias poderiam torcer por seus 
jogadores e times, cantar seus hinos e entoar os nomes de seus atletas preferidos, 
sem violência, sem preconceito e principalmente sem racismo.

Publicado no jornal Diário de Assis (Assis/SP) 27/09/2014; no Jornal do Povo (Três 
Lagoas/MS) 27/09/2014; no jornal O Regional (Catanduva/SP) 27/09/2014; no jornal 
Diário de Votuporanga (Votuporanga/SP) 01/10/2014; no jornal Diário de Franca 
(Franca/SP) 02/10/2014; no jornal Diário de Notícias (Linhares/ES) 04 e 05/10/2014; 
no jornal Diário do Noroeste (Colatina/ES) 04 e 05/10/2014 e no Jornal de Jales 
(Jales/SP) 05/10/2014.



SAÚDE

CAPÍTULO V

“Me cansei de lero-lero
Dá licença mas eu vou sair do sério

Quero mais saúde [...]”

Música: Saúde – Rita Lee e Roberto de Carvalho

“Pelo amor de Deus alguém me ajude!
Eu já paguei o meu plano de saúde
mas agora ninguém quer me aceitar

E eu tô com dô, dotô, num sei no que vai dá!
Emergência! Eu tô passando mal

Vô morrer aqui na porta do hospital
Era mais fácil eu ter ido

direto pro Instituto Médico Legal
Porque isso aqui tá deprimente, doutor

Essa fi la tá um caso sério
Já tem doente desistindo de ser atendido

e pedindo carona pro cemitério
E aí, doutor? Vê se dá um jeito! [...]”

Música: Sem saúde – Gabriel O Pensador
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SAÚDE: PACIENTE ENTRE A CRUZ E A ESPADA

Rose Aparecida Ferreira Ribeiro
Acadêmica do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Michel Ernesto Flumian
Advogado e Professor do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Muitos desconhecem, mas no dia 07 de abril é comemorado o “Dia 
Mundial da Saúde”. Essa data foi criada pela OMS (Organização Mundial da 
Saúde) em 1948, devido à preocupação de seus integrantes em manter o bom 
estado de saúde das pessoas do mundo.

O Brasil, nesse aspecto não tem o comemorar, a data foi criada com 
intuito de “manter” o bom estado de saúde das pessoas, e só é possível manter 
aquilo em que em algum momento chegou a existir. Na tentativa de garantir 
acesso igualitário à saúde, a Constituição Federal de 1988 criou o famoso 
Sistema Único de Saúde (SUS), e desde sua criação, vê-se que ele não funciona, 
ao menos não da forma que deveria funcionar. 

O total desrespeito à pessoa humana é quase como uma marca registrada 
do nosso Sistema Único de Saúde. Há dificuldade de se conseguir atendimento, 
o número de médicos é insuficiente, há longas filas, as condições das unidades 
de atendimento são precárias, falta medicamento, aparelhos não são instalados 
ou estão quebrados, há desrespeito entre paciente e médico e entre médico e 
paciente. Sendo estes apenas alguns dos muitos problemas encontrados em 
quase todos os entes federativos.

Diante da total incapacidade dos nossos governantes em disponibilizar 
um direito garantido em lei, muitos brasileiros optam pelo pagamento de planos 
de saúde.  O que deveria ser, em tese, a solução de um problema, acaba por se 
tornar o início de problemas ainda maiores, dores de cabeça ainda mais terríveis. 
Médicos e pacientes se sujeitam às regras de empresas que exploram seus clientes, 
vendendo a preços exorbitantes a garantia de um atendimento com o mínimo 
de respeito, com o mínimo de atenção, enfim, com o mínimo de dignidade.

Em meio a todo esse triste caos, encontramos o profissional da área da 
saúde, que ora se encontra acorrentado às limitações de atendimentos vivenciadas 
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no sistema único de saúde. Outrora preso, refém, dos planos de saúde que 
interferem diretamente no seu trabalho, criando obstáculos para a solicitação de 
exames, fazendo pressão para a redução de procedimentos etc.

Fica complicado extrair dessa dura realidade um único motivo que seja 
plausível de comemoração. O dia 07 de Abril desse ano será comemorado 
da mesmíssima maneira que vem sendo comemorado nos últimos 23 anos, a 
Constituição de 88 continuará a ser desprezada em seus artigos 196-200 que 
versam sobre a saúde, os postos de saúde de muitas localidades continuarão 
lotados, as Santas Casas quase que em sua totalidade, estarão carentes de leitos, 
medicamentos e equipamentos. O diferencial desse ano será por conta de uma 
paralisação no atendimento aos planos de saúde, novidade esta, organizada pelos 
médicos, que buscam com toda a razão manifestar seu descontentamento frente 
à atual realidade. Cruzando os braços, os médicos esperam ter ao menos três de 
suas reivindicações atendidas: revisão de honorários, regularização de contratos 
entre operadoras e médicos e promover suas reivindicações no Congresso 
Nacional, visando aprovação de projetos de lei que contemplem a relação 
médicos e planos de saúde.

E os que inspiraram a criação de tão sublime data, dependentes do 
SUS ou clientes de alguma operadora, seguem igualmente prejudicados, mas 
assim como os médicos dispõe de iguais condições de fazer valer seus direitos, a 
manifestação de seu descontentamento pode ser feita a partir de atitudes simples, 
como prestar maior atenção e dar a necessária valoração ao direito de escolher 
pelo voto o seu representante. Essa é, sem dúvida, a arma mais poderosa que o 
cidadão dispõe: ter a consciência de que a pessoa eleita pelo povo é a mesma, que 
tem por obrigação fazer valer o direito dos cidadãos que os elegeram. 

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 08/04/2011. 
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SAÚDE PÚBLICA: DRAMA EM CENA

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Inês Francisca Neves Silva
Professora do curso de Ciências Contábeis da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Você já deve ter ouvido a seguinte afirmativa: “Deus é brasileiro”. Podemos 
até concordar com essa afirmativa se observarmos as riquezas que encontramos 
em  nosso país: uma natureza exuberante, rica em recursos naturais; uma costa 
composta de milhares de quilômetros de praias, grandes áreas agricultáveis, 
incomensuráveis ambientes verdes, além do Pantanal e grande parte da 
Amazônia, e uma grande reserva de água que causa cobiça e muitas nações. 
Desconhecemos cataclismas e terremotos. Isso tudo nos leva a crer que Deus 
pode ser brasileiro. 

Apesar de toda essa exuberância e riqueza, as pessoas podem rezar ou orar 
muito a Deus para não ficarem doentes no Brasil. Precisar da saúde pública é 
uma tragédia anunciada na maior parte dos municípios brasileiros. É claro que 
existem raras exceções, sendo verdadeiras ilhas de saúde pública, gratuita e de 
qualidade.

A saúde pública brasileira está num estado de caos. Não afiançamos isso 
somente com base nas matérias da mídia, mas sim a partir da última pesquisa 
CNI-Ibope: a desaprovação da saúde pública já atingiu 69%, sendo o pior 
desempenho setorial da administração Dilma Rousseff. 

Mas por que citar o governo atual? Alguns poderão até questionar: por 
que a Dilma, e não os presidentes anteriores? Afinal nunca tivemos uma saúde de 
qualidade no Brasil. O fato é que quem está no poder hoje é a presidente Dilma, 
sucedendo o petista Lula, que, por oito anos, pouco fez pela saúde pública.

Imaginem o seguinte cenário: a saúde pública brasileira no lugar de 
um paciente. Podemos afirmar que está adoentada; aliás, em estado terminal, 
ocupando uma maca no corredor do hospital público e sendo atendida por uma 
técnica em enfermagem mal formada, ganhando um salário de R$ 500 por mês. 
É um cenário desolador! 
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Como pode o Brasil estar incluído entre as oito maiores economias do 
planeta se não cuida adequadamente de seus doentes? Nesses últimos dias, 
vimos a vergonhosa alegação: “não há recursos para a área da saúde”, e qual foi 
a solução proposta pelo governo? A criação de mais um imposto. É realmente 
necessário mais um imposto para a saúde? Será que realmente será destinado à 
saúde?

De qualquer modo, nenhuma nação pode avançar economicamente e na 
qualidade de vida de seus habitantes tendo péssimos serviços públicos, como 
é o caso da saúde. O governo não precisa de recursos adicionais para a saúde a 
partir de novos impostos, pois a União já arrecada aproximadamente 25% do 
PIB, e nossa carga tributária total, incluindo as contas estaduais e municipais, 
chega a quase 38% do PIB. Cabe advertir que essa carga tributária é maior que 
a de outras economias emergentes e superior à de vários países desenvolvidos.

Saúde pública de qualidade! Esse é um clamor geral, porém sem nenhuma 
resposta, de tal forma que as desgraças na área da saúde ecoam diariamente. 
Ouvimos e vemos a todo momento: “Falta de médico! Erro médico! Carência 
de medicamento! Falta de equipamentos! A enfermeira errou o medicamento!”, 
entre outras manchetes de jornais e programas de televisão. 

Eis a questão mestra: E os políticos que “gerenciam” os recursos dos 
impostos não erram? Pedir saúde pública de qualidade aos políticos é o mesmo 
que chover intensamente no molhado. Analisar a questão da saúde pública 
brasileira já se tornou um doloroso exercício. Apenas nos períodos eleitorais as 
soluções brotam; basta serem eleitos que as ideias viram fumaça.

O jornal Correio Braziliense em sua edição do dia 21 de agosto de 2011, 
trouxe alguns cálculos interessantes sobre nossa saúde. Por sinal, a conta é bem 
simples. Para garantir a universalidade do Sistema Único de Saúde (SUS), o país 
deveria gastar algo em torno de 6% do PIB, ou seja, cerca de R$ 210 bilhões, 
entretanto o orçamento do Ministério da Saúde para o ano de 2011 é de apenas 
R$ 68,5 bilhões. Já os estados e os municípios irão gastar mais R$ 75 bilhões, de 
modo que faltarão R$ 66,5 bilhões. A conta não “fecha”, e o Brasil gasta apenas 
R$ 1,82 por habitante por dia com a saúde. 

A saúde precisa, sim, de mais recursos federais, e eles têm que sair das 
receitas já existentes. Podemos ser criativos e instituir um modelo de gestão dos 
recursos públicos que funcione e que priorize as reais necessidades. 

Eis aqui o Brasil que vem alimentando tantas incoerências e 
inconsistências: Por que precisamos ter 37 ministérios? Para que ter milhares 



VErSõES E PondEraçõES286

de cargos comissionados coniventes com apadrinhamentos e simpatias pessoais? 
Necessitamos sediar a Copa do Mundo? E as Olimpíadas? Para que construir 
um trem-bala caríssimo, diante de tantas rodovias em péssimo estado de 
conservação? Para que patrocinar tantas festas municipais com dinheiro do 
Ministério do Turismo?

Chega-se assim a uma amarga conclusão: parece que o Brasil está 
irremediavelmente condenado a um futuro doente se continuar com tantas 
incoerências e inconsistências que deixam tanto dinheiro “escapar” pelo ralo!

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 18/10/2011. 
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PLANOS DE SAÚDE: O ESTELIONATO 
LEGALIZADO?

Glauco Marçon da Silva
Acadêmico do curso do Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Michel Ernesto Flumian
Advogado e Professor do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Foi-se o tempo em que possuir plano de saúde era um artigo de luxo de 
poucos abastados, um gasto supérfluo e que poderia ser rapidamente cortado em 
caso de dívidas. Do sucateamento natural dos equipamentos do sistema público 
de saúde, somado ao total descaso e à corrupção dos governantes, decorreu um 
aumento vertiginoso na procura das operadoras de planos de saúde, tornando-
os essenciais para quem espera poder ser atendido antes de morrer na fila do 
Sistema Único de Saúde.

“Eu pago, eu tenho direito!” é um jargão quase esquecido nos ramos da 
saúde privada, sobretudo para aquelas pessoas que separam moeda por moeda 
a fim de serem consultadas quando precisarem. E esse esquecimento não é 
decorrente do conformismo dos consumidores, mas sim do desprezo para com 
eles, que pagam altos valores e esperam meses de carência para serem informados 
de que não podem ser “beneficiados” com direitos que lhes pertencem, como a 
fisioterapia, quando indicada pelo médico.

Os hospitais de nossa cidade, que possuem atendimento a planos de 
saúde, estão em um estado péssimo. Vejam-se as notícias que povoam os jornais 
locais, especialmente sobre a falta de aparelhos e médicos. Quem nunca precisou 
do plantão e recebeu a notícia de que o médico estava atrasado? Enquanto isso os 
planos lucram pelo serviço não prestado. O Código de Defesa do Consumidor 
tem seu espaço reservado nesses lugares: a lata do lixo hospitalar.

Além das altas mensalidades, somam-se as horas e gastos com viagens para 
outras cidades para consultarmos especialistas que não existem no município 
três-lagoense. Obviamente ninguém tem suas economias ressarcidas, mesmo 
que seja responsabilidade da operadora arcar com o custo de ida e volta quando 
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o transporte necessário ao atendimento esteja nas orientações para a cobertura 
mínima exigida.

Segundo dados divulgados no sítio oficial da ANS (Agência Nacional 
de Saúde Suplementar), responsável pelo atendimento de demanda dos 
beneficiários de planos de saúde, o índice de reclamações contra um dos planos 
atuantes em Três Lagoas foi de 1,27 no mês de janeiro, enquanto a média das 
operadoras de mesmo porte foi de 0,26. Já quando o avaliado é a atenção à 
saúde (processos e práticas realizadas pelas operadoras para favorecer o acesso 
necessário, atendimento de qualidade, integral e resolutivo), ambos os planos 
ficaram entre 0,40 e 0,59, de uma escala em que 0 é a pior média e 1,0 é a 
melhor. O objetivo principal não seria melhorar esse índice?

Já passou da hora de cobrar punições rigorosas contra beneficiadoras 
desatentas aos direitos dos consumidores, já que os altos impostos criados 
para sustentar o SUS são utilizados no crescimento do bolso (ou da cueca) de 
corruptos. Quem não quer morrer, “literalmente”, na fila do “postinho” deseja, 
ao menos, não assistir, da maca - se houver alguma -, o seu dinheiro sendo 
sugado por uma operadora que não lhe dá o prometido.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 02/11/2011. 
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SAÚDE PÚBLICA: QUE CAOS!

Sumayra Gomes Yura
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

É inacreditável o descaso que existe com a saúde pública brasileira. A 
população parece encontrar cada vez mais hospitais sem equipamentos, sem 
médicos, sem ambulâncias. No entanto, por mais incrível que possa parecer, 
nosso Sistema Único de Saúde (SUS) é referência em todo o mundo, embora 
não funcione conforme o esperado... 

É uma vergonha o Governo Federal propor a criação de um novo imposto 
nos moldes da Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão 
de Valores e de Créditos e de Direitos de Natureza Financeira, conhecida 
popularmente por CPMF, para arrecadar mais dinheiro, alegando que a 
arrecadação não é suficiente pra custear os gastos. Será que não há alternativas 
para solucionar o problema além do aumento na arrecadação?

Segundo a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), as 
receitas federais cresceram. Em 2007 arrecadou-se R$619 bilhões (com a CPMF 
em vigor), já em 2011, R$1,1 trilhão (sem CPMF). 

Apesar do aumento a saúde não recebeu investimentos ou gastos da 
mesma ordem. Os gastos ou investimentos na área elevaram-se 52%, enquanto 
o aumento da arrecadação aumentou 77%. O que está havendo com a saúde 
pública é a inversão de prioridades. A preocupação do governo esta voltada a 
outros setores, mesmo tendo a saúde como um dos aspectos mais importantes 
para a população.

Basta ligar a televisão para depararmos com casos envolvendo problemas 
na saúde. Ora é paciente morrendo por falta de atendimento, ora são desacertos 
médicos. Talvez fatores como a falta de infraestrutura, medicamentos, excesso de 
trabalho e de pacientes possam explicar isso. 

A espera nas filas tem sido cada vez maior. Hospitais lotados, poucas 
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ambulâncias para atender a população, e ainda querem tirar mais dinheiro do 
povo brasileiro... Que vergonha!

Infelizmente presenciamos “celebridades” em tratamento médico, sejam 
políticos, sejam músicos, atores ou atrizes, mas todos em hospitais particulares 
de alto padrão. Será que é por isso que nada é feito pela saúde pública? Quem 
tem dinheiro paga por bons planos médicos ou paga pelo atendimento. E quem 
não tem? Fica na fila?!

Ao aprovarem o aumento dos salários dos parlamentares não pensaram 
no impacto dos cofres públicos. Cada deputado emprega mais de 20 assessores. 
Quanto custa isso? E as tantas falcatruas que vêm sendo feitas em muitas 
prefeituras pelo Brasil afora. Cadê a justiça para tomar de volta o que muitos 
governantes desviaram? Ainda que se fale muito em equilíbrio fiscal, não 
podemos prejudicar áreas essenciais como a saúde para atingir tal estabilização.

Apesar de não existir uma boa gestão dos recursos, há outro fator que 
atrapalha o desenvolvimento das políticas de saúde: a corrupção. Segundo a 
constatação de Tomada de Contas Especiais encaminhadas ao Tribunal de 
Contas da União (TCU), estima-se que R$ 2,3 bilhões foram desviados entre 
janeiro de 2002 e junho de 2011. Que vergonha!

Apesar de existirem regiões com a saúde pública em melhores condições, 
temos que lembrar que a sociedade civil trabalha muito por isso. Muitas das 
Santas Casas vivem com a ajuda da comunidade por meio de leilões, eventos, 
sorteios de prêmios e doações. Assim, pode-se ver que o problema da saúde 
pública não está somente em uma região, mas sim em todo o país. Torna-se 
necessário que sejam tomadas providências, urgentemente, para solucionar tal 
problema.

Embora saibam que os investimentos não vêm sendo bem planejados e 
fiscalizados, quem sofre com tudo isso é a população brasileira que depende da 
saúde pública. É frustrante passar horas em um hospital para ser atendido, ficar 
em macas nos corredores.

Não podemos concordar com o descaso nos atendimentos prioritários e 
ver muitos cidadãos morrerem por demonstrações de desinteresse, desrespeito 
ou desleixo.

A população precisa sair desse “mundo de ilusões” e acordar para o que 
está acontecendo. Reivindicar melhores condições e não permitir a criação de 
novos impostos.

Devemos  exigir modificações para essas circunstâncias, já que não estão 
em conformidade com as leis ou a justiça. Afinal, a questão não é somente 
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financeira, mas, sim, de atingir um direito, tendo como prioridade a vida. Esse 
é o mínimo para se adquirir, plenamente, a dignidade.

Publicado no jornal Diário do Noroeste (Colatina/ES) 17/11/2011; no jornal A Tribuna 
(Jales/SP) 20/11/2011 e no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 22/11/2011. 
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ATÉ ONDE A SAÚDE PÚBLICA DESPENDE

Raquel das Neves Rafael
Acadêmica do curso de Direito da UFMS - campus de Três Lagoas/MS.

 Michel Ernesto Flumian
Advogado Professor do curso de Direito da UFMS - campus de Três Lagoas/MS.

Com o avanço e desenvolvimento tecnológico, tanto na área da informática 
e da comunicação, quanto na da saúde, é possível verificar resultados que 
enobreceram o ser humano, como casos cirúrgicos em que um paciente recebe 
um coração artificial, casos de pessoas que sofreram queimaduras profundas e 
cuja pele foi substituída por pele artificial, cirurgias de implantes capilares, de 
olhos para estabilização do grau e até, a mais intrigante, cirurgia para mudança 
de sexo, também chamada de cirurgia de transgenitalismo.

Sendo reconhecida pela Resolução 1.482/97 do Conselho Federal de 
Medicina em caráter experimental, já em 2002 deixou de ser experimental, pela 
redação dada pela Resolução 1.652. Em 2008, pela Resolução 1.707, de 18 
de agosto, a cirurgia de transgenitalismo passou a ser tema da Saúde Pública, 
conforme consta em seu Art. 1º: “Instituir, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS), o Processo Transexualizador a ser empreendido em serviços de 
referência devidamente habilitados à atenção integral à saúde aos indivíduos que 
dele necessitem, observadas as condições estabelecidas na Resolução nº 1.652, 
de 6 de novembro de 2002, expedida pelo Conselho Federal de Medicina.”

Assim, pode-se remeter a questão aos gastos e à eficiência da Saúde 
Pública, já que é usual vermos nos telejornais, sites da internet e até em nossas 
próprias cidades reclamações quanto à morosidade de atendimento, falta de 
remédios, descasos com pessoas que estão enfermas e precisam urgentemente de 
uma ajuda. Sem entrar no mérito das questões de gênero, sinto-me, no entanto, 
no direito de questionar: Será que despesas com cirurgias de mudança de sexo 
são prioridades para a sadia qualidade de vida da coletividade?

Não é difícil perceber que tal cirurgia é a satisfação de um desejo de 
ter o sexo oposto, subvertendo o princípio legal de que não deve prevalecer 
o interesse individual sobre o público. Imaginem-se aqueles pacientes que, há 
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meses esperando por um atendimento médico, geralmente com péssima saúde 
e até correndo risco de morte, precisam dividir esse “espaço” com pessoas 
presumidamente em bom estado de saúde.

Estamos cansados de ser “pacientes” e não ver nossos direitos resguardados, 
já que qualquer coisa é motivo de suporte público, quando o que realmente 
deveria ser preservado permanece em esquecimento.

Em suma, devemos sempre ter em mente que questão de saúde é questão 
de vida, e não é justa a adoção de leis que privilegiam vontades personalíssimas, 
como: cirurgia de prótese de seios, glúteos, cirurgias capilares, aquelas de 
tratamento estético, esquecendo o que é realmente prioridade no SUS. Se todo 
aquele tipo de lei for aprovado, iremos causar um colapso na Saúde Pública, 
apesar de já enfrentamos grandes dificuldades, pois todo aquele que se sentir 
insatisfeito com o próprio corpo irá procurar um atendimento sem arcar com 
custos.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 06/06/2012. 
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SAÚDE PÚBLICA ABAIXO DA MÉDIA

Luana Colognesi Pereira da Silva
Acadêmica do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Michel Ernesto Flumian
Professor do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

O direito à saúde e a atendimento hospitalar especializado não vem 
alcançando a todos os brasileiros. É triste analisar os dados e estatísticas da 
realidade de nossas cidades. Sendo a saúde considerada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) como uma condição de bem-estar físico, psíquico e 
social, é componente primordial para uma boa qualidade de vida e garantia básica 
da dignidade humana, no entanto vem sendo jogada às arquibancadas, quando 
não ignorada por órgãos governamentais. É necessário entender a importância 
de um atendimento hospitalar de qualidade, cujas formas de eficácia podem 
incluir desde maior rapidez no tempo de espera por atendimento até uma UTI 
mais especializada.

Criado em 1990 por meio da Lei 8.080 para auxiliar ferrenhamente a 
saúde pública, o SUS (Sistema Único de Saúde) provou que não contribuiu para 
uma grande melhora no atendimento público, pois apenas 2% da população 
são atendidos da maneira adequada. Isso nos mostra que os aproximados 4% do 
PIB gastos com a saúde pública no Brasil são extremamente poucos comparados 
com o investimento feito por países desenvolvidos, como Alemanha e Canadá. 
Segundo estudos, seria necessário um investimento de 87 bilhões a mais por 
ano nessa área para nos igualarmos ao investimento feito por países de primeiro 
mundo, cuja saúde não se abarca no setor privado. Para Lígia Bahia, professora 
da UFRJ e diretora da ABRASCO (Associação Brasileira de Saúde Coletiva), 
as políticas públicas que envolvem aquisição de recursos financeiros para a 
saúde pública necessitam de um foco, ou seja, elencar suas prioridades para se 
compreender em qual área é necessário investimento. 

Segundo Aquilas Mendes, professor da Faculdade de Saúde Pública de 
São Paulo (USP), isso tem a ver com a lógica de política econômica adotada 
desde a implantação do SUS, pois a política econômica não foi alterada e ela 
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não prioriza gasto social. O que vemos, mais uma vez, é a falta de interesse 
dos órgãos públicos em estudar seriamente a situação da saúde pública em 
nosso país, limitando-se a investimentos anuais não condizentes com a 
realidade da população. As inúmeras mortes em filas de postos de saúde por 
falta de atendimento ainda não são o suficiente para uma mudança realmente 
significativa no nosso setor público de saúde? A população que vive com apenas 
um salário mínimo consegue obter um plano de saúde privado? 

Outro fator preocupante é a discrepância da qualidade da saúde em 
diferentes pontos de nosso país, pois, conforme dados de uma pesquisa feita 
pelo Ministério da Saúde em 5633 municípios, apenas 6 deles têm  índice de 
saúde  igual ou superior a 8 (numa escala de 0 a 10) e todas as cidades com 
índice de qualidade na saúde pública igual ou superior a 7 são das regiões sul e 
sudeste, onde se localiza apenas 1,9% da população do país. Ou seja: a maioria 
da população sofre com deficiências nos hospitais públicos e atendimentos 
como PSF (Programa de Saúde da Família), pois falta estrutura e um melhor 
direcionamento do capital para essas obras.

Dessa forma, vemos que de nada adianta sermos a oitava economia 
do mundo, se não damos a necessária atenção aos principais problemas que 
enfrentamos, dentre os quais a saúde pública é um destaque lastimável, como o 
caos da saúde pública que nos assombra há séculos. Problemas como a falta de 
medicamentos em hospitais e greves de profissionais da área da saúde são fatos 
que devem ser controlados, cabendo também intervenção estatal. É inadmissível 
que se adoeça e morra em um país como o nosso por falta de remédios ou por 
falta de condições necessárias, que seriam oferecidas no local de trabalho, ou 
pelo salário oferecido pelo governo. É extremamente vergonhoso, Brasil; nossa 
base é fraca, e perdemos muito quando ignoramos as verdadeiras condições de 
nossa caótica saúde pública. 

Publicado no jornal Folha Noroeste (Jales/SP) 09/06/2012. 
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SAÚDE ADOENTADA: ATÉ QUANDO?

Daniela Endrice Rizzo
Juíza de Direito da Comarca de Bataguassu/MS.

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Esta reflexão que se inicia aqui não é novidade para nenhuma 
pessoa, ou seja, é pública e notória. Nos últimos meses, temos usado 
de maneira constante os serviços de saúde, como consultas médicas, 
exames laboratoriais, internações, cirurgias, tratamentos, e adquirido 
medicamentos. Utilizamos esses serviços por meio de plano de saúde, 
muito embora nossos holerites e de parte de nossos familiares tenham 
descontos de seguridade social e imposto de renda. Além de muitos 
outros impostos que pagamos diariamente, como “preço” de uma carga 
tributária pesadíssima.

Nessas idas e vindas a médicos, laboratórios e hospitais, adveio-nos 
a necessidade de refletir acerca da saúde pública que é oferecida neste país 
– aliás: que não é oferecida. Não é novidade que grande parte dos serviços 
prestados no sistema público de saúde tem deixado a desejar e não atende 
à demanda que cresce consideravelmente; basta ver as inúmeras matérias 
televisivas e jornalísticas ou ir in loco buscar atendimento. 

No nosso caso, como tudo foi realizado por intermédio de convênio 
médico, conseguimos realizar todas as consultas, exames, internações e 
cirurgias sem maiores tormentas e de forma eficaz e rápida. A questão 
que não quer calar é: Se não pagássemos plano de saúde, em que fase 
o tratamento estaria? Se for uma doença grave, sobreviveremos? Com 
raríssimas exceções, certamente teríamos que nos submeter a longos 
períodos de espera para obter uma consulta médica com um profissional 
que quase sempre é mal remunerado e insatisfeito. Profissionais da saúde 
deveriam ser valorizados, já que não é uma função fácil lidar com doentes. 

Vale lembrar que a medicina evoluiu e, nos dias de hoje, conta 
com inúmeros recursos, como exames laboratoriais e diagnósticos de 
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imagens que orientam o médico para um tratamento preciso. Isso não 
é, entretanto, o que é visto na saúde pública. Na maioria das vezes, a 
estrutura dos postos de saúde e hospitais públicos não é adequada. Após a 
consulta, o paciente aguarda sabe-se quanto tempo mais para a realização 
dos exames, que nem sempre são bem feitos, por falta de profissionais 
qualificados e por escassez de recursos de diferentes ordens.

No caso da necessidade de cirurgia, a espera prossegue para se obter 
uma vaga em hospital público por intermédio do SUS. Há casos que 
nossos olhos se negam a enxergar, já que é lastimável ver pessoas doentes 
“internadas” sobre macas que ocupam os corredores dos hospitais. A cena 
tem-se repetido no Brasil. 

De acordo com o jornal Folha de São Paulo (edição de 03-11-2011), 
citado no artigo de Vladimir Polízio Júnior, “O câncer de Lula e o SUS” 
(Diário do Noroeste – Colatina-ES – edição de 03-11-2011), somente no 
ano de 2010, aproximadamente 60 mil pacientes não puderam submeter-
se aos serviços de radioterapia e 80 mil não conseguiram ser operados 
para extração de um tumor: “Além de não conseguir atender a todos – na 
radioterapia o índice de não atendidos é de 34% e em cirurgia, de 53%  
– os pacientes começam o tratamento muito depois do tempo devido. 
No caso dos procedimentos de quimioterapia, o tempo de espera médio 
foi de 76,3 dias e apenas 35% dos pacientes foram atendidos com 30 
dias (prazo recomendado pelo Ministério da Saúde). Na radioterapia, o 
resultado é ainda pior: 113,4 dias de espera e apenas 16% atendidos no 
primeiro mês.”

Já na suposição de tratamento, o óbvio é a necessidade de adquirir 
medicamentos prescritos pelos médicos, mas nem sempre as farmácias 
dos postos de saúde ou dos hospitais distribuem de forma gratuita; 
assim, partem para o ingresso com medida judicial para consegui-los. 
Acreditamos que os problemas da saúde deveriam ser resolvidos nos 
hospitais, consultórios e similares, e não nos tribunais. A saúde publica 
do Brasil é uma vergonha.

Por fim, ressalta-se que a Constituição Federal de 1988 prevê, 
além de tantos outros direitos, o direito à igualdade, à saúde. Todavia, 
que igualdade é essa?  Quem paga tem atendimento médico e quem não 
tem dinheiro aguarda nas filas até ser atendido. Será que é impossível 
reinventar a saúde deste lindo e amado Brasil? Será que é tão difícil investir 
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na reestruturação do sistema? Será que é tão complicado qualificar os 
profissionais da saúde e dar-lhes incentivo para o bom cumprimento de 
seu dever? 

Nossa saúde pública está agonizando, ou melhor, à beira da morte. 
Até o ex-presidente Lula e a presidente Dilma sabem disso: fizeram 
todo tratamento em um hospital particular que poucos mortais podem 
pagar. Por outro lado, temos uma quantidade imensa de brasileiros, 
que, emudecidos, sofrem por falta de tratamento apropriado no SUS. 
Conclusão: para quem pode pagar, o plano de saúde no Brasil é uma 
necessidade e não uma opção. É preciso humanizar e dignificar a saúde 
pública brasileira. O desafio está lançado!

Publicado no jornal Folha Noroeste (Jales/SP) 30/06/2012 e no jornal A Tribuna 
(Jales/SP) 01/07/2012.
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O Sistema Único de Saúde, conhecido como SUS, é mantido através 
dos recursos arrecadados pelos tributos pagos por todos os cidadãos. Assim, a 
população brasileira, independentemente da sua classe social, tem o direito de 
utilizá-lo.

No entanto, esse sistema é cercado de grandes precariedades, cujas 
vítimas são, comumente, pessoas que se encontram em estado de saúde grave, 
pois as ineficácias do atendimento nos hospitais públicos agravam ainda mais 
seu quadro clínico.

Recentemente, ocorreu um caso que sensibilizou todo o Brasil: o da 
menina Adriele dos Santos Vieira, de 10 anos de idade, que foi atingida na 
cabeça por uma bala perdida e esperou mais de 8 horas para ser operada O 
motivo foi a falta do neurocirurgião no plantão hospitalar naquela noite 
no Hospital Municipal Salgado Filho. Adriele veio a óbito dias depois 
do ocorrido. Assim como aconteceu com a menina Adriele, acontece 
diariamente com outras pessoas que utilizam o sistema de saúde pública e 
que acabam se tornando vítimas pelas falhas e negligências do Sistema de 
Saúde do Brasil.

É importante destacar algumas problemáticas com relação à demora nos 
atendimentos nos postos de saúde. Observa-se que para a realização de exames 
médicos básicos, ou até mesmo para marcar uma consulta médica no pronto 
socorro, as pessoas tem que enfrentar longas filas e lá passar a madrugada para 
poder conseguir pegar um número que é distribuído até um certo limite e, após 
sua entrega, quem não conseguiu atendimento tem que esperar por um “encaixe”, 
ou seja, aguardar por uma possível desistência daqueles que conseguiram pegar o 
número para ser atendido.
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A aparência de falta de soluções é emergente. Faltam médicos 
especializados, há demora nos atendimentos, medicação e leitos são insuficientes 
para atender toda a demanda, resultando no óbito de diversos pacientes. Além 
dos hospitais em situação de construção lamentável e com péssima higienização, 
possuindo alto risco de transmitir infecções hospitalares generalizadas aos seus 
pacientes.

É a triste realidade que o povo carente enfrenta quando recorre aos SUS. 
Até quando essa deprimida realidade irá continuar a existir? Altos índices de 
tributo são pagos anualmente pelos cidadãos brasileiros e é ínfimo o valor da 
verba repassada para a saúde pública, que não chega a suprir por completo as 
reais necessidades da população.

Até quando continuaremos a conviver com essa indiferença?
A principal desculpa que ouvimos diariamente dos governantes é que 

o Brasil não possui recursos suficientes para atender de forma geral a toda a 
população carente.

Por meio de várias desculpas, observa-se que é inevitável a falta de 
percepção e ação dos nossos governantes, que deveriam falar menos e investir 
mais em obras que façam toda a diferença e que atendam de forma ampla toda 
população do BRASIL, que só é lembrada na hora do VOTO, onde os políticos 
fazem promessas de melhora com relação à saúde pública e à educação, mas 
que não são levadas adiante após sua reeleição ou eleição, sendo totalmente 
esquecidas.

Publicado no jornal Folha Noroeste (Jales/SP) 18/05/2013 e no jornal Folha do Povo 
de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 29/05/2013. 
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A saúde pública (e até mesmo a privada) sempre foi um desafio para 
o Brasil. Nos principais meios de comunicação, não faltam matérias sobre 
hospitais precários em que faltam enfermeiras, equipamentos, medicamentos 
e, ainda: médicos. Também é comum a ausência de leitos para internação, há 
pessoas morrendo na fila de espera.

Para piorar a situação, a corrupção também vem se estendendo à saúde. 
O agravante não é a falta de verbas, é seu desvio e mau uso. Vergonhosamente, 
até o Hospital Universitário da UFMS vem aparecendo nas páginas policiais, em 
razão dos supostos desvios de dinheiro e de verba pública. 

A recente tentativa de trazer médicos estrangeiros para atuar no Brasil e 
os inúmeros cartazes que reivindicavam saúde “padrão FIFA” nas manifestações 
de rua se tornaram pauta das matérias jornalísticas nas últimas semanas. Até se 
pode adaptar a música de Rita Lee (Saúde) com o momento que vivemos: “Me 
cansei de lero-lero / Dá licença, mas eu vou sair do sério / Quero mais saúde 
[...]”.

Fala-se muito em valores dos salários dos médicos, entretanto, esquece-se 
de um importante detalhe: o médico não trabalha sozinho. Cabe ressaltar que 
uma unidade de saúde necessita de muitos profissionais qualificados para seu 
pleno e adequado funcionamento. Muitos destes profissionais não aparecem, 
mas atuam indiretamente prestando serviços. 

No Brasil, é corriqueiro priorizarem a construção de prédios, no entanto, 
equipá-los, dar a devida manutenção e ocupá-los com os profissionais necessários 
é uma missão um tanto quanto difícil. Para se ter uma ideia, segundo um estudo 
da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o 
Brasil tem 0,9 enfermeiro para cada mil habitantes e 0,5 enfermeiro para cada 
médico, ficando em penúltimo e último lugar, respectivamente, numa pesquisa 
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que envolveu 40 países (o estudo abrangeu graduados, técnicos e auxiliares). 
Ressalta-se que enfermeiros acompanham o paciente, sendo necessários 24 horas 
por dia, mas devido a falta de profissionais e o baixo salário muitos assumem 
mais de um equipe ou unidade de saúde o que, além de ilegal, prejudica a 
qualidade do seu serviço.

O mesmo problema dos enfermeiros se estende aos biomédicos. O 
salário inicial de um graduado em biomedicina é de R$ 1721,62. A falta de 
profissionais também é notória e, devido ao baixo salário, muitos trabalham em 
vários laboratórios de análises clínicas e, às vezes, em plantões de 24 horas.

O déficit não está apenas na quantidade de profissionais, mas também 
na qualidade deles. Existem poucas escolas que atuam com seriedade e formam 
profissionais na área da saúde. O que se vê são cursos rápidos e sem estrutura 
para preparar o estudante para o mercado de trabalho. Essa lógica também se 
repete nos estágios que são mal supervisionados pelos próprios profissionais da 
área. Esse fato foi muito bem notado no caso da enfermeira que injetou café-
com-leite na veia de uma idosa enquanto sua supervisora falava ao celular.

Enfermeiros e biomédicos também precisam fazer cursos de atualização 
e especializações, que em sua maioria estão nos grandes centros, o que, junto 
com as outras deficiências, dificulta sua interiorização. O afastamento junto a 
unidades de saúde do interior é praticamente impossível, pois, se um profissional 
sair, quem ficará para substituí-lo?

Por outro lado, quando se fala em saúde, é possível notar em todos os 
discursos de nossos representantes que as medidas tomadas por eles visam 
sempre a melhorar a atual situação, mas nunca resolvê-la de fato. 

A mesma lógica paliativa se aplica na vinda desses médicos estrangeiros 
ao Brasil, pois um médico não trabalha sem equipamentos, recursos e apoio 
humano. É necessário haver um conjunto de ações voltadas para a área da saúde: 
maior transparência na gestão dos recursos públicos ou leis e penas mais duras 
para os corruptos que tiram vidas ao desviarem verbas da área da saúde.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 13/07/2013; no jornal Diário de 
Notícias (Linhares/ES) 16/07/2013; no jornal O Regional (Santo Antônio de Posse/SP) 
23/07/2013; no jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 29/07/2013 e no jornal 
Oportunidade (Pirassununga/SP) edição de agosto/2013.
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Já no Artigo 196 da Constituição de 1988, “Constituição Cidadã”, 
a saúde é descrita como um direito de todos e dever do Estado e, dentre 
os princípios humanizadores que orientam o SUS (Sistema Único de 
Saúde), estão: universalidade, integralidade, equidade, participação social e 
descentralização. 

Além de se constituir em direito do cidadão, a humanização está em 
alta ultimamente no âmbito da saúde, materializada de diversas formas, como 
na criação, em 2003, da Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão 
do SUS (Humaniza SUS) instituída pelo Ministério da Saúde, que, evocando o 
imortal Machado de Assis, “é o que vais entender, lendo”.

Tal política engloba as iniciativas pré-existentes a ela, de forma a aproximá-
las e potencializá-las com o princípio da indissociabilidade entre a atenção e 
a gestão, bem demonstrado com a prática dos denominados hospitais-escola. 
Surge, então, com a participação e luta dos cidadãos, o ideário do SUS nos anos 
1980, que ganhou voz e corpo por intermédio do Movimento Sanitarista e das 
Conferências Nacionais de Saúde, em meio à ditadura militar.

Assim, esse conceito de humanização no âmbito hospitalar vem com 
a valorização do acolhimento, do respeito na relação profissional-paciente e 
da ampliação da qualidade técnica. Partindo dessa perspectiva, desenvolveu-
se a prática do Hospital-Escola, que recentemente está sendo implantada nos 
hospitais, juntamente com os cursos de medicina e enfermagem, gerando 
aumento no recebimento de recursos SUS. Afinal, quem nunca perdeu um 
tempo valioso – tempo que poderia ter sido usado com a família, em sessões de 
“relax” ou até mesmo cuidando da saúde – em necessárias filas eternas no meio 
hospitalar?
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O Humaniza SUS visa efetivar os princípios do SUS na trivialidade 
das práticas de atenção e de gestão, colaborando com trabalhadores, gestores e 
usuários para desenvolver saúde e sujeitos. A proposta é proporcionar um SUS 
humanizado, comprometido com a defesa da vida e fortalecido em seu processo 
democrático e coletivo.

É, portanto, louvável essa iniciativa que visa, por exemplo, promover 
agilidade no atendimento, que geralmente é o foco de maior insatisfação entre 
os pacientes. Só quem já perdeu preciosas horas num banco gelado da sala de 
espera sabe o quão importante é um sistema ágil e rápido. Essa implantação 
propicia, além disso, a integração da aprendizagem com o trabalho, contribuindo 
para a qualificação da atenção prestada à população e promoção da educação 
continuada.

O investimento na formação (desde a graduação) pode, pois, de fato, 
introduzir de maneira eficaz e fortalecer a humanização do cuidado e, por fim, 
modificar a inadequada cultura de assistência vigente. Afinal, não é este o país 
com o povo mais acolhedor? Então... Por que não ser hospitaleiro com tal ideia?

Publicado no jornal Diário de Votuporanga (Votuporanga/SP) 28/08/2013; no 
jornal O Regional (Catanduva/SP) 28/08/2013 e no jornal Folha Noroeste (Jales/SP) 
31/08/2013.
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A entrada de médicos estrangeiros no Brasil tem gerado várias 
controvérsias. Uma, por exemplo, é dizer que as vagas estão sendo tiradas 
dos profissionais brasileiros, quando as vagas que estão sendo ofertadas foram 
rejeitadas por nossos médicos pelo fato, principalmente, de não oferecerem 
condições mínimas de trabalho a – faltam leitos, materiais e outros recursos 
necessários para um bom desempenho da função. 

Um fato que chamou atenção foi o de que alguns médicos brasileiros 
vaiaram os profissionais cubanos enquanto desembarcavam no aeroporto. Será 
que essas pessoas não entendem e não vêem que esses médicos estrangeiros 
deveriam ser vistos de forma diferente? Afinal, estão ocupando vagas que os 
profissionais da pátria mãe gentil não quiseram ocupar. Onde está o bom 
senso e o pensamento coletivo? As perguntas são: Quer trabalhar em cidades 
menos favorecidas? Em comunidades carentes longe dos grandes centros? Não. 
Então não reclame e deixe quem está disposto a trabalhar (ou a fazer milagres). 
Certamente, deve ser melhor trabalhar em clínicas particulares bem estruturadas 
e com conforto. Prova disso é a alta taxa de desistências dos médicos brasileiros 
para ocuparem vagas do Programa: só no Distrito Federal, 6 de 15 médicos 
desistiram, isso até o dia 4 de setembro. Se as vagas não forem ocupadas por 
médicos brasileiros, por certo serão disponibilizadas aos estrangeiros.

Outro ponto questionado é a respeito do Exame Revalida, que nada mais 
é que a prova para validar o diploma médico no território nacional dos formados 
no exterior. Se os profissionais que estão vindo para o Programa Mais Médicos 
fizessem esta prova e fossem aprovados, teriam os diplomas validados, assim 
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poderiam migrar para os grandes centros e até exercer a função em consultórios 
privados, poderiam ter o registro no CFM (Conselho Federal de Medicina) e 
caso houvesse alguma incorreção na atuação profissional, seriam investigados 
e até punidos pelo Conselho: isso poderia prejudicar o Programa? Tirar o foco 
da questão? Concentrar ainda mais profissionais em grandes centros? Mas, 
se são médicos, não deveriam ser tratados da mesma forma que os mesmos 
profissionais brasileiros, inclusive com acompanhamento do CFM? As questões 
ainda estão sem respostas.

Para participar do Programa é preciso que os países tenham a taxa de 
médicos per capita maior que a do Brasil, que hoje é de 1,8 médicos para cada 
mil habitantes e os únicos países latino-americanos que cumprem este quesito 
são: Cuba, Uruguai, Argentina, México e Venezuela, segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS). Entretanto, a formação desses profissionais em seus 
países é capaz de atender as necessidades da saúde pública no Brasil? O objetivo 
do Programa, que é levar médicos para as áreas mais carentes será cumprido, 
mas ainda vale lembrar que: apenas médicos não resolvem o problema da saúde 
pública no Brasil.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 12/09/2013 e no jornal Diário de 
Votuporanga (Votuporanga/SP) 13/09/2013.
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O título deste texto retrata uma triste, mas verdadeira, realidade no Brasil: 
a falta de médicos tem nos deixado em estado febril.

Diferentemente do que o Conselho Regional de Medicina (CRM) defende, 
não faltam médicos apenas nos confins e sertões do Brasil. No Hospital do Câncer 
de Barretos, deixam de ser atendidos cerca de 450 pacientes/dia devido à falta 
de profissionais especializados. Só de oncologistas há um déficit de 70 médicos.

Altos salários não são atrativos para médicos exercerem a medicina, em 
alguns lugares. Um exemplo é o município de Porto Estrela (MT), onde a 
prefeitura aumentou o salário dos médicos para R$ 25 mil, por uma jornada 
de 40 horas. Todavia, desde dezembro de 2012, não há nenhum médico para 
atender a população local.

Do mesmo modo, unidades de atendimento bem equipadas também 
não são garantia de contratação e manutenção de médicos. Em Camargo (RS), 
duas unidades de saúde bem equipadas para o atendimento básico e um salário 
de R$16 mil mensais não são motivos suficientes para manter os médicos 
trabalhando na cidade de 2 mil habitantes. Para resolver o problema, a prefeitura 
espera a aprovação do projeto de lei no qual o morador que for aprovado em 
vestibular de medicina, em instituição privada, terá seu curso totalmente pago 
pela prefeitura, não importando o valor da mensalidade, desde que resida há 
mais de cinco anos no município e comprometa-se a nele trabalhar de cinco a 
seis anos, depois de formado.

Pode-se ver que a falta de médico é uma infecção generalizada em todas 
as regiões do Brasil. A soma de alguns fatores explica o problema: segundo a 
Organização Mundial de Saúde, existem no Brasil 1,8 médicos para cada 1000 
habitantes, número abaixo de países como Argentina (3,2), Portugal e Espanha 
(4) e Cuba (6), para o mesmo número de habitantes; além disso, a distribuição de 
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médicos é desproporcional: no Distrito Federal há 4,09 médicos e no Maranhão 
há 0,71 médicos, para cada grupo de 1000 pessoas. A alta demanda somada à 
baixa oferta de médicos cria um desequilíbrio encarecendo potencialmente os 
serviços médicos, pois os médicos concentram-se mais nas capitais e cidades 
maiores. Seria leviano julgar o médico como vilão, pois, como todo profissional, 
sua sobrevivência depende de seu trabalho e não tão somente de sua vocação 
e, assim sendo, ele tenderá a buscar trabalho em um lugar onde ofereça maior 
custo/beneficio, já que existe essa possibilidade de escolha.

Para tentar amenizar o problema, o governo criou mecanismos para atrair 
médicos de países com taxas de médico/habitantes maiores que o Brasil, como 
são os casos de Cuba, Espanha e Portugal, para trabalharem em regiões carentes 
de grandes cidades e em áreas que não são atrativas para quem exerce a medicina, 
como a Selva Amazônica ou o sertão Nordestino. Opondo-se à medida, os 
Conselhos Regional e Federal de Medicina alegam que os médicos cubanos têm 
baixo nível de aprovação no exame de revalidação de diploma aplicado no Brasil.

De fato, o método de medicina cubano é diferente do brasileiro, pois 
lá predomina a medicina preventiva, ideal para áreas pobres e de risco como 
as comunidades ribeirinhas, sertões e bolsões de pobreza das grandes cidades, 
nas quais as condições de trabalho não são ideais. Esse tipo de medicina fez 
Cuba alcançar uma taxa de mortalidade infantil de 5,8, por 1000 nascimentos, 
enquanto no Brasil a taxa é de 15,6 por 1000, resultado que mostra que a 
medicina cubana não deve ser tão ruim.

Outra oposição vem sendo feita por grupos que acreditam que o governo 
esteja trazendo missionários cubanos que irão pregar o comunismo, com a 
desculpa de exercer a medicina em regiões carentes. Medicina não é política! 
Para um ribeirinho, que precisa andar de barco centenas de quilômetros para 
chegar até o posto médico mais próximo, será que importa a nacionalidade do 
médico, desde que este esteja disposto a atendê-lo na cidade onde ele reside? 
Nesse debate, tem-se esquecido a questão humana.

Como medida emergencial, a estratégia do governo é válida. Mas, a 
médio e longo prazo é necessário investir-se na formação de médicos, a fim de se 
reduzir o déficit que existe para equilibrar a função, e, complementarmente, na 
infraestrutura para o diagnóstico e tratamento do doente. 

Publicado no jornal Diário de Votuporanga (Votuporanga/SP) 13/09/2013; no jornal 
Diário do Noroeste (Colatina/ES) 24/10/2013 e no jornal Folha Noroeste (Jales/SP) 
26/10/2013.
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Há algumas semanas, um assunto – e consequentemente uma ação 
bastante polêmica – paralisou diversos brasileiros. Afinal, mais de 500 médicos 
cubanos seriam contratados para residir no Brasil e prestar atendimento nas 
regiões “esquecidas”, com carência sentida desses profissionais, e que, por 
apresentarem uma situação imensamente precária, não conseguem atrair 
funcionários da área da saúde. 

Há, no Brasil, regiões totalmente carentes quando o assunto é saúde. Em 
determinados lugares que não possuem postos de atendimento, pessoas chegam 
a viajar até oito horas para conseguir uma consulta e nem sempre recebem 
atendimento digno e eficiente. Essas regiões brasileiras são tratadas por muitos 
como uma parte do Brasil que ainda vive no século XIX, estagnada no tempo e 
sem qualquer perspectiva de desenvolvimento humano. 

A atitude de reunir profissionais da área da saúde para o programa “MAIS 
MÉDICOS” implantado no Brasil gerou muita confusão por parte de diversos 
médicos brasileiros, inclusive. Ao desembarcarem no Brasil, os cubanos foram 
vaiados e alguns foram até atacados verbalmente por profissionais brasileiros. 
Pensamos, entretanto, que essa confusão é momentânea e tende a arrefecer com 
o passar do tempo, especialmente porque as vagas do programa são aquelas 
não desejadas pelos profissionais brasileiros, vez que ofertadas por localidades 
periféricas e pouco interessantes a esses médicos.

A medicina brasileira e a medicina cubana são bastante distintas. Podemos 
definir a medicina brasileira como a da cura e a cubana, como a de prevenção. 
Médicos brasileiros trabalham buscando a cura do paciente, ou seja, o trabalho 
é desenvolvido depois de instalado o problema. Já os médicos cubanos cuidam 
da prevenção da saúde e do local, ou seja, evitam que certas doenças se instalem 
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e tomem conta da população, pois consideram muito mais fácil prevenir do que 
exterminar um problema constante na população. 

Diversos estudos comprovam que a prevenção é a melhor forma para se 
obter uma boa qualidade de vida. O ideal seria que as pessoas não procurassem 
um médico apenas quando se sentem mal, e sim periodicamente, para aprender 
a cuidar bem da saúde e do organismo e, também, para tentar evitar eventuais 
problemas que possam surgir com o decorrer do tempo. Por exemplo: É muito 
mais fácil, para a mulher, fazer exames periódicos para prevenir ou diagnosticar 
o câncer de mama quando no início, do que esperar a situação agravar-se, já que 
os índices de cura do problema diagnosticado no início são bastante altos. 

Seria ideal que não só os médicos brasileiros, mas também toda a população 
aprendessem com os médicos cubanos muito mais sobre a medicina preventiva 
e buscassem praticar esse aprendizado, para que maiores problemas possam 
ser evitados. Ideal também seria que as nossas autoridades proporcionassem 
condições melhores para a população, ou seja, saneamento básico, tratamento 
decente de água potável e médicos dispostos a ir à luta e realmente “vestir a 
camisa”. Diversas regiões brasileiras sofrem com vírus e bactérias já instaladas, 
sendo bastante complicado exterminá-las todas rapidamente, mas um grande 
passo seria começar a pôr em prática a prevenção, impedindo que grande 
parte desses problemas tornassem ainda mais desumana a vida de brasileiros e 
brasileiras. 

Publicado no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 
30/09/2013; no jornal Diário de Notícias (Linhares/ES) 08/10/2013 e no Diário de 
Notícias (Colatina/ES) 08/10/2014.
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Sobreviver na saúde pública do Brasil é um grande desafio. Afirmamos 
isso diante das inúmeras matérias e notícias. O grande problema tem sido o 
descaso do governo com a população. Teoricamente poderíamos até pensar que 
a nossa carga tributária garantiria um sistema de saúde de qualidade, mas na 
prática a história é outra.

A qualidade na saúde pública deixa a desejar. As filas em hospitais e 
pronto-socorros parecem só aumentar. As pessoas chegam a esperar muitos 
meses por uma cirurgia ou exame. Inúmeras pessoas já morreram antes do 
atendimento. Até quando vamos viver só de promessas de políticos em épocas 
de eleições? E os impostos que pagamos para onde vai? Quando teremos uma 
saúde pública da mesma qualidade dos estádios que estão sendo feitos para a 
Copa do Mundo?

Aqui vale lembrar que os políticos não confiam na saúde pública. O 
ex-presidente Lula e a presidenta Dilma só fazem seus exames em hospitais 
particulares considerados como referência no mundo. Por que não enfrentam a 
fila e a espera que o cidadão trabalhador comum e honesto enfrenta? É fácil falar 
que a saúde pública do Brasil é de boa qualidade frequentando estes hospitais 
de referência.  

Agora estamos vendo a chegada dos médicos estrangeiros no Brasil e isso 
tem gerado uma série de questionamentos e debates. Acreditamos que devemos 
enxergar a realidade dos fatos: esses profissionais não estão vindo para substituir 
os médicos brasileiros, e sim, para auxiliar a população em áreas desassistidas 
pelos médicos brasileiros, contudo não podemos deixar de negar que o programa 
“Mais Médicos” é mais um programa populista do governo petista, afinal de 
contas não resolve o problema da saúde no Brasil com um programa furado 
como este. 
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Outro ponto que deve ser ressaltado são os dados apresentados pelos 
Ministérios da Saúde e da Educação que comprovam de fato, que há falta de 
médicos no Brasil. Existem mais de mil municípios sem estes profissionais da 
saúde. Quanto a isso, podemos identificar a necessidade de criação de mais 
cursos de medicina, mas para isso não basta criar cursos de qualquer jeito. Deve 
criar cursos com qualidade! 

Por outro lado os médicos brasileiros estão com toda razão ao reclamar 
da falta de equipamentos de saúde. Há hospitais que faltam tudo, desde 
medicamentos simples e baratos até equipamentos de última geração. Por que 
o senhor Lula não foi tratar de sua saúde em um destes hospitais para sentir na 
pele o que o povo sente?

Um passo importante a ser dado é ampliar e gerenciar de forma correta os 
recursos financeiros na área da saúde. Ligia Giovanella, pesquisadora da Escola 
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, ligada à Fundação Oswaldo Cruz, 
diz: «A princípio, precisamos dobrar os gastos. Além de mais dinheiro, o Sistema 
Único de Saúde precisa de mais gestão e deverá se defrontar com um novo 
desafio nos próximos anos”.

Para que se tenha uma ideia, nos países europeus, os valores destinados 
à saúde chegam a 8% do PIB. Os gastos brasileiros são, em média, de 3,6%. 
Considerando-se a riqueza nacional, é muito pouco. 

Um “SUS padrão Fifa” chamaria a atenção da classe média para uma 
disposição maior em contribuir com o pagamento de impostos, afinal, passar-
se-ia a utilizar deste recurso que, nos dias de hoje, é utilizado em últimos casos 
por pessoas que realmente não tem condições financeiras para utilizar o setor 
privado.

Dessa forma podemos concluir que a chegada de novos médicos vai apenas 
amenizar o problema na área da saúde. Mas, ainda cabe a seguinte questão: “Há 
cura para essa saúde doente?”. 

Publicado no jornal Diário do Noroeste (Colatina/ES) 04/10/2013; no jornal Diário de 
Notícias (Linhares/ES) 04/10/2013; no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 04/10/2013; 
no jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) e no jornal Oportunidade 
(Pirassununga/SP) outubro/2013.
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Muito embora o orçamento da saúde tenha experimentado aumentos 
significativos nos últimos anos – passou de R$ 22,7 bilhões, em 2000, para R$ 
99,8 bilhões, em 2013 –, o sistema de saúde brasileiro ainda atravessa desafios 
colossais. Prova disso são as frequentes pesquisas de opinião indicando a saúde 
como um dos principais problemas a ser enfrentados no Brasil. 

De acordo com pesquisa realizada pelo Datafolha em junho/2013, 
para 48% dos brasileiros a saúde é o maior problema do país. Esse sentimento 
demonstra que não é novidade a péssima condição da saúde pública no país. Em 
algumas regiões, como o Norte e o Nordeste, essas condições são ainda piores. 
Nessas áreas, problemas como infraestrutura deficitária, falta de condições básicas 
de trabalho, precariedade da rede de saneamento básico, falta de profissionais de 
saúde, entre outros, são muito mais sérios do que estamos acostumados a ver.

A falta de médicos nessas regiões está relacionada com as precárias 
condições de trabalho, agravadas ao longo de décadas pela falta de investimentos 
em infraestrutura médica nos rincões deste país. Naturalmente, os médicos não 
querem deixar os centros urbanos a que estão acostumados e ir para um lugar 
sem infraestrutura para trabalhar e viver, onde enfrentarão doenças relacionadas 
a essa falta de saneamento e de higiene básica da maior parte da população, que 
não possui educação e conhecimento adequados para isso.

Para amenizar a escassez de médicos nessas regiões, o Governo Federal 
resolveu importar médicos estrangeiros ao Brasil. Uma atitude tipicamente 
política, pois, ao invés de priorizar decisões de longo prazo, que vão realmente 
resolver o problema, o governo prefere apenas “apagar os incêndios”. Isso 
demonstra a preferência do atual governo por políticas partidárias de curto 
prazo no lugar de políticas públicas de longo prazo. 
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Estrategistas de comunicação do Governo Federal tentam vender a ideia 
de que o “Mais Médicos” consiste numa resposta plausível aos graves problemas 
que atravessa o SUS. Ora, isso é um atentado à inteligência alheia. É puro jogo 
de retórica. O programa em questão consiste numa medida paliativa, que, 
isoladamente, não é capaz de solucionar o problema da saúde do Brasil. 

De acordo com pesquisa Datafolha de agosto/2013, 54% da população 
apoiam a importação de médicos estrangeiros. Seguramente, é melhor ter o 
programa do que não ter nada, porém a vinda dos médicos estrangeiros não deve 
ser vista como uma panaceia, capaz de “curar” a saúde do Brasil. Como se tem 
visto, dentre os vários desafios da implementação do programa “Mais Médicos”, 
está a natural dificuldade de comunicação na relação médico-paciente, que o 
governo procura superar com um curso de língua portuguesa em 15 dias... 

A impressão que fica é de que o governo está tentando consertar o avião 
enquanto voa; um sinal inequívoco de que a administração do ministério da 
saúde não é profissional, mas caracterizada por amadorismo técnico e político. 

Para resolver o problema, seria necessário um grande investimento em 
educação, infraestrutura geral das cidades, postos de atendimento e hospitais 
públicos, bem como um plano de interiorização de cursos de medicina para a 
formação e fixação de médicos nas regiões mais longínquas do país. E quanto à 
formação de novos médicos, por que não ajudar os jovens que enfrentam uma 
série de problemas, como a concorrência para entrar na universidade e o alto 
valor dos materiais necessários durante o curso? Por que não criar incentivos 
para jovens carentes que queiram ser médicos, mas, em decorrência do ensino 
fraco que tiveram durante a educação básica, não têm condições de entrar em 
uma universidade pública e muito menos de pagar uma universidade particular? 
Durante a graduação, seria importante desenvolver o humanismo nesses 
futuros profissionais e, ao final do curso, aplicar uma prova para saber se estão 
realmente preparados e qualificados para o trabalho, assim como ocorre com os 
profissionais de direito, por meio do exame da Ordem.

O que não convém ao Brasil neste momento é a tentativa de alguns setores 
do governo em colocar a população do lado contrário à classe médica brasileira. 
Esta que luta todos os dias pela interiorização de infraestruturas médicas de 
qualidade. Qualquer ação distante disso talvez seja como tratar um câncer com 
analgésicos.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 08/10/2013 e no jornal O Regional 
(Catanduva/SP) 09/10/2013.
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REPROVAÇÃO INSIPIENTE

Aldo Almeida Nunes Filho
Acadêmica do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Ouve-se dizer frequentemente que “Todo bom brasileiro e também um 
bom crítico do governo”. De fato. E é bom que assim o seja, pois um povo que 
enxerga os pontos fracos de seu país tende a lutar com mais garra para que se 
cumpra o que e correto.

Entretanto, por vezes, as críticas feitas são infundadas, baseadas no que 
se ouviu de um conhecido ou leu numa revista qualquer, proferindo opiniões 
“enlatadas” apenas para não parecer tolo.

Um dos maiores alvos de crítica nos últimos meses tem sido o programa 
“Mais Médicos” do Governo Federal, que adota como objetivo reduzir o déficit 
do sistema de saúde do pais, através de projetos relacionados a infraestrutura, 
criação de vagas nas universidades de medicina, e a contratação de profissionais 
estrangeiros para trabalhar nos hospitais e postos de atendimento do Brasil, 
certamente o ponto mais polêmico entre eles.

O grande furor gerado com o anuncio do programa advém, 
principalmente, da insegurança e da falta de informação acerca do programa 
anunciado recentemente, tanto por parte dos cidadãos brasileiros quanto dos 
médicos formados no pais. 

Estes últimos, até agora os maiores opositores das medidas, tem se 
blindado de tal forma, que o projeto passou próximo de ser engavetado por 
diversas vezes, tamanha a repulsa. Oposição tão forte da classe medica pode 
ser entendida, talvez, como um medo da concorrência, já que o exercício da 
profissão consolidou-se como um dos meios mais garantidos de se enriquecer no 
pais. Sendo assim, já era de se esperar tamanho empenho na tentativa de barrar 
a entrada dos “concorrentes” no Brasil, afinal, “Em time que está ganhando, não 
se mexe”.

Prosperidade tão grande alcançada pelos médicos brasileiros, que, se 
isolada, não geraria nenhum dano a sociedade, infelizmente não vem sozinha. 
Junto dela aparecem alguns dos principais motivos para a implantação de 
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programas como o “Mais Médicos”. Como exemplo, a péssima distribuição dos 
profissionais da medicina no território brasileiro, já que, atualmente, os grandes 
centros tem abundancia de médicos, enquanto 22 estados possuem número 
abaixo da média nacional. 

Isso e grave, e mostra como as áreas mais afastadas das grandes cidades tem 
sofrido com a falta de profissionais que atendam satisfatoriamente a população.

Ao considerar estes dados, deve-se lembrar que, mesmo antes do anuncio 
do programa, eram recorrentes as notícias sobre os concursos para médicos nas 
cidades interioranas, que, apesar de oferecerem altos salários e bons benefícios, 
não tinham preenchido o número mínimo de vagas disponíveis.

É claro que não e justo responsabilizar apenas os médicos por esta 
carência, afinal, profissionais como quaisquer outros, são livres para exercer a 
profissão onde julgarem mais vantajoso. Entretanto, o que não parece certo e 
que, em face da atual escassez profissional no sistema de saúde do pais, nada se 
faça para contornar a situação e ainda se tente barrar medidas que tem como 
finalidade diminuir a larga demanda por médicos que aflige este pais há tanto 
tempo.

O primordial e que se entenda que, a longo prazo, o programa, que 
começa com a contratação de estrangeiros, tem como metas a abertura de 
mais de 10 mil vagas nas universidades públicas brasileiras, além da melhoria 
estrutural do Sistema Único de Saúde (SUS) através de investimentos federais, 
demonstrando, novamente, o caráter paliativo desta primeira etapa do “Mais 
Médicos”, que visa apenas a cobertura de uma demanda já existente, até que se 
formem os profissionais beneficiados pelas outras vertentes do programa.

Publicado no jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 13/10/2013.
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REPENSAR A GESTÃO DA SAÚDE

Barbara Leine Valentim de Paula
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Fabiano Santana dos Santos
Administrador e Professor do curso de Administração Pública da UFAL – Campus de Arapiraca/AL. 

Doutorando em Serviço Social pela UERJ.

O parâmetro definido para a qualidade de vida da sociedade vem-se 
modificando, de acordo com o aumento da renda do trabalhador. O nível de 
consumo no país também se elevou e, junto com ele, o volume de impostos 
arrecadados. Dessa forma, poderíamos contar com a implantação de hospitais 
e de sistemas de controle das doenças, além de melhorias na infraestrutura 
dos postos de saúde, já que tudo isso é fundamental para a diminuição das 
enfermidades. 

Investimentos em prevenção são outro ponto que deveria estar 
contemplado na gestão da saúde pública, pois prevenir é uma forma de diminuir 
custos. Hoje, na “era da comunicação”, contamos com maior facilidade de acesso 
à informação e com meios variados para exercer o direito de livre expressão. 
As cobranças e denúncias ocorrem por meio das redes sociais, obrigando as 
autoridades a se movimentar e buscar melhorias para os problemas enfrentados 
pela população, sobretudo na área da saúde, pois é neste setor que o cidadão 
brasileiro sente na pele a sua vulnerabilidade.

Nesse cenário, o Sistema Único de Saúde (SUS) mantém um sítio 
eletrônico com informações para gestores e usuários, facilitando o processo 
de desenvolvimento da gestão; por outro lado, porém, o que vemos é uma 
população enferma e tem que enfrentar filas de espera e muitos transtornos.

E em meio a essa “bipolaridade”, algumas perguntas insistem em emergir: 
Esse sítio eletrônico funciona como deveria? A população utiliza-se desse serviço? 
Bom... Vamos dizer que, na teoria, tudo funciona, mas na prática nem sempre 
é assim. Em face disso, outros questionamentos surgem: Se utilizarmos essa 
ferramenta para reclamar, haverá mais médicos? Mais vagas nos hospitais? Mais 
medicamentos e exames? Mais e melhores consultas? Só para citar um exemplo, 
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vejam o caso dos idosos com problemas de catarata. Essa camada da população 
que necessitaria de maiores cuidados e uma atenção especial muitas vezes tem 
que esperar por meses para ser consultada e operada. Indo mais a fundo, vale 
lembrar os casos de doenças graves, como o câncer, que às vezes passa a ter mais 
malignidade por ser diagnosticado tardiamente. 

Sabemos que existem formas de aprimorar a gestão da saúde pública, 
uma das quais é melhorar o planejamento, tornando-o mais eficaz. Outro ponto 
falho é o limitado investimento na prevenção. Pensar a saúde como um setor 
prioritário dos gastos públicos seria de fundamental importância, e não construir 
estádios de futebol, sobretudo em unidades da federação que não têm equipes 
de destaque nesse esporte. A gestão pública da saúde precisa urgentemente 
correr contra o tempo, para que a população não fique cada vez mais à mercê 
de enfermidades desumanas e da oferta de “ópio” para mascarar ou distorcer a 
realidade.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 31/10/2013; no jornal Diário de 
Votuporanga (Votuporanga/SP) 05/11/2013 e no jornal Correio do Estado (Campo 
Grande/MS) 06/11/2013.



SaÚdE 319

EM SE TRATANDO DA SAÚDE PÚBLICA...

Ana Flávia da Silva Santos
Acadêmica do curso de Administração da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS.

Caroline Leite de Camargo
Mestre em Direito, Professora substituta no curso de Direito da UFMS - Campus de Três Lagoas/

MS. Diretora do Instituto Três Lagoas de Educação Profissional.

A Organização Mundial da Saúde aponta que estar com saúde é estar em 
perfeito bem estar físico, mental e psicológico. Entretanto, por que este conceito 
não “serve” para o Brasil? Ou se serve, por que grande parte do conteúdo só fica 
na teoria? 

É visível e preocupante a situação em que se encontra a saúde pública no 
Brasil: grande parte dos serviços oferecidos é de baixa qualidade e de quantidade 
insuficiente para atender a todos. Nós, brasileiros, que precisamos desse serviço, 
esperamos horas e até dias para conseguir uma consulta, almejando receber o 
diagnóstico precoce e o pronto tratamento, porém a única coisa que recebemos 
é um chá, não aquele servido em algumas clínicas particulares, mas sim aquele 
bem típico em hospitais públicos: o famoso “chá de cadeira” (em cadeiras que 
nem existem, obrigando os enfermos a esperar de pé ou sentados no chão). Eis 
então que surge outra dúvida e que provavelmente fica nos “trendstopics” da 
cabeça de muitos brasileiros “Onde está a verba destinada para investimentos 
na área da saúde?”.

Normalmente, a única resposta que obtemos é que não há verba 
suficiente, explicação que está um tanto quanto vaga e abusiva diante da 
inocência do brasileiro, já que sabemos que sofremos com uma das mais altas 
cargas tributárias do planeta; a questão é que de fato existem duas doenças: a má 
gestão e a corrupção, consideradas até então contagiosas e que estão matando 
aos poucos a saúde pública e os brasileiros, principalmente os mais pobres.

Não é novidade que há falta vontade política para resolver o problema. 
A população está carente e necessitando de alguém imune a essas tais doenças, 
alguém com um olhar diferenciado, que se preocupe e que não finja sofrer 
de uma “cegueira crônica” diante da falta de investimentos, equipamentos e 
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infraestrutura, alguém com capacidade para fazer uma “reanimação cardíaca” 
no Sistema Único de Saúde para que o mesmo passe a atuar de forma mais 
imponente, oferecendo ao cidadão de forma concreta um serviço de qualidade, 
tanto em esfera federal, estadual ou municipal.

Dedicar a vida a uma profissão seja a de administrador público, médico 
ou qualquer outra, certamente trará muitas responsabilidades, que devem ser 
exercidas de forma que traga o melhor cumprimento do Estado Democrático 
de Direito.

Trazer profissionais de outras regiões ou países para “taparem” buracos no 
Sistema Único de Saúde não é a única solução para curar a ineficiência da saúde 
pública em muitas localidades, tendo em vista a falta de estrutura de hospitais, 
clínicas e postos de saúde, onde não se faltam apenas médicos, mas remédios, 
leitos, entre outros.

Uma boa administração e a consciência acerca do que é público devem 
pertencer a todos e podem ser um dos remédios para o tratamento das doenças 
do SUS e para todo o país, começando através da “desalienação” da população. 
Até quando aceitar corrupção vai ser comum para o seu dia a dia?

Publicado no jornal Folha Noroeste (Jales/SP) 09/11/2013; no Jornal do Povo (Três 
Lagoas/MS) 09/11/2013 e no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo 
Grande/MS) 11/11/2013.
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AS INQUIETAÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA

Débora Salatino Palomares
Acadêmica do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Michel Ernesto Flumian
Advogado e Professor do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

A questão da saúde no Brasil sempre esteve em destaque, em decorrência 
da situação caótica em que se encontra. Mesmo com as mudanças e avanços nas 
últimas décadas, a população sofre com a falta de médicos e a má infraestrutura 
dos hospitais. Entretanto, quem mais sofre com esse estado alarmante é, 
principalmente, a população de regiões mais carentes, que possuem acesso restrito 
à saúde devido à deficiência (tanto de profissionais quanto de infraestrutura), 
sendo estas regiões a do Norte e Nordeste do país. Diante dos fatos, o governo 
brasileiro anunciou, em julho, o programa Mais Médicos, com o intuito de 
levar médicos brasileiros e também estrangeiros para as áreas que necessitam de 
profissionais.

É notório que a saúde brasileira apresentou melhoras, especialmente, 
com o advento da Constituição Federal de 1988, a qual trouxe garantias que 
tornaram a saúde um direito de todos e um dever do Estado, de forma a atingir a 
população de maneira igualitária e com equidade. Após 25 anos da promulgação 
da Constituição, é possível notar mudanças significativas no setor da saúde, tais 
como a ampliação do acesso para todos os brasileiros (o sistema é universal); 
campanhas de vacinação que tiveram grande sucesso, como por exemplo, a da 
vacinação infantil que alcançou mais de 95% das crianças, além de significativa 
queda na mortalidade infantil. Além disso, houve grandes avanços tecnológicos 
em relação aos instrumentos e técnicas utilizadas na medicina.

Apesar de todos os avanços, estes não foram suficientes para suprir as 
necessidades e atender a população. As emergências dos hospitais encontram-
se sempre lotadas, há macas pelos corredores por causa da falta de leitos, bem 
como há muita dificuldade ao acesso a consultas e até mesmo à realização de 
cirurgias emergenciais na rede pública de saúde. Isso ocorre em decorrência da 
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deficiência na infraestrutura dos hospitais e também da falta de médicos para 
atender a todos.

Segundo o último levantamento do Conselho Federal de Medicina 
(CFM), realizado em 2012, o Brasil possui 388.015 médicos, cerca de 1,8 por 
mil habitantes, sendo considerado um índice baixo se comparado com outros 
países, como Argentina (3,2) e Uruguai (3,7). Em relação ao Distrito Federal 
e os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, estes possuem, respectivamente, 
taxas de 3,46, 3,44 e 2,49 médicos por mil habitantes. Enquanto que a situação 
se inverte em outros estados que não somam nem um profissional por mil 
habitantes, que é o caso do Maranhão (0,58), Amapá (0,76) e Pará (0,77).

Por conseguinte, a situação nas capitais dos estados e nos municípios 
próximos, principalmente do Sudeste do país, se apresenta em melhores 
condições se comparado com as regiões mais afastadas dos centros urbanos, 
como o Norte e Nordeste do Brasil, especialmente as cidades do interior dos 
estados à situação da saúde se torna ainda mais preocupante.

Em razão do problema de infraestrutura dos hospitais os médicos são 
atraídos para os municípios que oferecem melhores condições de trabalho, de 
modo que as cidades do interior que não possuem essa infraestrutura sofrem 
com o déficit de profissionais. Com isso, o programa Mais Médicos tem como 
objetivo o melhor atendimento à população no Sistema Único de Saúde (SUS), 
trazer mais investimento em infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde, 
e também levar mais médicos para as regiões onde há carência e ausência de 
profissionais.

As vagas são oferecidas, primeiramente, a médicos brasileiros que possuem 
interesse em atuar nessas regiões e, caso não haja o preenchimento de todas as 
vagas, o país está aceitando a inscrição de profissionais estrangeiros. No dia 14 
de agosto foi anunciada a seleção de 1.618 médicos, sendo 358 estrangeiros. 
Esse número de profissionais ainda não é suficiente para a demanda brasileira, a 
qual é de 15.460 médicos para 3.511 municípios do país.

Ainda que a instalação do programa seja uma solução para o problema do 
déficit de médicos no país, esta é uma medida de curto prazo. Além disso, haverá 
muita dificuldade em relação às condições de trabalho para os médicos, tanto 
brasileiros quanto para estrangeiros, pois a infraestrutura dos municípios e dos 
hospitais não foram melhoradas para receber esses profissionais.

Segundo Carlos Vital, vice-presidente do CFM, a má distribuição de 
profissionais não está relacionado a um desinteresse por parte dos médicos, 
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mas sim a um problema muito mais grave. “Os médicos brasileiros até migram 
para essas regiões, mas se deparam com uma cidade sem infraestrutura. Não há 
hospitais, não há Unidade de Pronto Atendimento (UPA) nem Unidade Básica 
de Saúde (UBS). Não há transporte, ou seja, não há o mínimo de condições para 
atender a população. O médico se sente impotente diante de uma situação como 
essa. Ele vai fazer o quê, sem um local para atender? Só prescrever medicamento? 
O problema tem uma base complexa que não pode ser resolvida simplesmente 
com a vinda de médicos estrangeiros. O Brasil precisa, primeiro, melhorar as 
condições de infraestrutura de saúde.”

Assim, apesar do aperfeiçoamento em tecnologia, infraestrutura e a 
garantia da saúde ser um direito de todos, estas mudanças ainda não foram 
suficientes para atender a população brasileira, visto que, em sua maioria, os 
hospitais não possuem infraestrutura apropriada, e por consequência ocorre 
enorme déficit de médicos nessas regiões, especialmente no interior do Norte 
e Nordeste do Brasil. Desse modo, o Programa “Mais Médicos” carece de 
planejamento e de estratégia em saúde e mostra-se apenas como uma solução 
política, emergencial, não permanente e longe de solucionar o problema.

Logo, é necessário o aprimoramento pelo Governo do uso dos recursos, 
visando que estes possam ser empregados de maneira adequada e inteligente, 
pois, em sua grande maioria, os recursos são administrados de forma incorreta e, 
consequentemente, ocorre o desperdiço de dinheiro público. Por conseguinte, 
acaso haja real interesse em diminuir as mazelas sofridas pela população, 
certamente se investirá mais e melhor na estruturação dos serviços de saúde, 
bem como se remunerará adequadamente o profissional para que o mesmo se 
saia da sua zona de conforto e se arrisque a fazer em regiões carentes desses 
profissionais.

Publicado no jornal Diário do Noroeste (Colatina/ES) 15 e 16/11/2013 e no jornal 
Folha Noroeste (Jales/SP) 23/11/2013.
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ONDE ENCONTRAR SOCORRO? NO SUS?

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração – Campus de Três Lagoas/MS. 

Tatiane Martins de Oliveira
Acadêmica do curso de Administração – Campus de Três Lagoas/MS. 

Falar em saúde pública doente no Brasil parece redundância. Saúde 
pública no Brasil significa ausência, falta, carência e deficiência. Realmente, 
a situação da saúde pública de nosso país é lamentável! Os argumentos que 
justificam essa afirmação podem ser encontrados nos noticiários televisivos, 
nos jornais, na internet e na justiça que, a todo o momento, vem obrigando o 
andamento de procedimentos médicos (e até mesmo a distribuição correta de 
medicamentos das prefeituras, estados e União). 

Assim, o apelo que ocorreu nas ruas por uma saúde melhor é legítimo. 
Algum dia parou pra pensar quantas pessoas morrem diariamente por falta de 
atendimento médico neste imenso Brasil? Certamente não! Mas, os números 
nos assustarão. O modus operandi de boa parte de nossos governantes com a área 
da saúde não é nada agradável.

Veja o caso do Hospital Universitário da UFMS de Campo Grande 
(MS), que, nos últimos meses, tem sido alvo de investigação da Polícia Federal 
e pauta jornalística da grande mídia. O fato é que, após denúncias, se abriu um 
inquérito para investigar possível esquema de corrupção que visava a beneficiar 
clínicas particulares de oncologia de Campo Grande.

É nesse contexto que está o cerne da polêmica em relação à área da saúde. 
Resumindo, a crítica é procedente, pois se estrutura nos desvios de recursos que 
poderiam ser investidos na saúde com qualidade do cidadão brasileiro. Assim, 
não causa estranheza que a maior parte dos políticos parece não se importar 
com a saúde pública do Brasil, até mesmo porque eles não a utilizam. Fica a 
impressão de que nunca foram cobrados por uma saúde mais benéfica.

Atualmente, atribuem a culpa de todos os males da saúde aos médicos, 
ou melhor, à falta de médicos. Entretanto, vendo o sofrimento de pacientes – 
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usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) – que, até pra marcar uma simples 
consulta, tem que esperar de 30 a 60 dias (quando não passam a noite em uma 
fila para conseguir agendar a tal consulta). Agora, imaginem o tempo necessário 
para agendar uma cirurgia? Essas situações não nos permitem colocar a culpa 
nos médicos. 

Na verdade, quando olhamos para acontecimentos que revelam a trágica 
situação que a saúde pública se encontra, logo nos surge uma revolta, pois o 
cidadão de bem, trabalhador, que paga seus impostos, esperava contar com a 
mínima humanização no SUS e isso não ocorre. Sabe-se que ali não dá pra pedir 
socorro!

Se os discursos eleitorais caminharem somente na direção da falta de 
médicos, será uma tragédia, mas se conseguirmos chegar a um entendimento de 
que podemos promover uma saúde pública de qualidade com base na melhoria 
dos gastos públicos e combate da corrupção, sem dúvida, estaremos indo à 
frente.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 05/12/2013; no jornal Diário dos 
Campos (Ponta Grossa/PR) 08 e 09/12/2013 e no jornal Correio do Estado (Campo 
Grande/MS) 10/12/2013.
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A ATUAL FACE DA SAÚDE PÚBLICA 
BRASILEIRA

Samara Josefa da Silva
Acadêmica do curso de Administração – Campus de Três Lagoas/MS.

Josilene Hernandes Ortolan de Pietro
Professora do curso de Direito da UFMS – Campus Três Lagoas/MS

.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define “saúde” como o estado 
de completo bem-estar físico, mental e social. Assim, uma boa saúde está 
diretamente associada à qualidade de vida do indivíduo. A prática frequente 
de exercícios físicos, uma alimentação saudável e o bem-estar emocional são 
os principais fatores que contribuem para o equilíbrio da saúde humana. Mas 
o acesso a esta “receita” (aparentemente básica) não está disponível a todo 
ser humano. Há pessoas sujeitas às mais precárias condições: desde a falta de 
saneamento (que o próprio nome já designa, é básico) à impossibilidade de 
uma alimentação e acesso à água de qualidade, além da ausência de assistência 
medica adequada. O resultado: a ausência de saúde, definição dos dicionários 
para “doença”.

No Brasil, há entidades públicas e privadas destinadas à prestação de 
serviço de atendimento médico-hospitalar. Mas a maior parte da população 
brasileira é atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), gerenciado em parte 
pelo Ministério da Saúde e por entidades privadas. Para a atual população, de 
aproximadamente 190 milhões de habitantes, há 1,68 médicos para cada mil 
pessoas. Apesar de existirem milhares de médicos espalhados por todo o Brasil, 
o país ainda passa por dificuldades na hora de prestar e permitir o acesso ao 
atendimento médico para a população. Não são todas as cidades que possuem 
hospitais e unidades de pronto atendimento dignos.

Existem inúmeros problemas que dificultam o atendimento à população. 
Dentre eles, talvez a sensação da população de “pouco caso” do governo seja 
o maior. Trata-se daquela impressão de que a saúde é deixada para o último 
plano, quando, em contrapartida, bilhões de reais foram destinados para a 
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realização da Copa do Mundo de 2014 – em construção de estádios, aeroportos 
e infraestrutura das cidades que sediaram os jogos. Durante a realização desse 
grande evento, pessoas aguardaram dias, semanas, meses em filas de espera 
clamando atendimento. Algumas chegaram a não resistir, vindo a óbito 
até mesmo sem atendimento ou por não terem acesso a medicamentos ou 
tratamento hospitalar adequado.

Clama-se por mais atenção à saúde pública no Brasil, pela adoção de 
políticas públicas suficientes para não permitir a repetição daquelas terríveis 
cenas dos corredores dos hospitais, em que pacientes aguardam atendimento 
em macas ou até mesmo em colchões no chão dos corredores.  O jornal Bom 
Dia Brasil, edição de 19 de março de 2014, divulgou uma pesquisa feita 
pelo Tribunal das Contas na União (TCU), onde se constatou que: 77% dos 
hospitais mantêm leitos desativados porque não há equipamentos mínimos, 
como monitores e ventiladores pulmonares; em 45%, os equipamentos ficam 
sem uso porque faltam contratos de manutenção; 48% sofrem com deficiência 
de instrumentos e móveis básicos para prestação dos serviços.

Em 80% dos hospitais fiscalizados pelo TCU, faltavam médicos e 
enfermeiros e quase a metade desses hospitais tinham leitos fechados, exatamente 
pela falta de profissionais.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, em março/2014, 
revelou que 45% dos brasileiros entrevistados identificaram a saúde como o 
principal problema do nosso país. Com todos os dados apresentados, resta claro 
que o maior desafio a ser vencido pelo Brasil, atualmente, é a melhoria da saúde 
pública. 

Publicado no jornal Diário de Franca (Franca/SP) 17/09/2014; no Jornal do Povo 
(Três Lagoas/MS) 20/09/2014; no jornal Diário de Marília (Marília/SP) 26/09/2014; 
no jornal Diário de Notícias (Linhares/ES) 02/10/2014 e no jornal Diário do Noroeste 
(Colatina/ES) 02/10/2014.
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CAPÍTULO VI

“[...]
Na realidade onde está você 
Em que cidade você mora 

Em que paisagem em que país 
Me diz em que lugar, cadê você 

[...]”

Música: Você se lembra – Geraldo Azevedo

“[...] Que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá [...]”

Música: Caminhos do coração- Gonzaguinha
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EMPREENDER EM TRÊS LAGOAS: DICAS E 
PROVOCAÇÕES

Evellyn Rodrigues Ferreira
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Sílvio Paula Ribeiro
Professor do curso de Ciências Contábeis da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

O empreendedor é a pessoa que possui determinadas habilidades e 
competências relacionadas a abrir, criar e gerir um negócio, estabelecendo 
resultados econômicos e sociais extremamente positivos.  Pessoas empreendedoras 
são, portanto, essenciais na geração de riquezas do país, região ou cidade. O 
município de Três Lagoas vem vivenciando um crescimento considerável, quando 
comparado a outros municípios sul-mato-grossenses ou do país, proporcionando, 
dessa forma, “melhores” condições de vida para as pessoas. Vale destacar que a 
cidade vive um momento ímpar na sua história, caracterizado pelo processo de 
industrialização, impulsionando-nos a alguns questionamentos: Como podemos 
aproveitar esse momento? Somos suficientemente empreendedores? Quais são 
as características dos empreendedores de sucesso? Eles têm algo diferente das 
demais pessoas? É possível aprender a ser empreendedor?

Muitas pesquisas têm sido desenvolvidas em busca das respostas para as 
questões postas, mas ainda não são conclusivas, por se tratar de um assunto sem 
padrões definitivos ou princípios gerais que garantam um conhecimento mais 
profundo da área. Apesar de o foco desse tipo de pesquisa concentrar-se no estudo 
do ser humano e do comportamento que poderá levá-lo ao sucesso, pesquisas 
acadêmicas e de órgãos relacionados ao meio, como o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), são relevantes para a identificação 
de características encontradas em um determinado grupo de empreendedores, 
servindo assim como base para empresários que pretendam alcançar o sucesso.

É certo que as ações de um empreendedor são influenciadas pelo 
momento histórico e ambiente em que vive, por sua conduta, seus valores, 
traços de personalidade, atitudes e comportamentos que ajudam a alcançar êxito 
nos negócios.
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Mas por que tantas especulações sobre o perfil ideal de um empreendedor? 
Para que o ser humano possa aprender a agir de acordo com as atitudes e 
comportamentos que sejam mais adequados à situação em que a empresa se 
encontra, visualizando então uma possível solução para o alcance do sucesso. 
É importante lembrar ainda que traçar um perfil ideal de empreendedor não 
servirá como uma receita de sucesso para todos os empresários. Podemos apenas 
afirmar que pessoas com características pertinentes a um empreendedor de 
sucesso terão maiores chances de ser mais bem-sucedidas do que pessoas que 
não possuam tais “aptidões”.

Inovação, liderança, busca de oportunidades, conhecimento do 
mercado e do produto, ousadia para correr riscos, necessidade de realização e 
visionaridade são características consideradas relevantes para o desenvolvimento 
de um empreendedor, de acordo com Max Weber, Peter Drucker e Henry 
Mintzberg.

Outros pesquisadores da área apresentam as seguintes características: ter 
iniciativa, autonomia, autoconfiança, otimismo e necessidade de realização; 
aprender com os resultados negativos; capacidade de se dedicar intensamente ao 
trabalho e saber concentrar esforços para alcançar resultados; saber fixar metas e 
alcançá-las; saber buscar, utilizar e controlar recursos; ser líder, sabendo extrair 
o que os empregados têm de melhor; networking eficiente e positivo; conhecer 
muito bem o ramo em que atua; ser pró-ativo; preocupar-se em aprender a 
empreender; alto grau de persuasão; acreditar que pode provocar mudanças nos 
sistemas em que atua; assumir riscos moderados, ser inovador e criativo.

Portanto, essas são as características que os interessados em ser 
empreendedores devem granjear para inserir-se na sociedade e buscar a realização 
de suas ideias, sobretudo no município de Três Lagoas, ainda carente de maior 
diversidade e volume de comércio e melhores serviços, oportunidades provocadas 
pelo processo de industrialização. Vale sempre lembrar que o empreendedor é 
um fixador de metas.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 29/05/2012.
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TRANSPORTE COLETIVO LOCAL: CENA CAÓTICA

Edvaldo Araújo da Silva
Acadêmico do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Inês Francisca Neves Silva
Professora do curso de Ciências Contábeis da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

O município de Três Lagoas vive um momento de destaque em razão 
do forte crescimento industrial, abrigando o maior polo de celulose e papel do 
mundo. A área urbana vem ganhando novos ares com o surgimento de novos 
estabelecimentos comerciais, e a construção civil está a todo vapor.  

Em meio a tantas mudanças, o município lamentavelmente possui 
deficiências em serviços básicos que diminuem a qualidade de vida da 
população. O fato é que a cidade cresceu e, com esse crescimento, novos 
problemas apareceram, e os antigos se ampliaram. Além da demanda pelos 
serviços básicos, como saúde, lazer, entre outros, outra grande demanda diz 
respeito ao transporte coletivo. A oferta dos serviços de transporte coletivo não 
acompanhou a demanda, fazendo que os usuários padeçam com os serviços 
antigos e precários.

Basta olhar com um pouco de atenção para ver que a realidade enfrentada 
pelos usuários de transporte coletivo na cidade é revoltante. Idosos, gestantes, 
trabalhadores, estudantes e demais usuários enfrentam a superlotação que acaba 
pondo em risco a vida de todos que estão dentro ou ao redor dos ônibus. 

Nos horários de pico, a cena é mais dramática, já que não resta outra 
opção aos usuários a não ser quebrarem as normas de segurança e exporem-se 
aos riscos de viajar espremidos nos degraus do ônibus, igualando-se aos das 
grandes cidades.

A situação é preocupante, uma vez que a frota de ônibus já não é mais 
suficiente para suprir a demanda apresentada. Vale destacar que o fluxo de 
veículos não para de crescer. A ocupação das ruas da cidade de Três Lagoas já 
não é a mesma. 

A qualidade do serviço de transporte coletivo local tem deixado muito a 
desejar, pois, além de poucos horários, oferece escassas opções de itinerário. A 
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deficiência no sistema de transporte coletivo é ainda agravada pelos pontos de 
ônibus ultrapassados, com mínima infraestrutura, que aumentam o desconforto 
dos usuários.   

Alguns questionamentos devem ser feitos diante dessa realidade: Onde 
fica o direito à segurança desses usuários? Até quando serão obrigados a viajar 
espremidos em ônibus superlotados? Concordamos com a obrigatoriedade do 
uso da cadeirinha nos automóveis para garantir a segurança das crianças, mas 
perguntamos: E as crianças que são usuárias do ônibus, podem viajar correndo 
risco de morte? Sem cadeirinha e sem espaço?

Muito se tem falado de educação no/para o trânsito, educação 
ambiental e cidadania. Observamos muitas campanhas debatendo esses 
temas, porém de que adianta investimento em campanhas desse tipo se nem 
mesmo há respeito pelos usuários do transporte coletivo? Se existisse um 
transporte coletivo de qualidade que atendesse às necessidades dos cidadãos, 
certamente seria um grande incentivo para a utilização desse serviço. Dessa 
forma, poderia haver uma redução do fluxo de veículos nas vias públicas e a 
consequente diminuição dos acidentes, do nível de estresse e até mesmo do 
impacto ambiental.

Sabemos que, para diminuir os impactos do crescimento acelerado de Três 
Lagoas, é necessário que o poder público dê a devida importância ao transporte 
coletivo, por meio de fiscalização, planejamento e viabilização desse serviço 
essencial para aqueles que não possuem veículo próprio. É preciso haver uma 
renovação e ampliação da frota para disponibilização de mais linhas e horários 
dos ônibus, vindo, assim, ao encontro das reais necessidades dos usuários.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 01/06/2012.
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O CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO: 
REALIDADE E DESAFIOS

Caio Vinícius Molina Ferreira
Acadêmico do curso de Engenharia de Produção da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Marco Aurélio Batista de Sousa
Professor do curso de Ciências Contábeis da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

O curso de graduação em Engenharia de Produção, oferecido pela 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus de Três Lagoas, iniciou 
suas atividades em 2009 com o intuito de capacitar profissionais para atender 
à demanda e às necessidades do mercado nacional e das empresas instaladas na 
cidade e região nesta área de conhecimento.

O profissional formado nesse curso é denominado de Engenheiro de 
Produção e o que se presume é que ele deva estar apto para entender, construir 
e aperfeiçoar sistemas e processos de produção. Para chegar a isso, o aluno 
deve ter sido, no entanto, aprovado no Sistema de Seleção Unificada (SISU), 
mediante o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), processo de seleção 
desenvolvido pelo Ministério da Educação para selecionar os candidatos às vagas 
das instituições públicas de ensino superior e utilizado pela UFMS como única 
fase do processo seletivo para tornar o aluno apto a cursar a graduação. 

Posteriormente a essa primeira etapa, o aluno (acadêmico) tem várias 
outras a serem transpostas até colar grau e receber o título de graduado em 
Engenharia de Produção pela UFMS. Nessa trajetória, além de consolidar 
conhecimentos específicos da Engenharia de Produção, tendo como base a 
estrutura curricular do curso, o acadêmico também agrega novos saberes de 
administração, contabilidade, economia, matemática, física, química, entre 
outros conhecimentos fundamentais para a sua formação pessoal e profissional. 

Com essa formação, que se pode dizer multidisciplinar, pois engloba áreas 
técnicas e específicas da engenharia e outras relacionadas à gestão de organizações, 
torna-se um profissional requisitado e importante para a operacionalidade e 
desenvolvimento de muitas empresas. 
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Especificamente em Três Lagoas, essa relevância é potencializada pelo 
crescimento exponencial na quantidade de empresas e indústrias de grande 
porte e presença nacional que já estão instaladas ou estão se instalando na 
cidade e região, necessitando de profissional de praticamente todas as áreas de 
conhecimento, entre eles o Engenheiro de Produção. Somam-se a essas empresas 
e indústrias de grande porte, várias outras são criadas ou as seguem no intuito 
de prestar-lhes algum tipo de serviço ou oferecer-lhes determinados materiais 
ou outros produtos. Esses são alguns dos fatores que colocam a cidade de Três 
Lagoas como uma das mais promissoras do Estado de Mato Grosso do Sul, bem 
como do Brasil. 

Atentando para esse cenário e com a meta de suprir a necessidade desse 
profissional nas organizações, o Curso de Engenharia de Produção, aos poucos, 
tem-se tornando uma realidade no cenário local e regional. Isso não tem sido 
feito, todavia, sem obstáculos, os quais estão sendo superados.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 18/01/2013.
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CRESCIMENTO E/OU DESENVOLVIMENTO DE 
UMA CIDADE

Giovani Alessandro de Mello
Acadêmico do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Diego Gilberto Ferber Pineyrua
Administrador e Professor dos cursos de Engenharia da Produção de Administração da UFMS – 

Campus de Três Lagoas/MS. 

Parte dos estados brasileiros têm entrado numa verdadeira “guerra fiscal” 
em relação aos incentivos criados para a captação de investimentos nacionais 
e internacionais – especialmente atração de empresas de médio e grande 
porte. O estado de Mato Grosso do Sul é um bom exemplo disso, já que 
também entrou nessa disputa há mais de uma década. Várias cidades de Mato 
Grosso Sul receberam indústrias de médio e grande porte, de vários setores, e 
consequentemente passaram a ter um crescimento populacional, necessitando 
da ampliação dos serviços mais comuns como: restaurantes; comércio varejista; 
saúde; construção civil, entre outros. 

Seria correto afirmar que com tal crescimento estas cidades estariam se 
desenvolvendo? Como entender o crescimento ou o desenvolvimento? Para 
respondermos estas questões, devemos entender primeiramente a diferença 
entre crescimento e desenvolvimento.

A palavra crescimento refere-se ao aumento do PIB municipal, ou seja, 
aumento no volume da arrecadação dos cofres do município, ou até mesmo 
da força de trabalho e geração de riquezas. Essa é a ideia principal da palavra 
crescimento. Junto a ela, outra: sustentável (ou não). O crescimento sustentável 
é quando a matéria-prima é obtida de forma a não esgotar os recursos naturais, 
assim: o que eu utilizo hoje não irá faltar para as gerações futuras. Enquanto 
que o conceito de crescimento não sustentável é claramente definido por 
esgotamento dos recursos naturais. A ideia de crescer é muito importante, mas 
sempre se deve ter em mente que crescer tem que ser de forma sustentável e não 
a qualquer custo, pois, certamente, isso irá gerar uma conta muito alta a ser paga 
pelas próximas gerações. 
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Já a palavra “desenvolvimento” tem um significado muito próximo de 
crescimento, por isso que ocorre a confusão na diferenciação. Desenvolvimento 
significa melhoria da condição social, estrutural ou econômica de determinada 
população de um município. Traduz-se no progresso de um determinado povo, 
onde houve melhorias, tais: saneamento básico, energia elétrica, aumento do 
poder aquisitivo, melhoria da qualidade de vida, do bem-estar, da qualidade dos 
serviços de saúde, avanço no nível educação e segurança pública. 

Entretanto, em alguns casos específicos, podemos ter crescimento sem 
desenvolvimento, dependendo apenas da forma como ocorre o planejamento 
e gestão dos recursos baseados nas necessidades da população. O exemplo 
de crescimento sem desenvolvimento é a ocorrência de um grande aumento 
da arrecadação de impostos que não são totalmente investidos em obras de 
infraestrutura da cidade e na melhoria da qualidade de vida da população. 
Outros fatores determinantes para o desenvolvimento são a velocidade e a forma 
de crescimento da cidade. Será que o desenvolvimento da cidade ocorre com a 
mesma velocidade do crescimento? 

Identificando as diferenças entre crescimento e desenvolvimento, 
como você, morador de uma cidade que tem recebido a instalação de várias 
indústrias, vem observando e sentindo as transformações nos últimos dez anos?  
Está percebendo seu crescimento e/ou o desenvolvimento? Vale ressaltar que 
o crescimento de uma cidade pode ocorrer de forma natural – somente com 
a atração de empresas –, já seu desenvolvimento envolve outros fatores, em 
especial os políticos, econômicos e sociais.

Publicado no jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 14/02/2013. 
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CORREÇÃO DE RUMOS DE TRÊS LAGOAS

Douglas Soares do Nascimento
Acadêmico do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Nelson Yokoyama
Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

É notório que a imensa maioria das cidades brasileiras não surgiu e, 
muito menos se expandiu, de forma planejada. O fato é que inúmeras novas 
cidades estão percorrendo o mesmo caminho, isto é, tomando contato com 
problemas relacionados à insuficiência de infraestrutura urbana, resultado de 
um crescimento acelerado da demanda, implicando diretamente na perda de 
qualidade de vida dos munícipes. 

Caso típico, Três Lagoas – município de aproximadamente 100 mil 
habitantes, localizado na região leste do Estado de Mato Grosso do Sul – sem 
dúvida nenhuma, vive um forte ritmo de crescimento, fruto do processo de 
expansão das fronteiras industriais que ocorre em nosso país.  Esse fenômeno, 
acabou por elevar a demanda por mão-de-obra, seja por parte das indústrias, seja 
por parte de setores, como construção civil e serviços, atraindo um contingente 
enorme de pessoas a esta região. 

Não cabe questionar se este grau de concentração industrial é 
recomendável ou não. Fato consumado. No entanto, ficam algumas questões: 
até que ponto a cidade preparou-se pra receber os novos moradores? O que foi 
planejado e o que foi de fato executado, tanto pelos agentes públicos, quanto 
pelos setores privados (como comércio e serviços) para atender a esta nova 
realidade?

O brutal aumento populacional, mesmo que, muitas vezes, não 
permanente – caso da mão-de-obra alocada para construção das plantas 
industriais – elevou demasiadamente os preços dos aluguéis, dos serviços e de 
muitos produtos. É interessante notar que a qualidade de vida dos moradores 
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também vem sendo sacrificada, pois a infraestrutura da cidade não estava 
preparada para receber tal contingente de trabalhadores. 

Portanto, nada mais justo que o poder público tenha um olhar especial 
visando à correção de rumos. Existem muitos pontos a serem revistos pela 
administração municipal. Sabemos que é preciso abandonar a ideia do 
improvisado, do descuidado, do feio e, principalmente, do sem qualidade. A 
cidade precisa repensar sua expansão urbana e populacional. Por que permitir 
o surgimento de novos bairros e loteamentos, frutos somente da especulação 
imobiliária? O que fazer para estimular o uso/construção e ocupação dos 
milhares de terrenos baldios que existem em Três Lagoas? Por que não implantar 
o Estatuto das Cidades e o IPTU progressivo? Cadê a coleta seletiva de lixo? 
Cadê a ampliação de áreas verdes e o incentivo ao plantio de árvores? Por que os 
serviços médicos e o transporte coletivo deixam tanto a desejar?  

Há quem acredite que tudo está ótimo – principalmente para os poucos 
que se beneficiaram (e muito!) com esse crescimento desordenado; porém, basta 
andar um pouco pela cidade para ver que há muito para ser feito. Chegou a 
hora de a cidade começar a enxergar seus problemas mais graves, produtos dessa 
expansão; mais do que isso, não perder a oportunidade de distribuir os ganhos 
deste fenômeno de forma mais equitativa, por toda a população, melhorando a 
qualidade de vida de uma forma geral.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 05/03/2013.
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MENOS LEIS! MAIS RESPEITO E FISCALIZAÇÃO!

Marcus Vinicius Marchan
Acadêmico do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Na Câmara Municipal de Fernandópolis, em junho de 2013, foi aprovado 
o projeto de lei nº 24/2013, que impõe limitações na venda e no consumo 
de bebidas alcoólicas, no percurso de extensão das avenidas Expedicionários 
Brasileiros e Augusto Cavalin e, ainda, nas vias a elas paralelas, na extensão 
de 100 metros. Incluem-se as limitações de horário, assim dispostas: durante a 
semana, até a meia-noite; aos finais de semana, haverá a tolerância de uma hora. 
A aplicação de tais limites é direcionada a estabelecimentos que não servem 
alimentação para consumo local e que não possuem infraestrutura adequada 
(cozinha própria, sanitários, balcão de atendimento, mesas e cadeiras) e alcança 
ainda a proibição da propagação de som automotivo, bem como o consumo de 
bebidas alcoólicas em tais vias públicas.

Pensemos, então, na limitação da venda de bebidas alcoólicas – colocando 
em segundo plano o que envolve a problemática do som automotivo e o consumo 
nesses locais –, que fere no mínimo dois princípios importantes amparados pela 
Constituição Federal (CF).

Num primeiro momento, questiona-se: Houve a observância do princípio 
da isonomia (art. 5, caput, CF)? O legislador relata que todos são iguais perante 
a lei, sendo inquestionável que, se uma lei aplica-se a determinada categoria (no 
caso, os comerciantes dos estabelecimentos em questão), deveria ela abranger 
a todos que compõem essa mesma categoria, sem restrição. Ao limitar alguns 
estabelecimentos, de somente uma determinada localização (as avenidas), do 
mesmo município, não estamos diante de igualdade em relação aos demais 
estabelecimentos (de outras avenidas ou ruas); não há, portanto, isonomia.

A mensagem subentendida é: “Saiam dessas avenidas e vão comprar 
em outro lugar permitido.” A conclusão é lógica; o resultado, subentendido, 
consiste no benefício dos outros estabelecimentos de mesmo gênero que não 
estão situados nessas avenidas, acarretando prejuízo para aqueles que lá se 
encontram e há muito tempo exercem a atividade. Portanto, para que essa 



VErSõES E PondEraçõES340

norma seja constitucional e respeite o ordenamento jurídico brasileiro, deveria 
limitar todos os estabelecimentos do mesmo gênero da cidade, e não somente os 
das avenidas em questão.

Numa segunda instância, importa destacar que, com o objetivo de 
valorizar o trabalho humano e a livre iniciativa, os princípios gerais da atividade 
econômica trazem, dentre outros, um relevante princípio a ser aqui ressaltado: 
o da livre concorrência (art. 170, IV, CF). Ora, se o Brasil adota um regime de 
mercado cujo objetivo é garantir a competição mercantil de forma justa, livre 
de intervenção e abuso de poder por órgãos do Estado, como se pode admitir 
intervencionismo no desenvolvimento das atividades dos estabelecimentos 
selecionados? Ademais, não estamos falando de venda de um objeto ilícito; ao 
contrário, já existe prévia autorização para o comércio de bebidas alcoólicas para 
maiores de 18 anos, pelo nosso direito.

Assim, os comerciantes atingidos pela lei mencionada são vítimas de um 
Estado que deixa de lado sua função de racionalizar a vida econômica nacional 
e passa a dar a ela limites inapropriados, lembrando que já existem leis em vigor 
sobre o tema que tal medida imposta pela Câmara Municipal deseja alcançar.

Impossível deixar de fazer um breve levantamento no que diz respeito 
à “inflação legislativa”, ou seja, estamos passando por um aumento da 
complexidade do nosso ordenamento jurídico, decorrente de inúmeras e 
exageradas leis, sem fundamentos necessários, considerando a já existência de 
leis, mais bem discutidas e fundamentas por órgãos devidamente competentes, 
que já visam aos mesmos objetivos, porém de forma mais racional.

   Da norma em questão, observam-se os seguintes objetivos: a) diminuir 
os “acidentes” de trânsito causados pelo consumo de bebida alcoólica combinado 
com a direção de veículos automotivos (o que já é previsto pelo Código de Trânsito 
Brasileiro, com as alterações produzidas pela recente “Lei Seca”); b) diminuir o 
uso e comércio de drogas nos pontos “estratégicos” apontados (problema que só 
não é solucionado por falta de efetiva fiscalização, pois já há lei com esse viés, a 
exemplo da Lei nº.11.343/06,  que estabelece o “Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas” , prescrevendo medidas para prevenção ao uso indevido 
e ao tráfico ilícito de drogas ); c) permitir a segurança do menor de 18 anos que 
está exposto ao consumo de bebidas alcoólicas e afins ( problema perfeitamente 
amparado pelo ECA, Lei n.8069/90).

Dessa forma, os problemas que a norma visa a regulamentar não 
encontram solução apenas com a criação de leis, e sim com a efetividade de leis 
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já existentes, por meio de rígida e eficaz fiscalização pelos órgãos municipais, 
estaduais e federais, que muitas vezes fazem “vista grossa” para poupar trabalho 
e tempo. A norma em análise traz, portanto, muito mais problemas do que 
aqueles que pretende solucionar. O Direito brasileiro já tem mecanismos aptos 
à solução dos conflitos por ela estabelecidos como alvo, bastando a assunção 
de responsabilidade pelos poderes constituídos para pôr fim aos males locais. 
Não precisamos de mais leis; precisamos de mais homens e mulheres capazes de 
assumir sua responsabilidade diante das circunstâncias ilegais que vivenciamos 
diariamente nessas e em outras avenidas de nossa cidade. Façamos valer a 
Constituição Federal! Façamos valer nossos direitos! E, por que não, nossos 
deveres!

Publicado no jornal Diário de Votuporanga (Votuporanga/SP) 05/07/2013 e no  jornal 
Folha Noroeste (Jales/SP) 06/07/2013.
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TRÂNSITO LOCAL: UM PROBLEMA A SER 
RESOLVIDO

Kátia Aoki de Lima
Acadêmica do curso de Administração da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS. 

Caroline Leite de Camargo
Mestre em Direito, Professora substituta no curso de Direito da UFMS - Campus de Três Lagoas/

MS. Diretora do Instituto Três Lagoas de Educação Profissional.

Os aumentos populacional e veicular automotivo são constantes em 
muitos municípios do Brasil, como, por exemplo, no município de Três Lagoas. 
A crescente tem causado vários problemas para seus habitantes, visitantes e 
trabalhadores, sobretudo no que tange ao quesito trânsito.

Quem vive na cidade há mais tempo afirma que o trânsito local não é 
mais o mesmo. Aquele trânsito que parecia inofensivo e sem acidentes é coisa do 
passado. Atualmente, para quem transita por Três Lagoas, é comum se deparar 
com motoristas estressados ou levianos praticando a direção agressiva, aliando 
pressa e desatenção na não sinalização para os demais veículos. Essa mistura 
explosiva tem causado inúmeros acidentes todos os dias nas mais variadas ruas. 
O uso do celular ao volante também é algo comum e claro e ainda há aqueles 
que persistem em beber e dirigir. Resultado disso tudo: muitos acidentes. 

Já a estrutura viária da cidade deveria ter acompanhado o crescimento 
do número de veículos, contudo isso não ocorreu. Quem anda pela cidade vê 
que ainda faltam faixas de pedestres, semáforos, ciclovias e sinalização. Talvez 
seja necessária a instalação de lombadas eletrônicas e o uso de radares, pois só 
mexendo no bolso do cidadão para educá-lo. 

Em relação ao planejamento urbano, a primeira coisa a ser feita é melhorar 
a distribuição do trânsito de veículos pela cidade, pois há ruas que têm servido 
de rota obrigatória, já que são asfaltadas, ou seja, caminho preferencial de todos. 
Sabe-se que todos evitam transitar pelas ruas de terra. Isso tem ocasionado um 
grande fluxo de veículos por algumas vias, já outras são subutilizadas por não 
terem asfalto, assim, repensar o asfaltamento de algumas vias pode ser uma 
opção. 



DEBATE DE TEMAS LOCAIS 343

Por fim, a educação e a conscientização do cidadão é um ponto fundamental 
quando se fala de trânsito humanizado. A direção defensiva; a não utilização do 
aparelho celular enquanto dirige; não dirigir embriagado; respeitar a sinalização, 
realizar a manutenção correta do veículo, utilizar o cinto de segurança, usar e 
respeitar as faixas de pedestres, obedecer aos limites de velocidade e sinalização 
são essenciais para quem quer ter um trânsito com menos acidentes.

O dever de zelar por um trânsito seguro não é apenas das autoridades de 
trânsito, mas de toda a sociedade e de cada indivíduo que, fazendo a sua parte, 
ajudará a gerar um trânsito menos violento na cidade e em todo o país.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 23/07/2013.
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CICLOVIA: BEM ESTAR E SEGURANÇA?!

Amanda Gissele Maciel
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

O uso da bicicleta para se deslocar diariamente tem se tornado uma 
alternativa cada vez mais necessária na mobilidade urbana. Imaginem se 
conseguíssemos deixar o automóvel e a motocicleta na garagem para usarmos a 
bicicleta: isso não seria ótimo? Contudo, para isso é necessária a existência das 
ciclovias (vias exclusivas para o uso das bicicletas, localizadas de forma paralela 
ao tráfego de carros). Teoricamente, são consideradas vias seguras para os ciclistas 
e, consequentemente, trazem benefícios para a organização do trânsito, além de 
contribuir diretamente como o bem estar das pessoas e do meio ambiente.

Nunca nos faltou consciência para afirmar que o uso da bicicleta traz 
mais benefícios do que se pode imaginar. Por exemplo: economizamos dinheiro 
com a manutenção do veículo e com combustível; evitamos congestionamentos; 
apreciamos a vista da cidade e, além disso, ajudamos a diminuir os impactos 
ambientais amenizando a poluição e a geração de gazes de efeito estufa. 

No campo da saúde, aliviamos o estresse, ficamos mais dispostos, 
contribuímos para melhorar a coordenação motora e a prevenção da osteoporose, 
além de aumentar a resistência à fadiga e às doenças crônicas pulmonares, 
cardiovasculares, entre outras.

Até aí, nenhuma surpresa. Mas é no dia a dia das cidades que o uso 
da bicicleta encontra obstáculos. Inicialmente, se torna uma grande aventura 
circular de bicicleta pelas ruas da maioria das cidades do Brasil, afinal, muitos 
motoristas não respeitam os ciclistas. O fato real é se que carece de ciclovias. 
Como grande parte das cidades não é planejada, a criação apropriada dessas vias 
acaba tirando espaço de alguém, seja dos veículos motorizados ou até mesmo 
dos pedestres. 

Somente a existência de ciclovias nas cidades, entretanto, não é suficiente, 
como é o caso de Três Lagoas (MS), onde falta a manutenção adequada e 
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também limpeza, já que ora estão cheias de poças d’água, ora com terra e areia. 
Outra aberração é o uso das ciclovias pelos pedestres (atletas) para a prática de 
esportes – caminhadas e corridas. Temos ainda motoqueiros que se utilizam das 
ciclovias para levar vantagem e passar a frente de automóveis e caminhões. Cabe 
lembrar que o uso dessa via é exclusivo do ciclista, já que se denomina “ciclovia”.

Só o ato de se transitar pela ciclovia não basta para evitar acidentes, claro 
que onde há ciclovias adequadas, o número de acidentes envolvendo ciclistas 
diminui. Porém, são necessários certos cuidados para que acidentes sejam 
evitados. Quase a totalidade dos acidentes envolvendo ciclistas acontece em 
cruzamentos e não existe ciclovia sem algum tipo de cruzamento. Então, cabe 
a cada um, seja ciclista, motorista ou pedestre se conscientizar para o melhor 
funcionamento dessa via.

Planejamento urbano, educação no trânsito, segurança, respeito são 
elementos básicos para o bom e eficiente funcionamento da ciclovia. Falhas 
acontecem, mas soluções viáveis também existem! 

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 23/10/2013 e no jornal Folha do Povo 
de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 23/10/2013.
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UMI  E O PODER DE CONEXÃO

Manoel Ambrosio Ribeiro Neto
Acadêmico do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Vanessa Cristina Lourenço Casotti Ferreira da Palma
Coordenadora da Universidade Aberta para os Idosos (UMI) Universidade da Melhor Idade, 

Professora do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Conexão é a razão de tudo, ou seja, tudo o que fazemos é para nos 
manter conectados com os outros. Aristóteles, a mais de dois mil anos atrás, 
já afirmava que “o homem é um ser eminentemente social”. Já a vergonha é o 
medo de fazer coisas que não mereçam a conexão. Essas afirmações são de Brené 
Brown, professora da Universidade de Huston, em seus estudos sobre coragem, 
autenticidade, vergonha e empatia.

Em resumo, nós temos medo de contar ou realizar desejos pessoais que 
fazem com que os outros pensem que não se mereça a conexão, nos fechando 
cada vez mais. Essa situação de inflexibilidade é característica notável de pessoas 
maiores de 60 anos, onde se constrói a concepção que, devido às limitações 
físicas, ela já não precisa de objetivos, atenção ou atividades, ou seja, sua conexão 
diminui e com ela o seu senso de amor. Há, por parte dos idosos, um medo de 
achar que não merecem mais amor e pertencimento.

Contudo, ainda afirma Brown, não se consegue fugir de sentimentos 
como o medo sem perder também o amor, a gratidão e a felicidade, ou seja, 
pessoas que têm um senso de amor e pertencimento acreditam que merecem 
mais desses sentimentos e, portanto, são mais gratas e felizes. É conhecendo 
a situação social dos idosos e a importância desses sentimentos que o projeto 
de extensão Universidade da Melhor Idade (UMI), da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul, oferece cursos e atividades para pessoas maiores de 
60 anos.

As aulas desenvolvidas na UMI fornecem informações sobre psicologia, 
biologia e enfermagem, passando pelo direito e pela administração e chegando 
às artes: com as aulas de música, dança, teatro e pintura, os alunos da UMI têm 
a oportunidade de romper a vergonha e voltar a se conectar. É lá um dos espaços 
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que eles perdem o medo e reconquistam seus espaços tornando pessoas mais 
flexíveis e começam a se conectar, interagir, com as demais pessoas.

As atividades da UMI têm implícita uma mensagem para cada um de seus 
alunos, a mesma que Brené Brown passa em seus estudos: “Você é imperfeito, 
mas merece amor e carinho”. Ali, no meio de conhecimento e novas amizades, 
cada um se deixa ser visto profundamente e, assim, se permite amar com todo o 
coração, pois o poder de CONEXÃO permite constatar que estão vivos.

Publicado no jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 18/11/2013.
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O DEUS-NOS-ACUDA DO TRANSPORTE PÚBLICO 
LOCAL

Neiva Dias
Acadêmica do curso de Administração da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS.

Fabiana dos Santos Pereira Campos
Professora do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

O transporte público na cidade de Três Lagoas, apesar de caminhar a passos 
lentos, tem buscado melhorar o seu atendimento à sociedade local. Percebe-se 
a existência de tais melhorias de forma significativa nos últimos anos em alguns 
fatos como: o aumento da frota, a adequação à acessibilidade para deficientes, 
equipamentos como cinto de segurança, validação de passe eletrônico, bancos 
preferenciais, abrangência do serviço em 90% do total dos bairros da cidade. 
Porém, a insatisfação das pessoas que utilizam o serviço ainda causa polêmica, 
pois muitos classificam a qualidade do serviço como péssima e as reclamações 
mais frequentes são: a superlotação, a falta de transporte nos finais de semana e 
feriados, os horários que não são respeitados, intervalos muito extensos entre um 
itinerário e outro, bem como o valor da passagem.

De acordo com relatos feitos pelos usuários, o serviço deixa a desejar 
também pela falta de comprometimento e pontualidade com os horários 
pré-determinados, sendo que estes passam adiantados ou atrasados. Em se 
tratando dos intervalos espaçados dos itinerários, os usuários são obrigados a 
se submeterem a longas esperas, como é o caso de um dos exemplos, em que 
o coletivo sai do centro para um dos bairros às 18h40min. e o próximo passa 
somente às 23h. Em relação à questão de horários, observa-se que está bem 
distribuído, pois analisando a tabela, identifica-se que os intervalos mais longos 
ocorrem após as 18h, portanto, já não há tantas pessoas circulando. Outro 
problema frequentemente percebido é que os ônibus circulam superlotados, 
principalmente nos horários em que são utilizados por um grande contingente 
de estudantes que vão às escolas ou às universidades e no início de mês, período 
de pagamento, em que a circulação de idosos e demais usuários tem maior 
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intensidade e também em determinadas linhas de regiões mais populosas como: 
Vila Piloto, Jupiá, Vila Alegre e Distrito Industrial para onde vai um grande 
número de trabalhadores, causando desconforto e até mesmo falta de segurança, 
pois muitas pessoas se veem obrigadas a viajar em pé. Existem também 
reclamações sobre a falta de ônibus aos domingos e feriados, fator que dificulta 
a vida de quem necessita do serviço nesses dias.

O valor da passagem também tem causado insatisfação por ter o mesmo 
valor para qualquer região, o que provoca uma sensação de injustiça nas pessoas 
que percorrem um trajeto menor e que são submetidas a pagar o mesmo das que 
percorrem caminhos mais longos. Esta questão é difícil ser questionada, pois em 
qualquer cidade a norma é a mesma, ou seja, o valor é único para todas as linhas.

Algumas soluções podem ser tomadas para que as reivindicações dos três-
lagoenses a Viação Três Lagoas como: aumentar a frota já que esta conta com 
apenas treze veículos, considerado pequeno, disponibilizar ônibus exclusivos 
para estudantes aumentar os ônibus circulando no inicio de mês, e colocar 
alguns horários de circulação aos feriados e domingos, disponibilizar ônibus 
exclusivos para determinados locais, como Distrito Industrial.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 21/11/2013.
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SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL: 
MAIS SEGURANÇA EM ALAGOAS?

Johanna Elley Lúcio dos Santos
Acadêmica do curso de Administração Pública da UFAL - Campus de Arapiraca/AL. 

Fabiano Santana dos Santos
Administrador e Professor do curso de Administração Pública da UFAL – Campus de Arapiraca/AL. 

Doutorando em Serviço Social pela UERJ. 

O índice de criminalidade no Estado de Alagoas, desde o ano de 2010, 
atingiu seu ápice ao se equiparar ao país mais violento do mundo: El Salvador. 
Com o objetivo de propor soluções a este descontrole do Estado e de políticas 
públicas que exerçam um efetivo domínio sobre a violência, em 2013 foi 
aprovada de forma pioneira a implantação do sistema de radiocomunicação 
digital em órgãos de segurança pública. Tal medida facilitará o combate ao 
crime no estado, embora os investimentos em pessoal não se mostrem ainda 
satisfatórios.

Esse sistema, que está sendo implantado em instituições vinculadas à 
Secretaria de Defesa Social de Alagoas, consiste em um aparato tecnológico 
moderno, seguro e integrado, que permite a atuação conjunta dessas entidades. 
As vantagens inerentes à aquisição do equipamento condizem, sem dúvidas, 
com a prestação de um serviço de qualidade, pois a segurança das informações 
transmitidas por meio da comunicação entre agentes policiais não são passíveis 
de interceptação, pois o referido aparelho tem por função criptografar todas 
as mensagens, protegendo o exercício da atividade policial de interferências 
indesejadas e admitindo também o fluxo de imagens e dados que tendem a 
garantir a celeridade do serviço. Com isso, princípios como a eficiência, eficácia, 
efetividade – concernentes à geração de um bem significativo para a sociedade 
na prevenção de possíveis perturbações à ordem pública e à incolumidade das 
pessoas – estão propícios a se difundirem no contexto da Administração Pública 
de Alagoas.
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Embora o governo estadual demonstre preocupação com a segurança 
pública ao investir de forma considerável na instalação de um sistema digital, 
simultaneamente, os investimentos em pessoal do referido setor continuam 
insuficientes diante da demanda apresentada pelos grandes índices de 
criminalidade. De acordo com dados colhidos no ano de 2011, por pesquisa 
realizada pela Revista Exame, sobre o efetivo das Polícias Militares, Alagoas 
apresenta um quadro diminuto de policiais, tendo apenas um agente policial 
para cada 392 habitantes, o que faz a sociedade perceber nas ruas a ausência 
desses profissionais e a falta de investimento nesta seara que, por vez, influencia 
absurdamente a prática de delitos, pois a presença policial consiste em um dos 
níveis de força imprescindíveis para prevenir condutas criminosas. Não bastasse 
ter um efetivo de apenas 7.945 policiais para coibir a densidade criminológica 
territorial, em 2012 foi aprovado um projeto de lei que determina a redução do 
número limite de policiais da corporação militar.

Apesar do que prediz a Lei 7.372/12 – corte de efetivo da Polícia 
Militar –, a carência de pessoal nos órgãos responsáveis, principalmente, pelo 
policiamento ostensivo não é o único fator que revela lacunas na segurança 
pública do estado, e que, dentre muitos outros, cabe ressaltar que um deles está 
sendo sanado com a implantação do sistema de radiocomunicação digital, pois 
o esteio das entidades que são incumbidas de proteger a sociedade alagoana está 
começando a ser priorizado e, se assim permanecer, é provável que outros aspectos 
deficientes venham a ser tratados com o rigor necessário para a manutenção 
da ordem pública. O resultado disso seria não somente a concretização de um 
dever estatal e o provimento de um direito inerente à sociedade, mas também a 
responsabilização de todos pela segurança pública, como assim prevê o art. 144 
da Constituição Federal.

Publicado no jornal O Dia (Maceió/AL) 19 a 25/01/2014.
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MAIS UMA ENCHENTE:  DE DIREITOS 
VIOLADOS, OU, O DILÚVIO DO DESCASO

Lucas Alexandre de Moura Bocato
Graduado em Geografia e Acadêmico do curso de Direito da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS.

Cláudio Ribeiro Lopes
Professor do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS e Doutorando em Sociologia 

e Direito pela UFF.

Faz parte do conhecimento popular que o período de chuvas causa sérios 
problemas em muitas cidades do Brasil. Assim, apenas como um exemplo, iremos 
tratar de Três Lagoas (MS), ou, mais especificamente, de um de seus bairros: o 
Jardim Alvorada, cujos moradores há anos vêm sofrendo com enchentes que 
destroem suas propriedades e violam seus direitos.

Para compreender melhor a situação geográfica da região do Jardim 
Alvorada, destacamos que esta fica em um declive em relação ao centro da 
cidade e, como toda inclinação no relevo, tende a acumular água. Um fator 
agravou os problemas ali: foi a pavimentação da avenida Jary Mercante, elevada 
a aproximadamente 50 centímetros acima da soleira de casas e com um sistema 
de drenagem insuficiente.

Os resultados têm sido desastrosos para a população: durante quase todo o 
ano as pessoas sofrem com as inundações e os correspondentes prejuízos. Afinal, 
a crescente pavimentação da região agravou, sobremaneira, a precariedade da 
drenagem do local.

A princípio, pode-se dizer que a inércia do poder público em resolver, 
sobretudo, a situação dos moradores da 3ª idade da região conhecida 
popularmente como “Baixada do Alvorada” fere o art. 2o  do Estatuto do Idoso 
(LEI 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003.) que cita: “O idoso goza de 
todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhe, por lei ou por outros 
meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde 
física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em 
condições de liberdade e dignidade.” 
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As barricadas nas portas das casas tiram o direito do idoso à liberdade 
ou facilidade de acesso a/saída de suas moradias, privando-os de uma rotina 
saudável, pois, para atravessar as muretas, é necessário um esforço muito além 
da capacidade física dessa parcela da população. Além dos idosos, há de se 
mencionar também o caso de moradores com deficiência física e visual, que 
atravessam tais barreiras nos braços e ombros de familiares.

Os artigos 4o  e 9º do mesmo texto também deixam de ser cumpridos: art. 
4º. “Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, 
violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou 
omissão, será punido na forma da lei”; art. 9º: “É obrigação do Estado, garantir 
à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas 
sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de 
dignidade.” 

O Poder Público Municipal descumpre tais normas escancaradamente: 
tentativas de solucionar a situação desses moradores não existem, ou são morosas, 
ou ainda se trava um discurso político demagogo e ineficaz. Exemplo claro é 
o que ocorreu após a enchente registrada no dia 9 de novembro de 2012: até 
hoje, nenhuma solução (nem mesmo não razoável) foi proposta ou realizada, e os 
moradores continuam à mercê dos sinistros naturais e seus correspondentes riscos.

Podemos ainda mencionar o Capítulo IX do documento referido, no que 
diz respeito à habitação, em especial seu art. 38, III, que assegura: “eliminação de 
barreiras arquitetônicas e urbanísticas, para garantia de acessibilidade ao idoso”. 
No caso em análise, as obras de pavimentação ocasionaram impedimentos 
arquitetônicos nas casas, decorrentes da construção de muretas para coibir a 
invasão dos imóveis pela água da chuva, além do desnível em relação a algumas 
casas.

Observa-se, dessa maneira, que a execução prática de uma política pública 
desavisada, desorientada e descomprometida leva às infrações normativas 
até então visualizadas contra os idosos, embora isso não afete apenas a essa 
classe de cidadãos. Existem naquela região inúmeras crianças e adolescentes 
que vivenciaram os alagamentos, e, portanto, pode-se constatar, também, 
descumprimento do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). Nesse aspecto, 
o trauma vivenciado é a infração mais grave cometida pelas falhas nas referidas 
obras de pavimentação.

A solução para o problema está na ampliação do tamanho dos tubos e 
construção de outras redes de drenagem para aliviar o sistema da região. Quanto 
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aos prejuízos morais e materiais, é pertinente que Ministério Público Estadual 
(MPE) promova ações judiciais contra o Poder Público para que repare os 
danos, dê efetividade aos direitos dos idosos, crianças e outros cidadãos que 
foram alocados naquela região sem qualquer tipo de planejamento. Tal postura 
demanda, todavia, uma tomada de posição que implique deixar cada um a sua 
zona de conforto.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 26/03/2014.
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SECA NO NORDESTE: ANTIGA E SEM SOLUÇÕES

José Guilherme Duarte
Acadêmico do curso de Administração Pública da UFAL – Campus de Arapiraca/AL.

Inês Francisca Neves Silva
Professora do curso de Ciências Contábeis da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

O mundo inteiro vê a região Nordeste do Brasil como um belo lugar 
onde o sol brilha o ano inteiro e as praias são maravilhosas. Contudo, existe um 
lado que não é tão divulgado e nem mostrado, mas clama por atenção: a seca 
do sertão. 

O fato é que o sertão nordestino enfrentou, em 2013, uma das piores secas 
dos últimos 50 anos, atingindo mais de 1.300 municípios, o equivalente a 74% 
da região que evidencia um momento crítico. Na verdade, a seca no semiárido 
vem se agravando a cada ano, desde 2011 e o mesmo já está acontecendo em 
2014.

Quiçá um trecho da música de Alceu Valença intitulada “A seca” nos faça 
imaginar o que seja este problema: “Nas patas do meu cavalo, galopei no meu 
sertão / Vi a seca, vi a fome, lobisomem e assombração / Riacho virou caminho, 
graveto virou tição / E as pedras queimando em brasa, Asa Branca na amplidão /  
Riacho virou caminho / De pedras ardendo em fogo / No poço secou a água / 
Menino morreu sem nome / Na Caatinga o homem chora / O boi que morreu 
de sede / A roça que era verde / A seca torrou garrancho [...]”.

O fato relevante aqui é que a seca do Nordeste tem causas naturais, 
pois a região está localizada numa área em que as chuvas ocorrem poucas vezes 
durante o ano, porém a falta de ações públicas assola a região. Entra governo e 
sai governo, mas nada é feito de forma concreta para a melhoria da qualidade de 
vida do povo que ali vive. 

As medidas adotadas pelo Governo Federal mostram a fragilidade e a 
inaptidão do Brasil para enfrentar a seca, pois se sabe que ela é periódica. O 
problema não é novo, a tragédia hídrica que todos os dias se abate sobre o 
nordeste já é secular. 
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De acordo com os dados do Ministério da Integração Nacional, o Governo 
Federal gasta mais de R$ 16 bilhões para reduzir os efeitos da seca e amenizar 
as perdas econômicas, por meio de ações emergenciais, obras estruturantes e 
linhas especiais de crédito, entretanto, conhece-se que no mundo há casos de 
desertos que viraram cidades, bastam estudos, planejamento, vontade política e 
investimentos, além de, é claro, boa vontade (em vez de políticas emergenciais).

No caso do Brasil, o Governo Federal prefere investir o nosso dinheiro 
em medidas provisórias ou em obras e projetos que não saem de fato do papel 
e, assim, o sertão nordestino continua abandonado. De fato, falta compromisso 
político para dar dignidade ao povo que necessita da água para saciar a sede, para 
irrigar plantações, entre outras destinações. 

De acordo com os especialistas, não há como combater a seca, mas é 
possível conviver com ela de forma mais amena. Para João Suassuna, agrônomo 
e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, de Pernambuco “O Nordeste, o 
Semiárido, tem algo em torno de 70 mil represas. Elas acumulam algo em torno 
de 37 bilhões de metros cúbicos de água. É o maior volume de água represada 
em regiões semiáridas no mundo, mas o fato é que não existe uma política que 
utilize essa água para as populações”.

Diante de tal afirmação, pode-se concluir que o problema não se encontra 
na falta de água ou de recursos, mas, sim, na distribuição. Infelizmente, o que 
se percebe ao longo dos anos é que entram e saem novos governantes, nas 
esferas federais e estaduais, mas a incompetência, a ingerência, a inaptidão e o 
descompromisso social e moral continuaram de maneira parecida, independente 
da legenda partidária.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 17/04/2014; e no jornal Diário de Assis 
(Assis/SP) 17/04/2014 e no jornal O Regional (Catanduva/SP) 23/04/2014.
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RODOVIA MS-395: ESQUECIDA E DESPREZADA

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS.

Carta Aberta ao Governador de Estado, Vice-Governadora de Estado e 
aos Deputados Estaduais de Mato Grosso do Sul:

Permita-me comprimenta-los e afirmar que certamente o que escrevo 
aqui não é algo individualizado, mas sim, venho em nome de muitos cidadãos e 
cidadãs que trafegam pela rodovia MS-395, mais precisamente o trecho que liga 
as cidades de Bataguassu a Brasilândia.

Senhor Governador, Vice-Governadora e Deputados Estaduais, como 
deve ser do conhecimento de todos, a rodovia MS-395 encontra-se em condições 
deploráveis de tráfego. O que escrevo aqui não é lamentação, agravo ou drama, 
mas sim, a realidade que afeta milhares de pessoas. Só venho a público fazer 
este manifesto em razão de não pretender enterrar nenhum familiar, amigo 
ou conhecido decorrente de acidente ocasionado pelas péssimas condições da 
estrada.

Informo que utilizo da mesma semanalmente e em quase dois anos e 
meio nunca presenciei nenhuma equipe fazendo o reparo adequado da mesma, 
apenas as chamadas operações “tapa buracos”, que ocorrem muito lentamente... 
isso é quando ocorrem. Lembro aqui que existem muitas pessoas que utilizam-se 
da rodovia diariamente e correm risco de vida a todo momento.

Dentre os inúmeros problemas existentes destaco o festival de buracos 
que encontramos na mesma e, agora com a incidência das chuvas, o número 
elevou-se, além do tamanho e da profundidade dos mesmos. Discorrendo sobre 
as chuvas nesta rodovia não existe um sistema de drenagem e quando chove nos 
deparamos com muitos pontos alagados e enxurrada correndo sobre a pista de 
rolamento. Isso pode ocasionar o fenômeno da aquaplanagem.

Já com relação a sinalização, afirmo que encontra-se em péssimas 
condições desde as placas até as faixas do solo, que em muitos trechos não 
existem mais. Já o acostamento, que deveria ser uma parte da via destinado à 
parada ou estacionamento de veículos em situação de emergência, ou então para 
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a circulação de pedestres e ciclistas, não existe em praticamente a totalidade do 
trecho que liga as cidades de Bataguassu e Brasilândia, quando há é estreito, ou 
seja, não permite que o veículo estacione adequadamente por inteiro.

Desde que utilizo da MS-395 presencio veículos danificados e paralisados 
em decorrência das más condições da rodovia. Detalhe: paralisados sobre a pista 
de rolamento podendo assim, ocasionar acidentes. Neste trecho não há nenhum 
posto de combustível, borracharia ou similar. Ali o socorro só vem se contarmos 
com a boa fé e vontade de outros motoristas. Um agravante: o aparelho celular 
também não capta sinal na maioria do trecho.

Não bastando o que já relatei, a rodovia conta com muitas pedras soltas, 
sendo mais um grave problema, pois com o atrito dos pneus podem saltar em 
outro carro ou motocicleta que vem em sentido contrário. Asseguro isso, por 
que em pouco mais de seis meses, fui vítima por três vezes (setembro/2013; 
dezembro/2013 e em março/2014), tendo o para-brisas do automóvel danificado 
obrigando-me a substituí-lo. Agora imagine essas pedras sendo arremessadas 
contra um motociclista ou mesmo contra um motorista que transita com os 
vidros de seu carro aberto em razão das altas temperaturas. Enfim, para-brisas 
podem ser substituídos, já as vidas das pessoas não! 

Não querendo me alongar, despeço-me, lembrando que esta carta aberta 
é um manifesto e um apelo para que façam alguma coisa pelos milhares de 
cidadãos e cidadãs que utilizam-se da MS 395. Lembrem-se sempre que ali 
transitam vidas!

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 27/03/2014 e no Correio do Estado 
(Campo Grande/MS) 11/04/2014.
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TRÊS LAGOAS: NECESSIDADE DE MAIS ÁREAS 
VERDES

Lucas Alexandre de Moura Bocato
Graduado em Geografia e acadêmico do curso de Direito da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS.

Marçal Rogério Rizzo
Economista e professor do curso de Administração da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS.

Iniciamos este artigo com uma citação do livro “O que é cidade” de 
autoria de Raquel Rolnik: “O desenho das ruas e das casas, das praças e dos 
templos, além de conter a experiência daqueles que os construíram, denota o 
seu mundo. É por isto que as formas e tipologias arquitetônicas, desde quando 
definiram enquanto hábitat permanente podem ser lidas e decifradas, como se 
lê e decifra um texto”.

Agora como leríamos e decifraríamos a nossa Três Lagoas? Inicialmente, 
destaca-se que a população da cidade cresceu mais rápido que a oferta de 
infraestrutura. A especulação imobiliária está em alta, talvez seja um pouco mais 
violenta do que os padrões da região, muito quente e com poucas árvores em 
relação a sua necessidade. 

Seguindo por esse caminho, o que pretendemos aqui é alertar sobre a 
necessidade de mais áreas verdes. Já sabemos que milhares de árvores foram 
plantadas nos últimos anos, porém o déficit verde ainda é alto.

Como sabido, Três Lagoas está rodeada de um “oceano verde” de 
eucaliptos na área rural, mas a área urbana vem sendo impermeabilizada. A 
cidade está cada vez mais cinza e menos verde. A diversidade de árvores urbanas 
ainda é pequena, tendo a variedade “Oiti” (Licania tomentosa) como a preferida 
da população. Mas, cadê as frutíferas para alimentar os pássaros? Cadê as nativas 
para não ficarem esquecidas e extintas? E as que dão flores para embelezar nossa 
urbe?

Vale ressaltar que seria importante termos mais áreas verdes espalhadas 
pela cidade como praças e parques. Quem sabe, onde hoje está localizada a áreas 
dos trilhos da ferrovia (proximidades da Avenida Rosário Congro), num futuro 
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próximo poderia ser um belo cinturão verde voltado para a prática de atividades 
físicas, entretenimento, cultura e lazer. Se fosse necessário edificar algo ali, que 
fossem prédios públicos para atendimento à população, espaço para a feira livre, 
palco ao ar livre e várias quadras de esporte. 

A mudança, nesse caso, pode até parecer romântica e utópica, mas 
imaginemos a situação: Três Lagoas possui um belo local pra caminhar nas manhãs 
ou tardes calorosas, sob copas de belas e frondosas árvores. Haverá momentos 
que estarão com flores, exibindo cores e exalando o perfume e momentos com 
frutos para os pássaros saborearem. Isso é possível? Claro. Basta planejamento, 
vontade política e parcerias com empresas e com a própria população. Citamos 
aqui exemplos como o Parque do Povo de Presidente Prudente (SP), a orla de 
Presidente Epitácio (SP), a represa de São José do Rio Preto (SP) e o Parque do 
Ingá de Maringá (PR).

Se a sugestão deste artigo fosse “ouvida” pelas autoridades locais, 
poderíamos ter uma Três Lagoas com melhor qualidade de vida e é justamente 
isso que se deve buscar. A cidade tem que deixar de ser utilizada e vista somente 
com um balcão de negócios, para ser vista como um local para se habitar com 
a família.

O que a prática tem demonstrado é que é preciso com urgência que tanto 
o poder público como a população saiam da inércia para as práticas de plantio 
e conservação das áreas verdes no município. Diversificar as espécies arbóreas e 
cobrar a criação de espaços para a flora local. Iniciativas assim valem para o meio 
urbano e rural e, este último com certo rigor, pois não podemos permitir abusos 
contra as áreas de preservação. Tais medidas são necessárias para melhorar a 
estética do espaço urbano, reequilibrar a fauna e flora da região e, claro, avançar 
significativamente na qualidade de vida de todos os habitantes do município.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 27/03/2014. 
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TRÊS LAGOAS: DÉFICIT EM INFRAESTRUTURA!

Cristina Ferreira da Silva
Acadêmica do curso de Ciências Contábeis da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Maiara Neves Yagui
Acadêmica do curso de Ciências Contábeis da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Inês Francisca Neves Silva
Professora do curso de Ciências Contábeis da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Três Lagoas tem-se tornado, segundo dados do IBGE (2012), a terceira 
cidade com maior número de habitantes de Mato Grosso do Sul, com uma 
estimativa de 105.224 pessoas. Tornou-se também um polo industrial, com um 
aumento de aproximadamente 65% na arrecadação nos últimos anos, porém 
o nível da infraestrutura não tem acompanhado o crescimento populacional e 
financeiro a que esse desenvolvimento representa, causando, assim, um déficit 
na qualidade de vida da população. 

Um dos frequentes fatos desagradáveis vivenciados é a falta de canalização 
de esgoto e drenagem de águas pluviais, que, em dias de chuva, deixa a cidade 
alagada em várias vias de maior acesso, como nas vias do centro  da cidade e seu 
entorno onde é impossível o trânsito. A União obriga, por meio do Art. 3º da 
Lei n.º 11.445/2007, que os municípios se responsabilizem pelo saneamento 
básico, como abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, porém o 
que temos de informação é que, até o final de 2012, apenas 53% da cidade 
possuíam rede de esgoto, enquanto a drenagem e manejo das águas pluviais 
urbanas ocorrem claramente em menor proporção.

Em 2013, a prefeitura municipal apresentou, em seu site Transparência 
Três Lagoas, uma despesa de R$ 332.419.135,03, porém, desses gastos, apenas 
um valor mínimo foi utilizado para solucionar os problemas mencionados. Em 
saneamento, foram investidos R$ 832.960,63; em transporte, R$ 2.029.570,49; 
em segurança, R$ 1.477.903,25, totalizando R$ 4.340.434,37.

Por mais absurdo que seja, foram investidos com lazer e urbanismo R$ 
28.987.521,11. Será que essas áreas são mais importantes do que evitar que 
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as ruas e as casas dos moradores sejam inundadas pelas águas das chuvas? Ou 
do que a (falta de) segurança dos cidadãos assim como saneamento e correto 
tratamento do esgoto e lixo? E o que dizer do transporte público de qualidade e 
da pavimentação das ruas?

Em uma reportagem atual, apresentada por uma emissora de rádio local, 
foi informado que, dos 80 milhões solicitados ao governo federal para obras de 
drenagem, esgoto e asfalto, somente 5 milhões foram liberados, fato que levou a 
prefeitura a querer eximir-se de qualquer responsabilidade. 

Em meio a esse cenário, emergem alguns questionamentos: Para onde vai 
a arrecadação do município, que hoje é conhecido como a “capital da celulose” 
e que conta com grandes indústrias além das que operam com celulose? Será que 
a arrecadação do município não cresceu? Quando os governantes começarão a 
criar um planejamento que realmente vá resolver os problemas da cidade e da 
população de forma coerente? 

A população espera respostas, sobretudo sob a forma de retorno de todos 
os impostos arrecadados.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 30/05/2014. 
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COLETA SELETIVA EM TRÊS LAGOAS: 
NECESSÁRIA, TODAVIA ATRASADA

Beatriz Sandrim Ferreira
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Izabela Leite Ribeiro Guimaraes

Professora do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Diminuir os impactos ambientais decorrentes das atividades humanas é 
necessário, uma vez que tais impactos estão cada vez maiores e mais evidentes 
na sociedade. A coleta seletiva é uma das ferramentas viáveis e importantes 
que podem e devem ser utilizadas para esse propósito. Ela vem pra diminuir o 
volume de lixo, reciclar e reaproveitar materiais.

O município de Três Lagoas/MS inaugurou o seu aterro sanitário em 
2009, após obter a licença de operação pelo IMASUL (Licenciamento ambiental 
em Mato Grosso do Sul), mediante a apresentação e aprovação dos planos e 
projeto de licenciamento ambiental e construção.

A implantação do serviço é aguardada desde 2010, entretanto, por 
uma série de justificativas, entre elas a financeira, a administração municipal 
prorrogou o prazo para implantar a coleta seletiva e reciclagem de lixo para o 
início no ano de 2014 e somente agora o processo iniciou-se.

A fim de adequar-se à Lei Federal 12.305, de 2010, que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que estabelece, como critério primordial, 
a implantação da coleta seletiva nos municípios, Três Lagoas fez a apresentação 
do projeto em duas audiências públicas. Além das audiências públicas, discutiu 
o tema na Conferência Municipal de Meio Ambiente, cujos principais temas 
foram: produção e consumo sustentáveis; redução de impactos ambientais; 
geração de emprego e renda; e educação ambiental.

É necessário esclarecer que os resíduos sólidos são um problema grave nos 
municípios. Para se ter uma ideia, um levantamento realizado pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Três Lagoas, em parceria com a DMB 
Engenharia, em 2013, constatou que é gerada uma média de 105 mil quilos de 
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lixo/dia, e, desse total, a metade poderia ser reciclada. O levantamento apontou 
que 51% do lixo produzido no município são compostos de material orgânico, 
enquanto o restante do material que pode ser reaproveitado é dividido entre 
papel (7%), papelão (7%), madeira (3%), plástico duro (5%), trapo (2%) e 
vidro (3%).

Segundo a Administração Municipal, 94% dos moradores estão dispostos 
a participar do projeto de coleta seletiva e, sobretudo, interessados em fazê-lo.

O fato é que, embora seja de extrema importância, a coleta seletiva só 
está recebendo a devida atenção por causa da Lei Federal mencionada, que 
instituiu a PNRS. Isso nos remete a questionar a importância que a maioria de 
nossos governantes e autoridades tem dado às questões ambientais e a esperar 
a participação da população para que tenhamos respostas positivas perante a 
sociedade e o meio ambiente.

Resta à Câmara Municipal, ao Ministério Público, aos clubes de serviços 
e a toda a sociedade colaborar, fiscalizar e cobrar a efetiva implantação e 
continuidade de tão relevante serviço em Três Lagoas/MS.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 12/11/2014 e no jornal Correio do 
Estado (Campo Grande/MS) 04/12/2014.



TRABALHO, EMPREGO E GESTÃO DE 
PESSOAS

CAPÍTULO VII

“Vai trabalhar, vagabundo
Vai trabalhar, criatura

Deus permite a todo mundo
Uma loucura

Passa o domingo em família
Segunda-feira beleza
Embarca com alegria

Na correnteza
Prepara o teu documento
Carimba o teu coração

Não perde nem um momento
Perde a razão [...]”

Música: Vai trabalhar vagabundo – Chico Buarque

“[...] Já fui pedreiro, carpinteiro, motoneiro e até motorista
Já fui copeiro, fui caseiro, jornaleiro e até jornalista

Meti os pés eu fi z tudo, direito, sou advogado
Vê se quebra o galho doutor, Tô desempregado

Me arranja um trabalho doutor, tô desempregado [...]”

Música: Meu nome é trabalho – Arlindo Cruz, Franco e Sombrinha
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PREPARAÇÃO PARA UM PROCESSO SELETIVO

Giovani Alessandro de Mello
Acadêmico do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Fabiana dos Santos Pereira Campos
Professora do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

O mercado de trabalho tem oferecido muitas oportunidades de emprego; 
o que falta são candidatos aptos às vagas disponíveis. Percebe-se uma forte 
tendência de mudança estrutural das profissões em virtude da Tecnologia 
da Informação e da competitividade provocada pela globalização, que têm 
transformado atividades manuais e simples em complexas e especializadas. 

Normalmente, exige-se que o candidato tenha um bom conhecimento do 
idioma inglês, pois todo o mercado europeu utiliza preferencialmente essa língua 
e, como várias empresas possuem negócios com empresas internacionais, ter 
conhecimento desse idioma é um pré-requisito muito importante no contexto 
de globalização.

Outro fator muito importante é ter um ótimo conhecimento em 
informática e acesso à rede virtual, pois grande parte dos negócios utiliza o canal 
de comunicação promovido via computador e Internet. 

Atualmente, cresce muito a necessidade de se ter computador e Internet 
em casa, o que aponta para uma mudança estrutural que atinge toda a sociedade 
e seus valores. Desde tarefas mais simples, como conversações pela Internet ou 
trabalhos com o Word ou planilhas do Excel para organização ou controle de 
dados básicos da empresa ou da “economia” familiar, até o Internet Banking, 
tudo tem dependido do computador ou outra tecnologia mais “moderna”. Uma 
das tendências fortes no mundo global movido pela tecnologia da informação 
é buscar, cada vez mais, resolver seus problemas de maneira mais dinâmica 
e segura, tendo em vista o aumento das fraudes, que crescem junto com o 
crescimento econômico. 

Não basta, porém, ao candidato, o domínio de outro(s) idioma(s) e das 
tecnologias. A ele cabe ter conhecimento das tarefas e atributos referentes à vaga 
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em disputa, bem como da empresa de que pretende fazer parte, seus objetivos, 
estratégias, valores, cultura. O candidato deve inteirar-se dos detalhes do cargo 
disponível e seus pré-requisitos, bem como pesquisar um pouco da história 
da empresa, sua área de atuação, os mercados de abrangência, sua situação no 
mercado financeiro e outros dados significativos. Também deve ter convicção 
quanto a sua escolha – O cargo realmente corresponde a seus valores pessoais e 
expectativas profissionais? – para não se frustrar futuramente em suas atividades 
dentro da empresa e, por extensão, comprometê-la .

No momento da entrevista de emprego, é muito importante o candidato 
apresentar-se com roupas sóbrias e de acordo com a cultura da empresa e 
do cargo em questão. Também deve chegar sempre com antecedência, pois 
pontualidade é um grande diferencial e demonstra responsabilidade. No âmbito 
da fala, cabe-lhe evitar gírias e procurar usar uma comunicação mais formal e 
de acordo com o idioma vigente. Transmitir todas as suas qualificações e toda 
a sua experiência profissional também são atitudes que agregam valor e que 
estabelecem diferencial entre os candidatos. 

Outro fator importante é o candidato sempre procurar manter a calma e a 
sobriedade, evitando respostas por impulso, pois o autocontrole e a autoavaliação 
em situações difíceis e que exijam decisões complexas são muito importantes. 
Mais que isso: são alguns dos principais requisitos avaliados pelas empresas.

Além disso, é relevante que o candidato demonstre muita responsabilidade 
e comprometimento com a empresa, além de ser transparente e sincero em suas 
respostas e convicções.

Essas são algumas sugestões importantes para os candidatos a vagas 
em disputa no mercado de trabalho e que merecem atenção no processo de 
conquista de um emprego tão esperado.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 24/07/2013 e No jornal Diário de 
Votuporanga (Votuporanga/SP) 24/07/2013.
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DOENÇAS PSICOLÓGICAS RELACIONADAS AO 
TRABALHO

Ana Maria dos Santos de Almeida
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Fabiana dos Santos Pereira Campos
Professora do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

No mundo contemporâneo, as doenças relacionadas ao trabalho estão 
se tornando mais frequentes no ambiente organizacional, onde a sobrecarga de 
tarefas e as exigências da empresa são as maiores responsáveis por tal situação.

O número de pessoas que necessitam de afastamento por motivos de 
doença é crescente. As principais doenças laborais são: o estresse, a depressão, a 
síndrome do pânico, dentre outras.

O sofrimento do funcionário é individual, assim, ele tenta esconder a 
insatisfação, chegando a um ponto em que a doença começa a se desenvolver 
rapidamente pela ausência de ajuda profissional a tempo ou, até mesmo, pela 
não aceitação do quadro de enfermidade. Nesse contexto, o resultado e o 
desempenho da empresa também regridem.

 Pode-se afirmar que, apesar do sofrimento ser individual, sua raiz é social, 
considerando alguns fatores como: os conflitos de relacionamento (tanto com 
os chefes, quanto com os colegas), a adaptação às mudanças e o sentimento de 
não estar à altura das exigências, sendo as principais causas do desenvolvimento 
de doenças psicológicas no ambiente de trabalho, existindo até registros de 
suicídio. A saúde do trabalhador é um direito Constitucionalmente garantido 
e reconhecido pelo Ministério da Saúde e Ministério da Previdência Social. O 
índice de pessoas “encostadas” no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) 
está muito elevado. 

Em relação à prevenção de doenças psicológicas no trabalho, o que pode 
ser feito para procurar amenizar o problema que afeta milhares de trabalhadores?

Enfim, para buscar a resolução deste problema faz-se necessária uma 
compreensão e uma parceria entre empresa e colaborador, para que ambos 
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estejam dispostos a compreender suas necessidades de maneira integrada e 
profissional em um ambiente harmonioso e de relacionamento humanizado, 
em que a gestão e as ações rotineiras sejam mais participativas e promovam um 
espírito de equipe responsáveis coletivamente, reforçados por horários flexíveis, 
valorizando e motivando sempre o indivíduo para que sintam úteis em seu local 
de trabalho.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 15/10/2013.
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SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO: 
PROBLEMA EMPRESARIAL OU SOCIAL?

Mauro Roberto Scarabelli Junior
Acadêmico do curso de Administração – Campus de Três Lagoas/MS. 

Fabiana dos Santos Pereira Campos
Professora do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais são um grande problema 
tendo em vista suas consequências de dimensões e complexidade variadas. 
Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), divulgados 
por meio do documento “A Prevenção das Doenças Profissionais” no Dia 
Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho em 28 de abril de 2013, estima-se 
que 2,34 milhões de pessoas morrem vitimadas em acidentes e enfermidades 
ocupacionais (sendo 2,02 milhões por doenças e 321 mil por acidentes fatais). 

São as pneumoconioses, doenças respiratórias relacionadas à sílica, 
resultantes de atividades mineiras, pedreiras e de construção, bem como as 
perturbações musculoesqueléticas e mentais relacionadas ao stress no trabalho, 
que mais causam doenças e mortes relacionadas ao trabalho. Os custos estimados 
pela OIT são de 4%  do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, cerca de 
2,8 bilhões de dólares.

Os empresários, os executivos e o governo não têm percebido tais perdas 
que geram consequências tanto para a sociedade, quanto para a economia. 
Qualquer tipo de acidente ou doença relacionada ao trabalho pode penalizar 
legalmente toda a hierarquia superior ao envolvido (gestores, engenheiros 
e técnicos de segurança, encarregados, líderes), omissos à situação de risco. 
Salientem-se as causas mais frequentes de acidentes: as condições ambientais 
(máquina ou equipamento com defeito, chão escorregadio por umidade ou 
óleo), práticas inseguras e os desvios comportamentais (sono, velocidade em 
excesso, estar sob efeito de álcool ou drogas).

As condições ambientais devem ser prevenidas pela empresa, através do 
reconhecimento e análise de riscos. Em se tratando do fator humano, faz-se 
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necessário trabalhar a orientação, capacitação e conscientização dos indivíduos 
para evitar tais práticas inseguras e desvios de comportamento. 

O governo também deve investir em políticas relacionadas ao trabalho, 
como o suporte de apoio às empresas e fiscalizações eficientes, contando com 
mais pessoal capacitado para tal. Este investimento reflete em economia no setor 
público de saúde, previdenciário e judiciário. 

Outro fato que não contribui para a diminuição de acidentes do trabalho 
e doenças ocupacionais é o trabalho informal que eleva consideravelmente estas 
estatísticas, principalmente na construção civil.

Para muitos empresários, investimentos em Higiene Segurança e Medicina 
do Trabalho (HSMT) são dispendiosos e não há nenhum resultado visível, o 
investimento na área, geralmente só acontece após um grave acidente até mesmo 
fatal. As normas, legislações e estudos bem aplicados e evidenciados eliminam 
os riscos ambientais, tornando estes serviços “invisíveis” para os empresários, 
mas o seu resultado é a integridade física do colaborador. As atividades de uma 
organização não devem causar prejuízos à saúde do trabalhador. 

As empresas não desejam gerar custos com seus setores jurídicos, com 
indenizações e ficarem manchadas negativamente no mercado de trabalho sem 
oferta de mão-de-obra por prejudicar a integridade física de seus colaboradores. 
Nenhuma atividade importante e de rápida necessidade, deve ser feita sem 
segurança e planejamento. Cabe ressaltar que cuidar da segurança e saúde das 
pessoas não é gastos, muito menos custos, mas investimento e sinônimo de 
produtividade e responsabilidade social.

Publicado no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 
17/10/2013; Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 24/10/2013 e 30/10/2013; no jornal 
Diário do Noroeste (Colatina/ES) 01/11/2013 e no jornal Diário de Notícias (Linhares/
ES) 01/11/2013. 
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POR QUE SER SERVIDOR PÚBLICO?

Rodrigo Souza Silva
Acadêmico do curso de Ciências Contábeis da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Fabiana dos Santos Pereira Campos
Professora do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Nas últimas décadas, temos acompanhado um crescimento constante do 
número de pessoas buscando uma vaga de concurso disponibilizada pelos órgãos 
públicos com a meta de tornarem-se servidores públicos. 

Mas o que é um servidor público? O servidor público é o profissional 
que mantém vínculo empregatício com entidades governamentais, sejam 
elas municipais, estaduais ou federais. Conforme dados do IBGE de 2012, 
aproximadamente 22% dos empregados formais no Brasil são servidores 
públicos, o que corresponde a mais de 9 milhões de brasileiros.

Há duas formas de ingresso no serviço público: o cargo comissionado, 
que é um cargo de livre nomeação para exercer funções de direção, de chefia 
ou assessoramento; e o cargo efetivo, cujas vagas são preenchidas por meio de 
concurso público. Para o cargo efetivo, o processo é “simples”: os candidatos 
se inscrevem e realizam uma ou mais provas, sendo aprovados aqueles que 
alcançarem as notas ou médias definidas em edital. Muitas vezes, no processo 
seletivo, além de prova(s) escrita(s), ocorrem provas de aptidão física, análise 
psicológica e de títulos ou julgamento de memorial. 

Aqueles que decidem prestar o concurso submetem-se a uma jornada 
de estudos que requer muita dedicação e esforço, pois as provas exigem cada 
vez mais conhecimentos e habilidades. Além disso, devem saber lidar com o 
nervosismo durante a realização da prova, cujo tempo de duração é, em geral, 
restrito, considerada a complexidade das questões. E há ainda, muitas vezes, 
outro dragão ou gigante a enfrentar: a complexidade dos editais.

Mas o que leva tantas pessoas a desejarem uma vaga no Estado? A 
resposta ideal seria: por vocação, desejo de servir o país; na prática, o motivo é a 
necessidade, aliada às vantagens que o serviço público oferece.

O mercado de trabalho está cada vez mais concorrido e competitivo. 
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Muitos profissionais não conseguem conquistar uma vaga nas empresas privadas 
em decorrência de diversos fatores, como a idade ou a falta de experiência, 
ao passo que, no serviço público, há igualdade na seleção. Idade, aparência e 
experiência profissional (há exceções) são irrelevantes. 

Engana-se quem pensa que a concorrência é baixa. Candidatos de nível 
intelectual elevado disputam as mais variadas vagas. Dados do IBGE apontam 
que o concurso para técnico legislativo, polícia legislativa, analista legislativo e 
consultor legislativo do Senado contou com cerca de 640 candidatos por vaga. 

No setor público, os salários são relativamente altos, dependendo da 
área e do cargo. Muitos desses cargos oferecem benefícios, como auxílio creche, 
alimentação, planos de saúde e odontológico. Os salários são pagos em dia, e a 
jornada de trabalho raramente excede 40 horas semanais. Outro benefício para 
os contratados em regime estatutário é a aposentadoria com salário integral.

Após três anos de estágio probatório, o servidor adquire sua sonhada 
estabilidade, benefício que impede a demissão sem justa causa. Em tempos 
de instabilidade financeira, o maior atrativo é a segurança e estabilidade no 
emprego.

Existem ainda outros benefícios, como o direito a seis abonos de faltas 
justificadas durante o ano, e, a cada cinco anos, a Licença Prêmio (para o servidor 
que a ela fez jus até 15-10-1996), ou Licença para Capacitação (para servidores 
que adquiriram o direito após 15-10-1996), que é uma licença remunerada de 
3 meses atribuída apenas aos funcionários assíduos. O servidor também pode 
requisitar afastamento de 2 anos, sem remuneração, para tratar de assuntos 
pessoais.

Para os servidores contratados em regime estatutário, há desvantagens na 
carreira, como a falta de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Algumas 
empresas privadas também oferecem aos seus funcionários Participação nos 
Lucros, o que o Estado não oferece. 

A produtividade também não é valorizada, o que muitas vezes gera uma 
estagnação profissional. Poucas áreas do serviço público oferecem plano de 
carreira e aumento salarial, o que pode gerar acomodação em alguns profissionais 
e muitas vezes a falta de compromisso e mau cumprimento dos deveres.

Apesar dos prejuízos citados, o serviço público tem-se tornado cada 
vez mais o sonho de cidadãos das mais variadas idades, classes sociais e níveis 
de escolaridade. A cada ano, muitos cargos no Estado são disponibilizados, e 
milhões de candidatos os disputam.
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A antiga imagem do funcionário carrancudo e mal-humorado, batendo 
carimbos, ainda persiste, porém começa a surgir a imagem de um profissional 
dinâmico, com elevado grau de escolaridade e orgulhoso por ter conquistado 
sua vaga.

Uma vez feita a opção pelo serviço público, é importante estar ciente de 
que o caminho é longo e exige dedicação e vantagens competitivas em relação 
aos outros. É uma oportunidade de trabalhar pelo país e servir ao público com 
qualidade e comprometimento. As vantagens vão muito além do beneficio 
próprio.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 22/10/2013; no jornal Diário de 
Votuporanga (Votuporanga/SP) 25/10/2014 e no Jornal de Colombo (Colombo/PR) 
30/10/2013.
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ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO

Suseli Santos Dias
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Sergio Luiz do Amaral Moretti
Professor Doutor do Mestrado em Hospitalidade da Universidade Anhembi Morumbi de São Paulo/SP. 

Assédio moral no trabalho é o tipo de assunto muito comentado, mas que 
sempre acontece com os outros. A maioria das pessoas acredita que essa situação 
nunca acontecerá com elas. Mas, a realidade é que todos nós estamos sujeitos 
a este inconveniente. O assédio moral pode ser definido “como a exposição 
dos trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas 
e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções” 
(Assediomoral.org).

Hoje em dia, muitas empresas adotam como estilo gerencial uma postura 
agressiva na tentativa de vencer os inúmeros desafios gerados por um mercado 
altamente competitivo. O ambiente de trabalho não raramente é tenso e os 
gerentes pressionam toda a cadeia de comando por resultados. Não é difícil 
entender que os gerentes percam a cabeça e descontem na sua equipe as mazelas 
do dia a dia. De qualquer forma, tal situação é injustificável. 

Diante de tais fatos, os danos podem ser tanto para a empresa quanto para 
o colaborador. As consequências podem ser a saída do colaborador incomodado, 
uma perda de rendimento e até sabotagem por parte dos insatisfeitos. O senso 
comum leva-nos a pensar que a vítima de assédio moral deva reagir, mas a realidade 
não é essa. A maioria acaba sofrendo calada sem esboçar reação. A empresa tem 
que lidar com um pessoal com baixa estima, depressão e desmotivação. 

Felizmente, a realidade vem mudando. Atualmente as denúncias vêm 
ganhando força e, por meio de estudos e trabalhos, psicólogos e psiquiatras 
consegue-se comprovar que a pessoa teve sua saúde mental abalada. Apenas no 
Brasil já existem, segundo a assediomoral.org, mais de 80 projetos de lei em várias 
instâncias procurando legislar sobre o assunto.

Em tempos de Responsabilidade Social das Empresas e ética nos negócios, 
é necessário que aja, antes de tudo, respeito no ambiente de trabalho. Se preciso, 
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deve-se criar regras e normas internas claras, com o objetivo de evitar o assédio 
moral. 

Para a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a situação deve se 
agravar nos próximos anos, menos em razão da criação de normas e mais devido 
às angústias, aflições e problemas de saúde mental causados por um ambiente 
estressante e competitivo de trabalho. 

Devemos ficar atentos e dar o próprio exemplo de respeito e consideração 
para o próximo, não importando o seu lugar na hierarquia das empresas ou na 
sociedade.

Publicado no jornal Diário de Franca (Franca/SP) 17/04/2014; no jornal Folha do Povo 
de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 17/04/2014 e no Jornal de Elias Fausto 
(Elias Fausto/SP) 26/04 a 09/05/2014.



TraBalHo E EmPrEgo 377

ACIDENTES DE TRABALHO NA CONSTRUÇÃO 
CIVIL: ALARMANTES NÚMEROS

Ariane Priscila de Souza Toledo
Acadêmica do curso de Direito da UFMS – Campus Três Lagoas/MS.

Norma Sueli Padilha
Professora do curso de Direito da UFMS – Campus Três Lagoas/MS. 

Todos os dias um pai de família perde a vida em seu local de trabalho, 
ambiente que deveria trazer segurança para cada funcionário, mas acaba por se 
tornar uma grande armadilha para a vida dos trabalhadores, colocando em risco 
sua integridade física. De acordo com dados divulgados pela OIT (Organização 
Internacional do Trabalho), anualmente morrem dois milhões de homens e 
mulheres no mundo em razão dos acidentes de trabalho.  Somente no Brasil, no 
ano de 2012, conforme divulgado pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho) 
foram registrados 2.717 mortes em diversos setores industriais, sem contar os 
casos não notificados oficialmente.

Os maiores números de acidentes de trabalho ocorrem na indústria da 
construção civil, segundo dados estatísticos divulgados no Anuário Estatístico 
Acidente de Trabalho da Previdência Social no ano de 2010, esse setor registrou 
cerca de 307.620 acidentes de trabalho, sendo o principal no âmbito industrial 
com elevados números de acidentes. Ocorre que grande parte dos operários que 
move o setor da construção civil é de trabalhadores informais, ou seja, aqueles 
que não possuem carteira assinada, sendo uma mão de obra barata.

É importante ressaltar que grande parte da indústria da construção civil 
não oferece aos seus operários os devidos equipamentos de segurança: capacete, 
luvas, protetores auriculares e faciais, sapatos especiais e, principalmente, o cinto 
de segurança, equipamento capaz de salvar a vida do operário. Quedas de cima 
de laje, quedas de andaime decorrente a choques elétricos causados por fios de 
alta tensão que passam próximo ao operário quando este realiza suas atividades, 
bem como quedas de matérias nas áreas junto a fachadas são os acidentes mais 
comuns na construção civil.
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A falta de um ambiente de trabalho seguro coloca em risco a saúde e a 
vida do operário. A não observância de um técnico de segurança de trabalho, 
um engenheiro civil, bem como de um engenheiro de segurança do trabalho 
no local onde são realizadas suas atividades laborais colaboram para que essas 
fatalidades aconteçam. Cabe ao responsável pela obra fornecer os equipamentos 
de segurança necessários, treinar, capacitar e verificar se cada funcionário faz 
o uso correto dos equipamentos fornecidos, pois (na visão do empregador) 
sempre quando ocorre um acidente de trabalho, a culpa decai ao operário, pois 
tal fato somente foi provocado pela desatenção da vítima; é por este meio que o 
empregador tenta se isentar de suas responsabilidades. 

Podemos observar que, na maioria dos casos, quando se verifica um 
acidente de trabalho, o último órgão a tomar ciência dos fatos é o plantão policial. 
Em muitos casos, é o hospital que comunica à delegacia de polícia o falecimento 
do operário, pra que a causa da morte seja esclarecida, porém com lapso temporal 
entre a data que ocorreu o fato e a data da ciência do óbito, qualquer passagem de 
tempo deteriora as provas materiais que poderiam ser colhidas naquele local, caso 
o exame pericial fosse realizado logo de início. O lapso configura um momento 
propicio para algumas empresas agirem de má fé, pois muitas aproveitam a 
oportunidade para alterar a área do acidente, visando a deixar o local em perfeitas 
condições para que nenhuma irregularidade seja encontrada, com o intuito de se 
eximir da incumbência de uma possível ação indenizatória.

No entanto, apesar de serem lançadas diversas campanhas governamentais 
sobre o tema tratado, elas são ineficazes para que diminuam os números de 
mortes que cerca o ramo da construção civil. O ideal seria a implantação de 
um controle de proteção de fiscalização ativo, que busque tornar o ambiente de 
trabalho seguro, sem riscos, sem falhas. 

Se cada morte gerasse uma penalidade em forma de multa, aposto que 
cada setor industrial iria se empenhar o suficiente, cada empregador passaria a 
tomar todas as medidas de prevenção efetiva para que sua atividade econômica 
não fosse atingida. Afinal, sempre que ocorrer um acidente de trabalho fatal, não 
será na empresa que o trabalhador fará falta. De fato, a perda destes funcionários 
somente é sentida em seu ambiente familiar, pois o operário, em questão de dias, 
será substituído por uma nova mão de obra e a indústria da construção civil irá 
continuar a desenvolver sua atividade econômica de forma normal sem que seus 
lucros sejam afetados. 

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 01/05/2014; no Correio do Estado  
(Campo Grande/MS) 07/05/2014 e no jornal O Dia (Maceió/AL) 25 a 31/05/2014.
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O NASCIMENTO DAS FÁBRICAS E A NEGAÇÃO 
AO ÓCIO

Tony Lucas Vieira dos Santos
Acadêmico do curso de Administração da UFAL – Campus de Arapiraca/AL.

Neide Yokoyama
Professora e Ex-Coordenadora do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

A evolução da história mostra-nos que a Primeira Revolução Industrial, 
ocorrida no final do século XVIII e início do século XIX, na Inglaterra, 
desencadeou uma série de mudanças de cunho sócio-econômico-tecnológico-
ideológico e, principalmente, no significado do trabalho. O fato é que, ainda 
hoje, estamos alicerçados em bases que ali surgiram.

Para os apologistas do capitalismo, o surgimento das fábricas foi 
indispensável para dinamizar o progresso tecnológico e produtivo, uma vez 
que revolucionou a forma de produção tornando-a organizada, padronizada e 
disciplinada, eliminando o tempo ocioso. Pôde modernizar e otimizar os meios 
de produção, fato que proporcionou o aumento da produtividade humana e da 
potencialidade criadora do trabalho.

Já de acordo com os críticos do capitalismo, essa revolução aniquilou 
a produção artesanal baseada em relações feudais e consolidou a produção 
industrial, com o estabelecimento do capitalismo, cuja essência e principal 
característica consistiram no acúmulo de capital por parte da burguesia, a classe 
dominante. Vale lembrar que, para o cumprimento desses desígnios, não havia 
nenhum impedimento político, ético ou moral. Era perfeitamente aceitável, pela 
maioria, subtrair os atributos humanos do proletariado e reduzi-lo a uma mera 
força de trabalho para movimentar a grande engrenagem do sistema capitalista. 
O homem tornou-se uma extensão da máquina, um acessório que poderia ser 
substituído a qualquer momento, com longas jornadas de trabalho.

Analisando mais a fundo o contexto histórico acima, evidencia-se a 
deturpação do significado da palavra “ócio”. Segundo os filósofos gregos da 
antiguidade, sobretudo para Aristóteles, o ócio é uma prática que exalta a 
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liberdade humana e faz o homem tornar-se um ser com capacidades cognitivas 
e contemplativas acerca do bem e da verdade, capaz de se envolver em assuntos 
de natureza política. A este fato o filósofo denomina Zoon Politikon (Animal 
Político). Desse modo, o diferencial do ser humano está justamente no fato 
dele não se unir aos demais animais apenas para a satisfação de seus desejos 
de caráter instintivo (reprodução, proteção, alimentação, etc.), que podem ser 
saciados no seio familiar. O verdadeiro ser humano tende a ser livre, para ir além 
e se desfazer dessas pressões que o circundam e que o tentam transformar em um 
mero animal irracional, cuja única motivação de vida é apenas sobreviver por 
mais um dia, tal como os demais animais da fauna terrestre. 

Podemos inferir que, para Aristóteles, o ócio é um fator indispensável 
para o exercício das práticas relacionadas à reflexão e cognição e, sem essas 
práticas, não podemos ser considerados seres humanos. Nesse sentido, parece-
nos plausível a ideia de que a negação ao ócio foi de fato uma estratégia utilizada 
pelas classes dominantes para manter a classe proletária alienada, pois sem 
o exercício da reflexão, devido à falta de tempo livre, os trabalhadores não 
poderiam ir de encontro ao sistema, em busca de melhorias nos salários e nas 
condições precárias de trabalho, pois o discurso de caráter demagógico por parte 
dos lideres empregadores seria persuasivo o bastante para manter a ordem e a 
disciplina nos meios de produção. 

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 06/06/2014; no jornal Gazeta de 
São João del-Rei (São João del-Rei/MG) 07/06/2014; no Jornal de Lins(Lins/SP) 
13/06/2014; no jornal Correio do Estado  (Campo Grande/MS) 18/06/2014 e no jornal 
Diário de Votuporanga (Votuporanga/SP) 03/07/2014.
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SINDICALISMO X ASSISTENCIALISMO: O QUE 
ACONTECEU COM O MOVIMENTO?

Fabiano Santana dos Santos
Administrador e Professor do curso de Administração Pública da UFAL – Campus de Arapiraca/AL. 

Doutorando em Serviço Social pela UERJ. 

Luta por melhores condições de trabalho, queda de braço com os patrões 
visando a reajustes salariais, mobilização de massas em prol de objetivos comuns 
para os trabalhadores, fechamento de fábricas e paralisação da produção. Todas 
essas são posturas facilmente associadas a uma entidade criada no século XVIII 
e que persiste até hoje: o sindicato, cuja postura, outrora combativa e atuante, 
vem mudando ao longo dos anos.

A década de 1980 marcou dois momentos distintos para o movimento 
sindical no Brasil – o seu ressurgimento e fortalecimento pós-ditadura e o seu 
enfraquecimento, decorrente, dentre outros fatores, do aumento significativo 
do número de sindicatos, resultante, por sua vez, das reformulações propostas 
pela Constituição de 1988 e das novas reformulações no mundo do trabalho. 
Assim, na tentativa de manter a sua base e adaptar-se às novas relações de 
trabalho impostas pelo mercado, o sindicato redefine suas estratégias de ação e 
passa a atuar como um fornecedor de benefícios para seus membros.

Dessa forma, a nova postura sindical de adequar-se aos ditamos do 
capital como estratégia de sobrevivência política enfraqueceu ainda vez mais 
o movimento, tornando-o muitas vezes assistencialista e diminuindo-lhe o 
poder combativo. O seu caráter utilitarista transformou-o em um prestador de 
serviços para seus associados, gerando uma relação de custo-benefício, alterando 
significativamente seu caráter.

O aumento crescente do número de sindicatos nas últimas duas 
décadas fez surgir também uma concorrência entre as entidades. Visando 
à taxa compulsória – muitas vezes a única fonte de recursos do sindicato 
–, diversas organizações criam mecanismos para atrair novos filiados e até 
recorrem à justiça em prol da representatividade legítima de determinada 
classe.



VErSõES E PondEraçõES382

Atualmente não é muito incomum duas entidades sindicais representarem 
o mesmo grupo de trabalhadores e brigarem por sua exclusividade. Por exemplo, 
o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação e Limpeza 
Urbana de São Paulo (SIEMACO) e o Sindicato dos Empregados em Empresas 
de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de 
Obra, Trabalho Temporário, Leitura de Medidores e Entrega de Avisos do Estado 
de São Paulo (SINDEEPRES) disputaram na justiça o direito de representar 
os serviços terceirizáveis nesse estado. Após recursos, o Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) decidiu dar ganho ao SIEMACO por entender que a entidade 
não extrapolou a abrangência de seu segmento.

Outra batalha que vem sendo travada de forma acintosa é a disputa das 
centrais sindicais pela filiação de sindicatos. Com a constante ameaça de perder 
o benefício, as centrais registradas no Ministério de Trabalho têm gasto cada vez 
mais tempo e recursos em busca de novos parceiros e na manutenção dos atuais. 
A Força Sindical e a Central Única dos Trabalhadores (CUT), as duas maiores 
centrais sindicais do país, apostam na recuperação do emprego e nas reposições 
salariais conquistadas nas últimas greves para conquistar sindicatos que antes 
pertenciam a entidade rivais. 

Observamos, com o exposto, que o sindicato, outrora combativo e atuante, 
dá lugar a uma organização fortemente burocratizada, que passa boa parte do 
tempo buscando novos sócios. Assim, a luta muda de foco. Anteriormente, as 
brigas eram por reposições salariais, benefícios trabalhistas e injustiças sociais. 
Agora, disputam-se recursos financeiros, filiados e parceiros estratégicos. Ou 
seja: clientes!

Publicado no jornal O Campista (Campos de Goytacazes/RJ) 13/06/2014; no jornal 
Diário do Noroeste (Colatina/ES) 17/06/2014 e no jornal Diário de Notícias (Linhares/
ES) 17/06/2014.



TraBalHo E EmPrEgo 383

CONTRASTES NO MUNDO DO TRABALHO 

Patrícia Tozzo de Matos
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Michelle Oliveira do Espírito Santo
Formada em Administração, possui MBA em Gestão de Projetos e atua como Administradora na 

UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Nos dias atuais, em muitos países, inclusive no Brasil, fala-se muito em 
promoção dos direitos humanos no trabalho: dignidade, respeito às diferenças, 
saúde e segurança do trabalhador, qualidade de vida no trabalho (QVT), 
condições favoráveis do ambiente interno, entre outras questões do gênero. 
Trazemos aqui uma breve reflexão no que diz respeito às condições e ao ambiente 
de trabalho nas empresas atuais, bem como os contrastes presentes nesse cenário. 

Partindo do “mundo da administração”, sempre estudamos sobre Taylor, 
Fayol e Ford – os pensadores mais conhecidos da área –, que trouxeram grandes 
contribuições para a organização do trabalho nas empresas. Contudo, ao longo 
do tempo foram surgindo outras discussões, tendo como ponto central a 
inserção do trabalhador como um SER HUMANO no desempenho de suas 
atividades. Nesta linha, destacamos as contribuições da Teoria das Relações 
Humanas, com foco na satisfação das necessidades do ser humano, organizadas 
em uma hierarquia, conforme estudos de Maslow, e a Teoria Comportamental, 
que apresenta os fatores responsáveis por garantir a motivação do trabalhador, o 
que até hoje tem colaborado para bons resultados nas empresas.

Todos esses estudos exerceram influência na maneira como as empresas 
contemporâneas têm olhado para seus funcionários. A maioria, entendendo 
a importância, para o sucesso da empresa, de um trabalhador motivado, tem 
buscado formas de promover o bem-estar, a saúde, a segurança, a satisfação 
com o conteúdo do trabalho e a gestão participativa, a fim de que o trabalhador 
se sinta valorizado e reconhecido no que faz. Hoje, ao contrário de anos atrás, 
tornaram-se normais, no mundo corporativo, questionamentos, tais como: 
O colaborador se sente realizado profissionalmente dentro da empresa? O 
colaborador está deixando de ser visto como uma máquina e/ou realizador de 
uma tarefa? Enfim, o mundo do trabalho vem mudando em alguns lugares!
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Muitas empresas enxergaram essa necessidade – mesmo que seja apenas 
pensando na maximização dos resultados e dos lucros – como uma mudança de 
foco da TAREFA para a PESSOA que a executa. Em muitas, já encontramos 
uma série de esforços por capacitar os indivíduos, especializá-los e torná-los 
capazes de, até mesmo, escolher onde e como trabalhar.

Mas, no nosso mundo de extremos e contrastes, alguns lugares ainda não 
conhecem esses estudos e a importância dos fatores citados.  Não conhecem o 
significado da motivação e do bem-estar do colaborador como itens primordiais 
para os bons resultados das empresas. Não entendem a importância de o 
trabalhador conhecer o sentido da sua tarefa. Nesses lugares, não muito distantes, 
o único sentido ensinado é o da sobrevivência. 

A edição de aniversário de 14 anos da revista National Geographic Brasil 
traz uma reportagem alarmante sobre a realidade dos desmanches de navios em 
Bangladesh. Naquela região, jovens que não sabem o significado de “carreira” ou 
“oportunidade”, ou que não sabem ser possível escolher a profissão de acordo 
com suas aptidões, “...são preferência por parte dos administradores das empresas 
de desmanche, porque desconhecem os perigos da tarefa e, por serem pequenos, 
entram nos desvãos mais apertados...”. Diante de toda a evolução do pensamento 
administrativo, que reconhece a importância do trabalhador, visto agora como 
SER HUMANO, e não mais como apêndice da máquina, como no início do 
processo de industrialização, é vergonhoso o pensamento desses gestores.

Causa estranheza a sensação de viver em um mundo onde, em grandes 
metrópoles, jovens universitários sonham ser trainnes em uma multinacional, 
enquanto outros, em pequenas e esquecidas cidades, não conseguem sequer uma 
expectativa para o dia seguinte. 

São apenas peças de um jogo, onde o que está em xeque são os altos lucros 
e o enriquecimento de poucos. Nesse jogo, a morte de um jovem de 22 anos é 
sentida, por parte dos empregadores, apenas como a perda de mão de obra. Uma 
mão de obra que ainda tinha muito a ser explorada até a idade de não aguentar 
mais a labuta, sem ter descoberto o sentido de sua vida.       

Diante de tantos contrastes, o mundo do trabalho ainda tem um vasto 
campo a ser explorado e almeja o surgimento de novos estudos e teorias aplicáveis, 
sobretudo no que se refere à importância do papel do SER HUMANO, ou seja, 
o protagonista de toda essa história, aquele que oferece sua força de trabalho 
para contribuir para o sucesso das Organizações.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 02/09/2014; no Diário de Petrópolis 
(Petrópolis/RJ) 02/09/2014 e no Correio do Estado (Campo Grande/MS) 06/09/2014.
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VOCÊ É UM FUNCIONÁRIO DA COCA?

Leonardo Maso Nassar
Graduado em Administração e Mestrando do curso de Administração de Organizações da USP – 

Campus Ribeirão Preto/SP.

Com o advento da Revolução Industrial em 1760, a produção de 
produtos disparou. Para que tamanha quantidade de produtos fosse absorvida 
pelo mercado, era necessário que mais consumidores surgissem. Uma forma 
de aumentar o número de consumidores era com o aumento da população, 
entretanto, tal medida levaria muitos anos e a espera por tal incremento 
populacional era inviável. A forma encontrada de aumentar o contingente 
de consumo foi com a abolição da escravidão. Dessa forma, os antigos 
trabalhadores escravos passariam a ter remuneração e, por consequência, capital 
para adquirirem produtos.

A Revolução Industrial também iniciou a chamada “remuneração 
variável”. Com ela era possível fazer o trabalhador se esforçar um pouco mais 
em seu trabalho em troca de um pequeno adicional pecuniário no salário, algo 
impossível de ser feito com o trabalho escravo. Segundo Adam Smith, o pior 
trabalhador assalariado era melhor que o escravo mais forte.

Passados vários anos da Revolução Industrial e do fim da escravidão, 
organizações e formas de trabalho tornaram-se cada vez mais complexas. As 
organizações perceberam que utilizar somente o labor de seus funcionários não 
era mais suficiente para aumentar sua competitividade no mercado. Para tanto, 
uma nova forma de trabalho muito mais sofisticada de trabalho foi elaborada: o 
trabalho involuntário.

Diferentemente do trabalho voluntário, o qual o trabalhador se 
voluntaria para realizar uma tarefa sem qualquer tipo de ganho pecuniário 
aparente, no trabalho involuntário, apesar de também não apresentar ganhos 
pecuniários, o “trabalhador” realiza uma atividade sem perceber que a está 
realizando. Ao tomar um refrigerante em público, usar uma roupa com a 
logomarca aparente, falar bem de algum produto para um conhecido são 
formas de trabalho involuntário.
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Quando você para em um restaurante depois de um dia pesado de labor 
para tomar uma merecida cerveja gelada, pessoas ao seu redor estão observando 
que você está tomando aquela marca de cerveja. Se você a está tomando, 
provavelmente ela tem qualidade e isso pode influenciar positivamente outros 
clientes do estabelecimento a consumi-la. Ao tomar uma cerveja em público, 
você deixa de ser um consumidor para ser um garoto propaganda.

Não é à toa o ditado sobre a “propaganda boca a boca” ser o melhor 
tipo de publicidade. Quando escutamos algo positivo sobre um produto de um 
amigo, familiar ou pessoa próxima, essa pessoa deixa de ser um cliente e passa a 
ser um vendedor daquele produto. Um “vendedor” com um poder de influência 
muito superior ao de um vendedor oficial. A grande sacada da fidelização do 
cliente não é simplesmente a compra constante do mesmo produto. O feito está 
em transformar seu cliente em um vendedor não remunerado e com forte poder 
de influência sobre um grupo.

O ganho das organizações com o trabalho involuntário é dobrado, pois 
além de darem dinheiro às empresas por meio da compra de produtos e serviços, 
os clientes trabalham de graça para as mesmas sem qualquer tipo de pesar ou 
reclamação. O trabalhador involuntário realiza o seu “trabalho” de forma feliz e 
na maioria dos casos ele deseja fazer isso. Você, provavelmente, conhece pessoas 
que gostam de estampar a marca de um produto ou falar que adquiriu esse ou 
aquele bem.

Antoine Lavoisier disse que “na natureza nada se cria, nada se perde, 
tudo se transforma”. Portanto, o trabalho escravo que todos pensavam que 
estava morto na verdade sofreu uma transformação para um tipo muito mais 
sofisticado de trabalho, no qual as pessoas “trabalham” felizes, gratuitamente 
e sem ao menos darem conta do que realmente estão fazendo. Se Adam Smith 
estivesse vivo nos dias atuais, ele teria que reconstruir seu pensamento e dizer 
que “o melhor trabalhador assalariado é inferior ao pior trabalhador escravo”.

Publicado no jornal Diário de Votuporanga (Votuporanga/SP) 19/11/2014; no jornal 
Diário Popular (Ipatinga/MG) 21/11/2014 e no jornal Tribuna Hoje (Umuarama/PR) 
30/11/2014.
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ERA PRA SER MAIOR?

Leonardo Maso Nassar
Graduado em Administração e Mestrando do curso de Administração de Organizações da USP – 

Campus Ribeirão Preto/SP.

Você acha que deveria ter um salário maior? Com certeza sua resposta é 
“sim”. Se essa mesma pergunta fosse repetida para toda a população mundial, 
99,97% das pessoas repetiriam a resposta que você teve.

De fato, é raro encontrar alguém totalmente satisfeito com o salário que 
ganha. Mesmo uma pessoa que receba um bom salário e consiga levar uma vida 
tranquila e proporcionar conforto para sua família, não se encontra plenamente 
de acordo com o salário que recebe. Pode ser uma vontade de ganhar mais por 
simples ganância ou uma percepção que o salário não corresponde com suas 
capacidades profissionais, mas de fato, a maioria das pessoas não ganha o salário 
que realmente merece.

Existe dois tipos de salários: o salário real, aquele que todos os 
trabalhadores recebem ao fim do mês, e o salário merecido, o que realmente 
deveria ser pago ao trabalhador. Entre esses dois salários existe um deságio, 
pois como dito anteriormente, o trabalhador recebe menos do que realmente 
merece. Porém, isso não ocorre porque o local de trabalho é opressor e paga mal 
seus funcionários, ou por vivermos em um sistema capitalista de mais valia e 
opressão à classe trabalhadora. Mesmo porque, os chefes ou os donos dos meios 
de produção também não recebem aquilo que deveriam receber.

A pergunta que surge naturalmente é: o que as pessoas realmente merecem 
receber de salários? A resposta é muito simples: as pessoas deveriam ganhar um 
salário compatível com todo o investimento pessoal feito por ela e para ela para 
ser o profissional que é. Tal investimento não é somente financeiro. É necessário 
computar o tempo investido, o desgaste emocional, a quantidade de estudo e 
tudo aquilo que foi abdicado durante o processo.

Por exemplo: para uma pessoa ser um médico, ela deve passar seis anos 
de sua vida na universidade; após esse período, ela deverá passar outros três 
anos fazendo a residência, fora os anos de estudos para entrar na faculdade de 
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medicina. Ao fazer essa conta, percebe-se que um médico dedica, no mínimo, 
dez anos de sua vida apenas estudando. Durante esse processo, há gastos com a 
educação (compra de material didático para o vestibular, compra de livros para 
a faculdade, pagamento de mensalidades escolares, pagamento de mensalidades 
universitárias, etc), gastos com aquisição de equipamentos necessários para 
desempenhar a profissão, gastos com transporte, tempo gasto com estudos, 
desgaste emocional com o vestibular e abdicação de prazeres cotidianos.

Portanto, se computado todo o investimento realizado por esse médico, o 
“salário merecido” deveria ser realmente maior que o “salário real”. Entretanto, 
a diferença, ou deságio, que existe entre os dois salários é compensado pelo 
reconhecimento social que esse trabalhador possui. O status que a sociedade 
proporciona-lhe compensa o deságio.

O profissional é visto e reconhecido pela sociedade como um médico, um 
advogado, um funcionário de uma grande empresa, um empresário de sucesso, 
etc. Portanto, conclui-se que: salário merecido = salário real + reconhecimento 
social.

Um fato que causa indignação por parte das pessoas em geral é a questão 
de alguns jogadores de futebol ganharem muito mais dinheiro do que a média 
da população. Pode ser que o investimento pessoal realizado, por exemplo, pelo 
Neymar seja inferior ao de um médico. Entretanto, tais jogadores possuem um 
talento muito raro e de difícil mensuração de valor. Por isso, mesmo o melhor 
jogador de futebol do mundo, provavelmente também recebe menos do que 
ele merece, pois o talento que ele possui é tão raro que esse indivíduo deveria 
receber mais por possuí-lo. Porém, da mesma forma que acontece com os outros 
profissionais, o deságio também é compensado pelo reconhecimento social, no 
caso do jogador de futebol, o reconhecimento torna-se global. Portanto, quanto 
maior for o deságio, maior será o reconhecimento.

Para finalizar e seguindo a linha de raciocínio do post, nem mesmo Bill 
Gates, o homem mais rico do mundo, recebe realmente o que ele deveria receber. 
A invenção do computador pessoal realizada por ele modificou o mundo. Novas 
formas de interação e negócios foram criadas e geram bilhões de dólares ao 
dia. Relacionamentos, negócios e informações foram facilitados graças a essa 
invenção.

Se o Bill Gates não recebe o que realmente merece, seu deságio certamente 
é enorme. Se um médico é compensado pelo reconhecimento familiar ou no 
máximo por um reconhecimento na cidade que ele vive e o melhor jogador de 
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futebol do mundo, que certamente possui um deságio maior, é compensado 
pelo reconhecimento mundial, a compensação social pelo enorme deságio 
recebida pelo Bill Gates é histórica. O tempo cuidará do ostracismo do médico 
e do jogador de futebol, porém daqui a mil anos, Bill Gates ainda será lembrado 
e reconhecido.

Portanto, caro leitor, se você sente-se injustiçado pelo seu salário, fique 
tranquilo, pois o Bill Gates também é um injustiçado.

Publicado no jornal Diário de Votuporanga (Votuporanga/SP) 04/12/2014.



VErSõES E PondEraçõES390

DISCRIMINAÇÃO NA SELEÇÃO DE PESSOAS

Dayane Cristine da Silva Pereira
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Neri Tisott
Mestre em Direito pelo Centro Universitário de Maringá/PR; foi professor substituto na UFMS – 
Campus de Três Lagoas/MS é professor do curso de Direito das Faculdades Integradas de Cacoal/

RO.

“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua 
origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender e, se 
podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar”. (Nelson Mandela)

A Convenção nº 111, que trata de discriminação em matéria de emprego 
e profissão, foi promulgada no Brasil, pelo Decreto nº 62.150 de 19 de janeiro 
de 1968. Essa convenção tem como objeto resguardar todas as pessoas das 
discriminações de emprego e profissão, motivadas por raça, cor, sexo, religião, 
opinião política, ascendência nacional ou origem social.

O Artigo 7º da Constituição Federal, que prega “a proibição [...] do 
critério de admissão do trabalhador por motivo de sexo, idade, cor ou estado 
civil”, foi apresentado à Câmara com o Projeto de Lei nº 471/03, que proíbe 
a veiculação de anúncios de empregos com limite de idade para os candidatos. 

Contudo sabe-se que ainda existem empresas que fazem restrições 
relativas, principalmente a idade, mesmo sabendo dos riscos que correm. Outras 
não restringem no anúncio, mas no momento da seleção podem fazer as escolhas 
de acordo com sua pretensão.

A atitude discriminatória resulta da ação omissiva de pessoa ou grupo 
que exclui e inferioriza outros grupos ou indivíduos. Alguns empregadores 
utilizam-se da suposta necessidade de qualificação profissional e da exigência 
de determinados critérios, que na verdade, objetivam a exclusão de grupos de 
trabalhadores.

Existem outros modos de discriminação, identificadas na análise 
curricular do candidato, como determinadas características físicas ou solicitar 
fotografia em curriculum vitae, na pré-seleção de emprego, por exemplo, são 
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acontecimentos comuns, e que podem caracterizar discriminação.
Frequentemente, empresas procuram escapar do debate ao tema, e por 

muitas vezes cometem atos discriminatórios e delitos de injúria, conforme 
Código Penal, art. 140, e afirmam inexistência por ausência de provas.

É difícil verificar a aplicabilidade de leis, no caso de discriminação na 
seleção de candidatos, por muitas vezes, a mesma ocorre de forma oculta. 
Para pessoas que são alvos de discriminação por serem considerados velhos, é 
preciso atualizar-se no mercado e estarem atentas às novidades. Dessa forma, é 
descartada a possibilidade de serem discriminadas por falta de conhecimento ou 
atualização. 

Incumbe-se à pessoa, passiva da relação discriminatória, reconhecer e 
identificar as práticas discriminatórias, a forma como ocorrem e os efeitos dessas 
práticas, não aceitando ser discriminada em uma entrevista de emprego uma vez 
que, possui toda a qualificação técnica exigida.

É importante trabalhar a mudança dos paradigmas e pensamento nas 
empresas. O ideal é o equilíbrio entre pessoas de todos os sexos, idades, credos 
e raças. O fato é que se for percebida qualquer forma de discriminação, a pessoa 
que se sentir prejudicado poderá ingressar com um processo contra a empresa e 
deixar que a justiça cuide do restante.

Publicado no jornal Diário de Assis (Assis/SP) 20/02/2015; no jornal Diário MS 
(Dourados/MS) 23/02/2015 e no jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 
24/02/2015.
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CAPÍTULO VIII

“Vivemos num mundo onde nos escondemos para fazer amor! 
Enquanto a violência é praticada em plena luz do dia.”

John Lennon

 “Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo
Sem saber o calibre do perigo

Eu não sei, da onde vem o tiro 
Por que caminhos você vai e volta?

Aonde você nunca vai e que esquinas você nunca para?
À que horas você nunca sai?

Há quanto tempo você sente medo?
Quantos amigos você já perdeu?

Entrincheirado vivendo em segredo e ainda diz que não é problema seu [...]»

Música: O calibre - Os Paralamas do Sucesso
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VIOLÊNCIA: EFEITO DOMINÓ

Heloísa Natalino Valverde Castilho
Acadêmica do curso do Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Não se fala em outra coisa no Brasil: a invasão nos morros cariocas e a 
expulsão dos traficantes do Complexo do Alemão. Um espetáculo que a mídia 
televisiva oferece a seu público como exemplo de atuação instituições formais 
contra uma forma relativamente recente de violência: a violência urbana. 

Notícias sobre a violência urbana estão em toda parte, e a parte que nos 
toca aqui é levar vocês, leitores, a uma breve reflexão sobre o tema e ao desvio 
do olhar das telas de TV. 

Navegando pela internet, logo constatamos que “violência urbana” é 
uma expressão usada para designar o fenômeno social de comportamento 
deliberadamente transgressor e agressivo ocorrido em função do convívio 
urbano. 

Sua manifestação mais evidente é o alto índice de criminalidade e a mais 
constante é a infração dos códigos elementares de conduta civilizada. Não dá 
para ignorá-la, pois é um problema que afeta a ordem pública e toda a sociedade, 
independente de classe social. 

A violência urbana engloba diversos tipos de violência: doméstica, escolar, 
dentro das empresas, contra idosos, crianças, mulheres, entre outras. 

Não dá pra imaginar um mundo sem a violência, pois isso é histórico, 
mas também não se podem aceitar como normais as tantas ocorrências de 
violência urbana, como assassinatos, assaltos, tráfico de drogas, tiroteios 
entre quadrilhas rivais e até mesmo a corrupção, além do desrespeito 
sistemático às normas de conduta social estabelecidas pelos códigos legais 
ou pelo costume. 

Se olharmos hoje para boa parte do Brasil, veremos uma população 
amedrontada: tem medo de sair de casa. A questão é que não se resolve de vez o 
problema da sensação de insegurança.
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Não há uma causa específica para a violência, apesar de muitos especialistas 
apontarem a má distribuição de renda como a causa principal, um problema de 
origem econômica, portanto. 

A experiência de quem convive com a violência urbana aponta outras 
causas, em especial de ordem social, como: fracasso dos pais com relação à 
educação de adolescentes; crise familiar; reprovação escolar; desemprego; tráfico 
e uso de drogas; confronto entre gangs rivais; desrespeito e intolerância às 
minorias, discriminação, racismo e tantos outros.

Qualquer que seja a magnitude das múltiplas causas, a que mais 
potencializa a violência urbana é aquela que ocorre justamente dentro dos lares, 
que acaba gerando outros tipos de violência fora. Sem laços familiares fortes, a 
probabilidade de uma criança vir a cometer um crime na adolescência é maior. 
A desestruturação de sua família pode ter origem no assassinato do pai ou da 
mãe, ou de ambos. 

Uma análise mais atenta do problema vai apontar uma correlação entre 
econômico e o social: a má distribuição de renda resulta na privação da educação, 
da saúde, do lazer e de melhores condições de moradia. É também provável e 
explicável, para nossa tristeza, que essa desigualdade gere uma certa “rebeldia”. 
Especialistas em psicologia já criaram o chamado “efeito favela”, que afeta 
diretamente a autoestima das pessoas que residem em favelas, que, em muitos 
casos, escondem o local em que moram e muitos outros residentes da favela não 
tem o que informar: favelas nem mesmo endereço possuem, já que seus “barracos” 
não tem nem número. Isso é uma vergonha para os governantes deste país!

Para alguns especialistas, as chacinas, roubos, assaltos, assassinatos, 
sequestros e o tráfico de drogas são a resposta para a desigualdade social, como 
se fossem uma forma de “fazer justiça com as próprias mãos”.

Difícil de entender, mais do que de explicar, mas, como cada causa de 
violência é um caso a ser discutido, desloca-se o foco para a violência doméstica, 
que na maioria dos casos, é fruto do uso excessivo de bebidas alcoólicas e de 
drogas. Em outras palavras é o marido que chega em casa bêbado e bate na 
mulher e nos filhos.

Em suma, por mais que a violência seja um grande mal e que afete toda 
a sociedade, isso independe de localidade, classe social ou período histórico. Ela 
está aí, presente e mais forte! Mas será que existe uma solução amenizadora para 
esse fenômeno? O que se necessita, antes de tudo, é lembrar que há a repressão 
e a prevenção. 
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A repressão pode ser explicitada como maior atuação das autoridades, 
tanto do governo quanto de autoridades policiais, evitando trocas de tiros, 
chacinas e brigas entre traficantes, muito comuns em favelas e periferias das 
grandes cidades.

Já a prevenção vem da ideia de melhorar a educação, conscientizar a 
população, mostrando como os cidadãos serão punidos se agirem fora da lei. No 
Brasil, paira uma ideia de impunidade, especialmente se quem cometer o crime 
forem pessoas da classe média ou da classe alta, já que têm condições de pagar 
por bons advogados.

Um ato considerável dentro do fator prevenção é o desarmamento. A 
revista Carta Capital (edição de 18-08-2010) apresentou o seguinte dado: 
“causas da redução da violência, a partir da base de dados municipais de São 
Paulo, onde os homicídios caíram 60% entre 2010 e 2007, [...] cada 18 armas 
apreendidas uma vida foi poupada.” Esses números são expressivos.

A arma em casa dá uma falsa sensação de segurança, mas na realidade é o 
caminho mais curto para os registros de assaltos com morte de seu portador. No 
caso de abordagem por um assaltante, o cidadão armado corre maior risco de ser 
morto. Pode ser vítima de sua arma e alimenta a ilegalidade. Quem deve andar 
armado é quem foi designado para proteger a sociedade e não o cidadão comum!

Publicado no jornal Diário MS (Dourados/MS) 15/12/2010. 
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“OLHO POR OLHO, DENTE POR DENTE”

Felipe Antunes Chaves
Acadêmico do curso do Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Vanessa Cristina Lourenço Casotti Ferreira da Palma
Professora do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Justiça, uma bela palavra, cheia de significados que imprime inspiração, 
amor, ódio, lutas e revoluções. Desde a antiguidade este termo era usado como 
forma de dar a cada qual o que lhe compete, o que merece. Demonstração 
disso, era a famosa Lei de Talião, que consistia no princípio do “olho por olho, 
dente por dente”, insculpida no Código de Hamurabi (um dos mais antigos 
conjuntos de leis já encontrados) que procede da antiga Mesopotâmia, atual 
Oriente Médio.

 Com o avanço da humanidade verificou-se que nem sempre tal lei era 
benéfica à sociedade. Mas, pensa-se: seria justo compelir sofrimento à família 
cujo mantenedor mata o filho daquele que um dia assassinou um dos seus? Num 
outro ângulo: seria justo compelir um inocente a pagar pelo crime de outrem? 
Desse modo, as aplicações das penas passaram a ter critérios de proporcionalidade 
e razoabilidade para evitar tal situação.

Nesse âmbito, várias teorias surgiram para justificar a aplicação de penas 
aos indivíduos que cometem um crime ou contravenção. Hodiernamente, 
vê-se que ainda persiste a ideia de que a pena seria uma forma de castigo ao 
transgressor e que somente assim haveria justiça e paz social, porém isto não foi 
o bastante para conter o aumento da criminalidade.

Mais bárbaro ainda é punir de forma errada. E isso é o que acontece 
trivialmente no Brasil. Há um caso, um pouco antigo, em que dois irmãos foram 
acusados de terem furtado duas melancias, em que o Promotor opinou pela 
detença dos indiciados na prisão. Seria razoável ou justo que dois homens tivessem 
a liberdade ceifada (o crime de furto é punido com reclusão de um a quatro anos e 
multa) por causa de duas melancias? Não haveria outra forma de puni-los?

Ao analisar tal caso, o magistrado Rafael Gonçalves de Paula, bradou 
em sentença: “para conceder a liberdade aos indiciados, eu poderia invocar 
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inúmeros fundamentos: os ensinamentos de Jesus Cristo, Buda e Ghandi, 
o Direito Natural, o princípio da insignificância ou bagatela, o princípio da 
intervenção mínima, os princípios do chamado Direito alternativo, o furto 
famélico, a injustiça da prisão de um lavrador e de um auxiliar de serviços gerais 
em contraposição à liberdade dos engravatados que sonegam milhões dos cofres 
públicos, o risco de se colocar os indiciados na Universidade do Crime (o sistema 
penitenciário nacional),…”

E ainda, foi além: “poderia sustentar que duas melancias não enriquecem 
nem empobrecem ninguém. Poderia aproveitar para fazer um discurso contra 
a situação econômica brasileira, que mantém 95% da população sobrevivendo 
com o mínimo necessário. Poderia mesmo admitir minha mediocridade por 
não saber argumentar diante de tamanha obviedade. Tantas são as possibilidades 
que ousarei agir em total desprezo às normas técnicas: não vou apontar nenhum 
desses fundamentos como razão de decidir. Simplesmente mandarei soltar os 
indiciados. Quem quiser que escolha o motivo.”

Outra decisão análoga foi a do juiz Ronaldo Tovani, que sentenciou em 
versos a respeito do furto de duas galinhas: “Perguntado pelo furto / Que havia 
cometido / Respondeu Alceu da Costa / (...) / Desde quando furto é crime / 
Neste Brasil de bandidos? / (...) / E hoje passado um mês / De ocorrida a prisão 
/ Chega-me às mãos o inquérito / Que me parte o coração / Solto ou deixo 
preso / Esse mísero ladrão? / Soltá-lo é decisão / Que a nossa lei refuta / Pois 
todos sabem que a lei / É prá pobre, preto e puta... / Por isso peço a Deus / Que 
norteie minha conduta. / (...) / Desta forma é que concedo / A esse homem da 
simplória / Com base no CPP / Liberdade provisória / Para que volte para casa 
/ E passe a viver na glória / Se virar homem honesto / E sair dessa sua trilha / 
Permaneça em Cachoeira / Ao lado de sua família / Devendo, se ao contrário, / 
Mudar-se para Brasília!!”

Num país com tamanhas injustiças é de se entender as razões e a indignação 
de alguns magistrados para com o sistema judiciário. Portanto, é preciso repensar 
os princípios, fundamentos e a modo como as penas são aplicadas, sobretudo 
em relação aos menos afortunados, uma vez que ao insistir na máxima “olho por 
olho”, já dizia Gandhi: “o mundo acabará cego”. Mas enfim, com relação aos mais 
afortunados, já dizia Sólon, um legislador grego, que as “leis são como teias de 
aranha: boas para capturar mosquitos, mas insetos maiores rompem sua trama e 
escapam”. É de se assombrar que este país seja realmente um “país de todos”!

Publicado no Jornal Regional (Dracena/SP) 27/02/2011 e no jornal O Estado de Mato 
Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 19/04/2011. 
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BULLYING: BRINCADEIRA SEM GRAÇA!

Tamara Domingues Martins da Silva Cabrera
Acadêmica do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

O advento da informação instantânea das mídias de massa nos 
proporciona diariamente o contato com tantas notícias globais. Nesses últimos 
dias fomos surpreendidos pelas tristes cenas de um garoto australiano revidando 
a constantes agressões de um colega de sala. O garoto, chamado Casey Haynes 
de 16 anos, disse que depois de ser perseguido na escola por três anos, pelo fato 
de ser “gordinho”, revidou às provocações de Richard Gale, um estudante da 
mesma sala. Cabe lembrar que esse fato não é isolado ou incomum, ao contrário, 
é cada vez mais freqüente nos depararmos com notícias relacionadas a esse tipo 
de atitude. 

No período recente isso foi intitulado como Bullying, termo em inglês 
para descrever atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetidos, 
praticados por um indivíduo (bully = valentão) ou grupo de indivíduos com o 
objetivo de intimidar ou agredir quem, normalmente, é incapaz de se defender.

Em todo lugar existe o bullying, que antes era visto como fatos isolados ou 
apenas uma “brincadeira de criança”, ou seja, não era levada a sério pela maioria 
das pessoas. Talvez o que tenha virado os olhos do mundo pra essa manifestação 
de violência tenha sido o caso do garoto Jeremy Wade Delle. O garoto, após 
incessantes provocações, acabou se matando em 1991, em frente a trinta colegas 
de sala e uma professora (fato que inspirou o grupo Pearl Jam a criar uma música 
com o nome do garoto, em protesto).

No Brasil, uma pesquisa realizada mostra que esse tipo de atitude é mais 
comum da 6° ao 9° ano do ensino fundamental. Nos meninos, é comum a 
agressão física ou simples ameaça (empurrões, pontapés, tapas etc). Nas meninas 
a intimidação de cunho psicológico é mais utilizada (apelidos maldosos, espalhar 
histórias humilhantes ou mentiras). 
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Um caso de bullyng em nosso país foi o de um menino pernambucano, 
em que cenas foram espalhadas pela internet, nas quais era obrigado pelos 
colegas a tomar um refrigerante que supostamente continha cuspe.

Todavia, o que mais preocupa são as conseqüências dessas brincadeiras 
maldosas. Estudos comprovam que, tanto quem sofre, quanto quem realiza o 
bullying acaba sofrendo no futuro. As crianças e adolescentes envolvidos podem 
virar adultos com sentimentos negativos e baixa autoestima, tendem a adquirir 
problemas para se relacionar com outras pessoas, ou apresentar comportamento 
agressivo e em casos extremos até mesmo suicídio. 

Um exemplo desse comportamento agressivo seria o fato de que, cada vez 
mais, massacres em escolas e universidades, com garotos entrando armados e 
atirando em seus colegas, são noticiados na mídia mundial. Outro exemplo que 
vale ser citado é o da taxa de suicídio entre jovens entre 15 e 20 anos, que só na 
última década aumentou incontrolavelmente.

Acontecimentos extremos são mais presenciados nos Estados Unidos 
e nos países asiáticos, onde há uma política competitiva entre os jovens, ou 
seja, eles devem ser os melhores, fazer o melhor e ter os melhores como seus 
amigos, em outras palavras é a busca da perfeição. Todos nós sabemos que essa 
idealização e pressão são apenas mais um meio de aumentar as cenas de violência 
tão decorrentes hoje em dia.

Ao nosso olhar, o que contribuiria para conter essa onda de bullying é 
uma maior preocupação com as crianças, tanto por parte dos pais como dos 
professores e orientadores. Sempre é importante estar atento ao comportamento 
da criança, observando se está mais quieta e triste. Os adultos devem ser 
contrários as ações discriminatórias e preconceituosas de uma criança para com 
a outra. Os casos que já apresentam um período maior de agressão devem ser 
encaminhados a atendimento psicológico. 

Por fim, o bullying fere o princípio da dignidade da pessoa humana, 
garantido pelo artigo 5ª de nossa Constituição Federal e, por isso, não deve ser 
visto como normal ou passageiro, como uma simples e inocente “brincadeira de 
criança”. Defronte a tantas ações de crianças que, convivendo em grupos que 
promovem o aumento da violência física e psicológica, são lesadas efetivamente, 
temos a prova de que o bullying é um assunto grave e que merece a devida atenção 
de todos: pais, professores, cidadãos, poder público, enfim toda a sociedade. 

Não nos esqueçamos que nossas crianças serão nosso futuro!

Publicado no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 
30/03/2011 e no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 30/03/2011. 
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O ESTADO DEVE CUMPRIR SUAS OBRIGAÇÕES!

Luiz Renato Telles Otaviano
Professor do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

A entrada em vigor da Lei n. 12.403/2011 trouxe à baila o surrado 
discurso da impunidade que gera insegurança. A despeito dos presídios, cada 
dia mais abarrotados, dos mandados de prisão e das condenações brotando nas 
Varas Criminais, somos, cada vez mais, o país da impunidade.

Impunidade é palavra de ordem para os sensacionalistas, uma verdadeira 
panaceia, que surge sempre que a intenção defender a permanência do status 
quo na seara criminal. A citada lei tem por característica primordial adequar 
a prisão e liberdade provisórias, fiança e demais medidas cautelares penais, ao 
texto Constitucional, decorridos quase um quarto de século de vigência da 
Constituição.

De plano, verifica-se que não há interferência alguma na aplicação e 
execução de sanções criminais (condenações definitivas). Assim, não há que se 
falar em impunidade, uma vez que – ainda é preciso lembrar, infelizmente - a 
Constituição Federal garante que ninguém deve ser considerado culpado até o 
trânsito em julgado de sentença condenatória.

É bom que se diga que não se pretende elaborar uma crítica jurídica à 
nova lei, até por que a maior parte dos escritos que se lê, têm muito pouco de 
conteúdo jurídico. O que se pretende é chamar atenção para alguns argumentos 
apelativos que há tempos justificam o injustificável.

O primeiro deles, a IMPUNIDADE, já foi citado. Aliás, sempre 
que alterações desse calibre acontecem, há quem sempre se valha da palavra 
IMPUNIDADE, sem nenhum tipo de rigor que, a priori, necessário se faz em 
situações como a que ora se afigura... 

Agora, fala-se muito na INSEGURANÇA pela soltura de presos 
provisórios, ou seja, a impunidade gerada pela nova lei vai resultar em insegurança 
da população. Ora! Presos provisórios são soltos todos os dias, aos montes, afinal, 
como a própria nomenclatura está a dizer, são PROVISÓRIOS... E mais, caso 
existam provas incriminadoras serão condenados, ao final do processo, ocasião 
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adequada para se avaliar qual a pena a ser aplicada, e a que capitulação legal 
estarão, definitivamente, adstritos. 

É preciso ressaltar, ainda, que medidas provisórias não têm caráter 
punitivo e que, portanto, a não aplicação não resulta em impunidade – 
NUNCA! Da mesma forma que não pode pleitear indenização, sob a alegação 
de ter sido injustamente punido, aquele que é preso preventivamente e, ao final 
do processo, absolvido. 

Onde está, afinal, a justificativa plausível para a mencionada 
INSEGURANÇA da população? Afinal, a entrada em vigor de uma lei que 
impede a prisão preventiva – veja, a prisão é PREVENTIVA! – de supostos 
autores de crimes punidos com pena máxima inferior a quatro anos, a não ser 
que já tenha sido condenado definitivamente por outro crime doloso, gera 
insegurança para a população? 

Antes mesmo de responder a tal indagação é preciso acrescentar que a lei 
excepciona, ou seja, – permite a prisão preventiva – nos casos em que o crime é 
cometido envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, 
adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, desde que a prisão seja 
decretada para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, tais como 
a proibição de manter contato com pessoa determinada ou proibição de acesso 
ou frequência a determinados lugares.

Não se pode olvidar acerca de outra exceção, independentemente da pena 
aplicada ao crime, a prisão preventiva também pode ser decretada em casos de 
dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos 
suficientes para esclarecê-la.

Evidentemente, a resposta à pergunta acima é NÃO! Proibir a prisão 
preventiva em casos de cometimento de crime punido com pena máxima não 
superior a quatros anos, nas condições acima expostas, nada mais é do que dar 
tratamento isonômico à população. Assim é que é, porque é assim que deve 
ser. E não se exigem tantos esclarecimentos para tais questões, já que ninguém 
permanecerá preso em tais condições, caso tenha em sua defesa um profissional, 
minimamente interessado.

Ainda que preso em flagrante, será colocado em liberdade em questão 
de poucos dias, a não ser, obviamente, que seja preso e esquecido na prisão por 
não ter alguém que defenda seus interesses, o que, por certo, dá ensejo a uma 
outra discussão – não menos importante – pois esse é mais um dos dramas que 
acometem o sistema prisional /punitivo brasileiro, que bem pode ser tratado 
alhures. 



Versões e Ponderações402

Pois bem, circula a informação que milhares de presos serão liberados, 
causando extrema INSEGURANÇA para a população. Chegou-se a veicular 
que no Estado de Mato Grosso do Sul seriam liberados mais de 80 mil presos, 
informação, obviamente, equivocada e já desmentida publicamente por várias 
autoridades.

No Estado de São Paulo – o Estado que “mais prende” no Brasil! – veicula-
se que podem ser colocados em liberdade 54 mil presos provisórios em razão da 
vigência da nova lei. Se a informação é verdadeira – e a vejamos pelo viés mais 
consentâneo e correto – O Estado de São Paulo mantém presas 54 mil pessoas 
que supostamente cometeram crimes punidos com pena máxima não superior a 
quatro anos, sem violência, sem condenação definitiva anterior, e devidamente 
identificados. 

Será mesmo que a liberdade dessas pessoas é que vai gerar uma profunda 
sensação de insegurança? Façamos o raciocínio inverso: mantê-los presos, de 
forma irresponsável, ilegal e inconstitucional, AUMENTARÁ a SEGURANÇA 
da sociedade? Por certo que NÃO, já que, como dito acima, qualquer pessoa 
nessas condições obtém a liberdade provisória rapidamente, ou pelo menos, 
deveria obtê-la, de acordo com o que prescreve a jurisprudência dos nossos 
tribunais.

Insegurança (jurídica) é justamente o que acontecia antes da mencionada 
lei. Tratamento desigual para pessoas em situação jurídica idêntica é 
INSEGURANÇA, a contrário sensu, uniformizar o tratamento é SEGURANÇA! 

As mesmas pessoas que usam argumentos como impunidade e insegurança 
para atacar a adequação da legislação infraconstitucional à Constituição, 
costumam citar exemplos de outros países – o que fazem sem qualquer atenção 
à correção das informações – para desqualificar o Brasil, determinando que 
vivemos no “país da impunidade”. 

Dizem por aí que devemos seguir o exemplo dos EUA, pois lá, sim, as 
pessoas são punidas. Impávidos, colossais, difundem “aos quatro ventos” que nos 
Estados Unidos tudo é diferente - e melhor! Lá, a população não convive com a 
insegurança gerada pela impunidade, como no Brasil. Pois bem. Recentemente, 
publicou-se, sem grande alarde da mídia, a informação que a Suprema Corte do 
EUA mandou soltar milhares de presos das superlotadas prisões da Califórnia 
sob o argumento de que não havia condições mínimas de se abrigarem os presos 
dignamente. Assim mesmo, sem outra justificava condizente com os reclamos 
dos punitivistas de plantão, pelo simples motivo – pasmem, para alguns a 
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dignidade humana é um simples detalhe - de que as prisões não respeitam as 
condições mínimas para abrigar seres humanos !! 

É esse o exemplo que devemos seguir? Afinal, nos EUA não reina a 
impunidade, como ocorre no Brasil. Não vimos exaltação pública da atitude da 
Suprema Corte dos EUA, ao contrário, a notícia foi muito pouco comentada. 
O exemplo citado serve para ilustrar a total fala de coerência dos sensacionalistas 
que discordam de todo e qualquer avanço da legislação criminal brasileira. 

Não bastasse tudo isso, outro aspecto dos comentários à nova lei chama 
muito a atenção. Várias medidas cautelares foram criadas pela nova lei e, dentre 
elas, as já citadas proibições de manter contato com pessoa determinada ou 
de acesso e frequência a determinados lugares, bem como, o recolhimento 
domiciliar no período noturno e nos dias de folga, proibição de ausentar-se da 
Comarca e monitoração eletrônica. 

Evidentemente, tais medidas importam em controle e fiscalização pelo 
Estado. E é aí que surge o pior de todos os argumentos contrários à nova lei, 
que é justamente a impossibilidade de fiscalização do cumprimento das medidas 
cautelares pela falta de condições materiais para tanto. É muito pior, chega a ser 
surreal, ouvir tal argumento de agentes do Estado.

O Estado que não tem condições materiais para implementar o seu 
PODER PUNITIVO, evidentemente, perde a legitimidade para exercê-lo. 
Não fiquemos por aqui. A questão é mais séria. O Estado é detentor do poder 
de tributar e, mesmo que tal poder não seja ilimitado, sabemos que a carga 
tributária no Brasil está entre as mais elevadas do mundo. Assim, a simples 
justificativa de que o Estado não tem condições materiais, não convence.

Imaginemos o sujeito no caixa do supermercado afirmando que não vai 
pagar o valor dos impostos, apenas o valor do produto, sob a alegação de que não 
tem condições financeiras de pagar. Ou, ainda, na praça de pedágio o motorista 
exigindo a liberação da cancela independentemente de pagamento, já que não 
tem condições de pagar o pedágio, pois já paga imposto na compra do veículo, 
no combustível e IPVA. Tais justificativas seriam aceitas pelo Estado? 

Na questão da lei em comento, especificamente, é de se observar alguns 
detalhes acerca das condições materiais do Estado para fiscalização das medidas 
cautelares.

O Poder Judiciário, entretanto, é dotado de uma série de garantias, todas 
tendentes a propiciar a sua independência e imparcialidade. A independência 
do Poder Judiciário é, sem dúvida, um dos pilares do Estado Democrático de 
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Direito, tão almejado por todos. Não é crível viver, em pleno século XXI, sob a 
égide de um Judiciário atrelado a interesses particulares.

Entre as citadas garantias há o denominado autogoverno. Tal prescrição 
constitucional permite ao Poder Judiciário a elaboração de proposta e gestão das 
dotações orçamentárias, ou seja, concede autonomia administrativa e financeira. 
Destacam-se entre os poderes conferidos a organização de Secretarias e Serviços 
auxiliares e Juízos, elaboração de regimentos internos, propositura de criação de 
novas Varas Judiciárias e provimento dos cargos necessários à administração da 
justiça, dentre outras, que, por certo, fariam com que o exercício da atividade 
jurisdicional propiciasse, in casu, o aparelhamento adequado para a efetivação 
do exercício não arbitrário do poder punitivo, tal qual previsto pelo Texto 
Constitucional e a legislação que – repita-se – deve a ela se reportar, razão de ser 
da afirmação outrora feita, no sentido de que a Lei em comento é consentânea 
com a Constituição Federal. 

Falar sobre a utilização dos recursos orçamentários pelo Poder Judiciário 
merece um capítulo próprio. Afinal, ainda não é possível afirmar que está 
totalmente vencida a batalha para extirpar o nepotismo dos Tribunais. Aqui, 
a menção serve somente para afastar argumentos absurdos de discussões (que 
deveriam ser) sérias.

Cabem, portanto, ao Poder Judiciário – via garantia de autogoverno – 
as providências necessárias ao fiel cumprimento da lei, somente assim haverá 
legitimidade no exercício do poder de punitivo Estatal. Não há mais lugar para a 
famigerada desculpa “o Estado não tem condições”, que necessita ser substituída 
pela afirmativa “o Estado está cumprindo a lei, e todas as medidas cautelares 
estão efetivamente em vigor e adequadamente fiscalizadas”. É isso que nos deve 
o Poder Judiciário na vigência do Estado Democrático de Direito!

Por fim, e apenas para que não pareça ser este mais um texto oportunista 
“às avessas”, cumpre observar que punir criminosos é um DEVER do Estado, 
muito mais que um DIREITO. A punição, entretanto, deve ser consequência 
da condenação definitiva, fruto de respeito ao devido processo legal. Assim, 
como segurança da população deve decorrer da certeza de que o Estado, por 
intermédio do Poder Judiciário, trata a todos com isonomia, sem pesos e 
medidas diversos. Parafraseando Nietzsche, em Assim Falava Zaratustra: “Eis 
aqui, todavia, o conselho que vos dou, meus amigos: desconfiai de todos os que 
sentem poderosamente o instinto de castigar!”

Publicado no jornal O Estado Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 16/07/2011.
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E DEPOIS DA PRISÃO?

Luiz Renato Telles Otaviano
Professor do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

A Lei 12.403 - que alterou a sistemática da prisão cautelar, fiança e criou 
medidas alternativas à prisão preventiva - fomentou a interminável discussão 
acerca das opções legislativas relacionadas à prevenção e combate ao crime. A 
palavra “opção” é mencionada propositalmente. Assim, pontuo, ab initio, que o 
ordenamento jurídico de um povo é fruto de suas opções ético-políticas. E com 
isso, deixo registrado o repúdio ao maniqueísmo, comezinho, das discussões 
habituais sobre a temática. Não se trata da luta do bem contra o mal, e muito 
menos da guerra dos arautos da moralidade contra os defensores da impunidade. 

O que, verdadeiramente, importa é a regulação da vida em sociedade e 
suas consequências e esta discussão não pode ser conduzida por argumentos 
apelativos, a despeito de se mostrarem sedutores a olhos incautos.

A Lei em questão é fruto de um dos sete projetos apresentados ao 
Congresso Nacional em 2001, originários do trabalho de comissão de notáveis 
encarregada de elaborar a reforma do Código de Processo Penal. É de se notar 
que a tarefa da Comissão foi projetar o ajuste do antigo e ultrapassado Código, 
idealizado em plena Ditadura Vargas em 1941, à Constituição Federal. Claro, 
portanto, que não houve mudanças nas opções acerca da política criminal do 
país, apenas ajustes. E isso porque o Código não se achava em conformidade 
com a nossa Lei Maior.

Não pretendo, no entanto, comentar erros e acertos da Lei acima citada. 
Mas sim, chamar atenção para a pobreza, no mínimo curiosa, da discussão sobre 
o resultado da prisão de quem comete crimes. Qual é o “produto final” da ânsia, 
que assola boa parte da sociedade e da comunidade jurídica, de se prender cada 
vez mais? Quais são os benefícios trazidos à sociedade pelo cumprimento da 
pena de prisão? Qual é o sentido de se punir os criminosos?

Ninguém ousa discordar da constatação de que a prisão não recupera 
o condenado. Esta é, por certo, a única unanimidade quando o tema é 
criminalidade. Mas, estranhamente, inflamam-se os punitivistas quando se fala 
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em melhoria/fiscalização das condições do cárcere ou em medidas alternativas à 
prisão para delitos de menor gravidade - ainda que a prisão seja provisória.

IMPUNIDADE e INSEGURANÇA são as palavras usadas - sem 
qualquer critério - para transformar em vilão qualquer sujeito, jurista ou não, 
que defenda a dignidade humana do condenado. Discutir o “fruto” da prisão, 
entrementes, não é do interesse de quem se diz combatente da IMPUNIDADE 
e da INSEGURANÇA, por quê?

Vivemos um círculo vicioso, onde é comum o condenado, após o 
cumprimento da pena, cometer crime mais grave, mais violento. Mas, ainda 
assim, a cada dia se prende mais, e a cada instante os autodenominados defensores 
da segurança demonizam qualquer medida que comprometa a sua ânsia punitiva. 
Seria lógico ao primeiro sintoma de enfermidade tomar um remédio que nos dê 
alívio imediato, e, na sequência, nos acometa de doença mais grave?

Vejamos esse quadro por um ângulo pouco explorado. A sociedade 
é cliente do Estado na questão da segurança. Afinal, todos nós pagamos os 
impostos em troca de uma série de prestações que nos são devidas, entre elas, 
a segurança. Colocando as coisas nestes termos, é possível assegurar que a 
segurança é um serviço pelo qual pagamos, o que nos torna consumidores. Ao 
pagar por um serviço temos direito de exigir que seja prestado com eficiência, e 
disto não resta dúvida.

Evidente, então, que temos direito à punição de quem comete crime, na 
forma de contraprestação do Estado. E temos direito, também, a que a punição 
do criminoso traga algo de bom para a sociedade. Afinal, esse é o sentido maior 
da punição. É isso que nos deve o Estado, em troca dos extorsivos impostos que 
pagamos. 

É por este estado de coisas que deveria clamar quem se declara defensor 
da SEGURANÇA e combatente da IMPUNIDADE! Mas isso não acontece, 
por quê? A resposta é evidente. O que se defende aos berros, não é segurança 
ou o fim da impunidade, mas sim a VINGANÇA – e é bom que se diga que 
essa vingança atinge sempre a uma mesma parcela da população, já que alguns 
poucos, abastados, parecem estar imunes a ela.

Não defendo, por razões óbvias, nenhuma espécie de abolicionismo penal, 
mas lamento o fato de que nunca foi tão atual o dizer de Zaratustra, memorável 
personagem de Nietzsche: “Eis aqui, todavia, o conselho que vos dou, meus 
amigos: desconfiai de todos os que sentem poderosamente o instinto de castigar!”

Publicado no jornal O Estado Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 01/08/2011.
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DESARMAR PARA SALVAR VIDAS!

Luana Colognesi Pereira da Silva
Acadêmica do curso do Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Todos sabem que os números da violência no Brasil sempre foram 
elevados, mas, ultimamente parece fugir do controle! Sabemos também que 
os crimes cometidos com arma de fogo são demasiadamente corriqueiros. Até 
passamos a achar normal receber notícias de assassinatos onde quem cometeu 
o crime é alguém que não deveria estar armado, porém portava uma arma de 
fogo. 

É triste testemunhar que o conformismo tomou conta de uma nação 
inteira que sabe que em nosso país é possível ter uma arma de fogo em casa, 
através de meios fraudulentos e ilegais ou não. Em 2005, no referendo sobre 
a proibição da comercialização de armas de fogo e munições, descobrimos 
que 64% da população brasileira desejam o direito de ter uma arma em seu 
domicílio. Encanta-se por um bordão que a arma contribuiria com a legítima 
defesa. 

Se o problema está no Estado que não consegue garantir segurança e 
proteção para com a sua nação, e isso infere no desejo de auto-proteção das 
pessoas, o poder dos governantes tem de ser revisto e efetivado. Segundo o 
Ex-Ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, é dever de polícia desarmar 
os criminosos. Porém, quem desarma a pessoa de bem que possui uma arma 
de fogo em casa pensando em se defender? Quem desarma a criança que está 
brincando com o revolver do pai? Quem desarma a pessoa que possui arma de 
fogo por segurança pessoal e em um momento de descontrole emocional acaba 
se tornando um “criminoso”?

Ninguém! A política de impedir o acesso às armas de fogo em nosso país 
é muito ineficiente. Comprar uma arma de fogo em países da América do Sul 
é muito fácil e entrar com ela no Brasil também. Mesmo quem adquiriu uma 
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arma legalmente para a própria proteção sofre os efeitos da violência, segundo 
o Ministério da Justiça, 80% dos casos de crimes no Brasil são realizados com 
armas de fogo compradas legalmente. A campanha de desarmamento anterior 
diminuiu a taxa e homicídios, mostrando que o simples fato de a população 
estar armada, o perigo se torna constante.

A política de desarmamento da população deve abranger a todos, sejam 
os cidadãos de bem ou, principalmente, os bandidos. Criminosos não compram 
armas em lojas aqui no Brasil e nem tem porte. Fiscalizar as fronteiras, impedir 
o comércio ilegal e realizar buscas e apreensões deve ser sim uma meta do Poder 
Executivo. Acabar com as mortes, tanto as acidentais, como as intencionais, 
dando um basta aos inúmeros casos de inocentes mortos por ano, decorrente 
do uso de uma arma de fogo no lugar e horário errados. O simples fato de o 
rigoroso Estatuto do Desarmamento ser posto em prática seria um avanço para 
as políticas de proteção nacional. O detalhe a ser colocado em questão não é 
quem deve e quem não deve portar armas de fogo, e sim, como minimizar os 
riscos de violência com quem já possui ou deseja possuir uma arma.

É fato que quando se porta uma arma de fogo os riscos de realizar sua 
função principal, ou seja, “matar” são enormes. Vejamos o exemplo, do caso do 
aluno de 10 anos de idade que entrou na escola onde estudava em São Caetano 
do Sul e atirou contra a professora e logo após se matou. Ali todos da escola 
correram riscos. A arma era completamente regularizada, pois era de seu pai era 
uma guarda municipal. Tivemos também o caso de Realengo que morreram 
muitos inocentes por meio de uma arma na mão de um ser desequilibrado. 
Tivemos o caso do estudante de medicina Mateus da Costa Meira que disparou 
uma metralhadora matando três pessoas e ferindo outras cinco num cinema de 
um shopping.

Arma é sinônimo de violência e ninguém se atenta pra isso. Quem 
morreu até agora não foram celebridades, nem autoridades ou simplesmente 
pessoas da elite, mas sim, professores e alunos que enfrentam todos os dias o 
caos da educação pública. Quantos são os trabalhadores que temem por sua vida 
diariamente tendo medo da tão falada “bala perdida”? E as tantas pessoas que 
estão em cadeiras de rodas ou camas de hospitais por terem sido encontradas 
pelas balas perdidas?

Portanto não podemos fazer “vista grossa”, é necessária a mudança de 
pensamento das pessoas em relação ao porte de arma. Isso também deve ser 
tratado no âmbito educacional, onde as pessoas são instruídas do mal causado 
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pela violência. É preciso esperar mais mortes para fazer algo que vise proteger 
quem está ameaçado por armas? 

A conclusão não é que não deve haver mais armas de fogo, mas sim, 
que devam estar na cintura dos representantes das instituições militares e de 
segurança pública, para assim, proteger quem possa estar na mira de um revolver 
ilegal ou clandestino todos os dias, ou seja, nós!

Publicado no jornal Diário do Noroeste (Colatina/ES) 19/11/2011 e no jornal Folha 
Noroeste (Jales/SP) 19/11/2011.
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VIOLÊNCIA: PREVENÇÃO PODE SER A 
SOLUÇÃO!

Gláucia Nakamura Takata
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

João Francisco de Azevedo Barretto
Advogado, Professor do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

“Um adolescente de 15 anos foi apreendido na tarde de ontem em 
Camboriú, Santa Catarina, suspeito de ter praticado três homicídios. [...] 
Durante a apreensão do adolescente, outro menor, de 17 anos, portando um 
revólver calibre 38 e munições, além de maconha e R$ 305,00 em dinheiro, 
também foi apreendido. [...] A polícia suspeita que os crimes tenham sido 
cometidos por causa de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas. Os adolescentes 
são usados como mão de obra barata por traficantes para realizarem acertos de 
contas”.

A notícia acima tem personagens, lugar, fatos e foi veiculada no jornal O 
Estado de São Paulo, edição do dia 11 de novembro de 2011.  Peculiaridades 
irrelevantes, pois poderia ter sido publicado em qualquer outro jornal ou sido 
veiculada em qualquer canal de televisão ou emissora de rádio. Ainda poderia 
ter ocorrido em qualquer cidade brasileira e os personagens seriam semelhantes.

São os jovens do sexo masculino e de lugares carentes que são mais 
propícios a ser vítimas ou causadores da violência. Para James Gilligan – 
psiquiatra de Harvard –, é o sentimento de orgulho ferido que desencadeia 
sentimentos como humilhação e vergonha, e, por meio da violência, eles tentam 
manter sua honra e respeito quando esta é ameaçada.

Tem sido comum também o cometimento de crimes por jovens de classes 
mais abastadas, com o uso de seu “poder econômico”, muitas vezes sob o efeito 
de drogas e bebidas mais caras, consumidas com seus colegas de turma escolar, a 
bordo de seus carros melhores. 

A violência afeta em maior proporção os pobres, as mulheres, os velhos, as 
crianças e os grupos minoritários. Os pobres moram em lugares onde a disputa 



VIOLÊNCIA E BULLING 411

com outros criminosos e com a policia é constante; as mulheres sofrem violência 
na própria casa; as crianças são indefesas; os idosos trancam-se em casa com 
medo de estranhos. E se torna cada vez mais comum a notícia de violência na 
vida de brasileiros, tão explorada pelos programas populares. 

Legislações especiais vêm sendo criadas para proteção dos cidadãos mais 
vitimizados, pois apenas a legislação geral não atende a casos específicos. Alguns 
exemplos são o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, as leis que previnem a violência de pais sobre seus filhos. 

A família, com exemplos positivos e apoio; a escola, com educação de 
qualidade e professores motivados; e o lugar onde se vive, com confiança e 
integração entre vizinhos, são de extrema importância para os jovens acreditarem 
no futuro. Eles comandarão o Estado! Afinal, qual é o cidadão desejado pela 
sociedade e pelo Estado?

Diante de toda essa complexidade social, sabe-se que não basta 
simplesmente punir com igual violência os autores dos crimes perpetrados 
contra a sociedade. Haverá de se cuidar das crianças desse país para que tenham 
um futuro mais digno, proporcionado por desenvolvimento intelectual e social 
regular, pelo interesse de um país melhor.

Assim como a medicina evoluiu e usa medidas preventivas para o 
indivíduo não adoecer, deve-se fazer o mesmo com crianças e jovens para que 
não tenham como espelho ou conselheiro o noticiado explorador traficante!

Publicado no Jornal de Jales (Jales/SP) 08/01/2012.



Versões e Ponderações412

SEGURA ILUSÃO!

Aline Helmann Bonfim
Acadêmica do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Adailson Silva Moreira
Psicólogo e Professor do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Segurança pública sempre esteve na ordem do dia, por ser o elemento 
fundamental à completa realização humana, seja no plano individual ou no 
coletivo. Não se concebe qualidade de vida numa sociedade em que o perigo 
está à solta e a única forma de proteção é transformar o lar em fortaleza. Uma 
sociedade em que todas as propriedades ou bens necessitam de proteção e seguro, 
nem sempre eficientes, numa inversão de perspectivas: o criminoso circula 
livremente, sem qualquer tipo de constrangimento, ao passo que o cidadão 
comum, honesto, que paga suas dívidas e vive do esforço do seu trabalho, se 
vê obrigado a viver atrás de grades e complexos, e caros, sistemas de segurança.

O Estado historicamente tem se mostrado ineficaz, quando não até 
incompetente, para resolver o crônico processo de criminalidade e impunidade 
que assola a sociedade. O poder dos chefes do crime se constitui praticamente 
como poder paralelo, atuando nas brechas deixadas pelo Estado.

Muitas teorias sociológicas, antropológicas e até psicológicas propõem-
se explicar a causa da criminalidade e sua dinâmica, porém nem sempre com 
sucesso, por se tratar de um fenômeno humano, demasiado humano, o que 
escapa a qualquer possibilidade de compreensão racional e lógica.

Independente de suas causas, a violência e a criminalidade não são 
combatidas apenas com repressão. Esta é imprescindível, mas a verdadeira 
solução para esse estado de coisas está na educação.

Não se pode, todavia, ter da educação uma visão romanceada, arcando 
ela sozinha com o peso dessa responsabilidade. É certo que toda mudança social 
passa pela educação, isso é indiscutível! Mas, junto com a educação deve se 
pensar em melhores condições de saúde, trabalho, salário, moradia, entre outros 
direitos individuais ou sociais. Traduzindo: deve haver uma melhor distribuição 
de renda. É um conjunto de medidas sociais, alavancadas pela educação, que 
tem o poder de mudar realidades, de ampliar horizontes e expandir perspectivas.
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Está provado que quanto maior o número de anos de escolaridade do 
indivíduo, maior será o seu salário. O estudo aumenta a renda das pessoas. 
E, com renda maior, aumentam também as chances de sucesso profissional e 
pessoal.

Ao se questionar a segurança pública, também se questiona a educação, 
já que uma está atrelada à outra: quanto tempo vai levar para que a sociedade e 
os políticos reconheçam que com a melhoria na educação haverá uma queda na 
criminalidade?

Apesar de essas verdades já estarem até gastas de tanto serem repetidas, 
parece que a educação vem piorando, ano a ano. Muitos prédios escolares estão 
deteriorados, os professores ainda são remunerados com um salário de fome, 
desestimulados e, quase sempre, mal qualificados. E não é para menos: Quem 
quer ser professor neste país? Quanto ganha um professor?

Ninguém mais questiona a necessidade de uma educação de qualidade, 
preferencialmente de período integral. Mas por que isso não sai do papel? Por 
que fica apenas nos discursos dos políticos nos períodos de eleição? São tantos 
questionamentos, porém quase nenhuma resposta!

Quando a escola cumpre sua função de formar e informar, o aluno 
aprende a gostar de estudar e vislumbra a importância dos estudos para sua vida 
futura. Quando a escola é de período integral, como algumas honrosas iniciativas 
já existentes, embora tímidas, o aluno pode complementar sua formação com 
aulas de música, artes cênicas, educação ambiental, política, ética, artes marciais, 
esportes, línguas, entre outras atividades importantes, não só para acumular 
conhecimentos, mas para formar cidadãos superiores e críticos.

Educação de qualidade mais segurança pública eficiente é sinônimo de 
paz!

É preciso manter o professor e os alunos em sala de aula e a força policial 
nas ruas, sempre de prontidão, patrulhando, garantido a segurança de todos.

É fato também a necessidade urgente de reformas no sistema prisional 
brasileiro. A pena, independente do crime ou do potencial ofensivo, possui 
duas finalidades básicas: educar e punir. O sistema brasileiro, tal qual está 
organizado, simplesmente apagou a primeira e mais importante função da pena, 
concentrando-se mal e parcamente apenas na punição desumana, representada 
por presídios superlotados. Educar o criminoso é muito mais importante que 
puni-lo. É certo que todo aquele que comete um ato infracional deve ser punido, 
mas se esse cidadão não for educado, sua reinserção na sociedade será falha e 
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provavelmente ele voltará ao mundo do crime. Isso sem falar no preconceito 
social que envolve um ex-presidiário. Nesse sentido, a sociedade também precisa 
ser reeducada para receber aquele indivíduo que merece uma segunda chance, 
por já haver cumprido sua pena.

Quando um indivíduo reincide no crime e retorna ao sistema prisional, 
pode-se afirmar que todo o sistema falhou. Reeducar o apenado é dar a chance 
de que ele volte a viver dignamente em sociedade.

É fácil falar que falta isso ou aquilo tanto para a educação como para a 
segurança pública, como vemos nossos políticos gritarem aos quatro ventos. Na 
verdade, o que falta é vontade política! Fácil não é; mas precisa ser feito.

Faltam políticas públicas que deem incentivo à educação, dentro e fora 
das escolas e presídios, ou projetos de organizações não governamentais de apoio 
a crianças e jovens, eliminando assim o ingresso desses menores no mundo do 
crime. Faltam incentivos para renovar todo o sistema de cárcere, respeitando a 
dignidade humana.

Chega de medidas paliativas! A sociedade precisa de soluções!

Publicado no jornal Folha Noroeste (Jales/SP) 21/04/2012.
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MAIORIDADE PENAL: REDUÇÃO É A SOLUÇÃO?

Alline Diletti Limeira
Acadêmica do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Cláudio Ribeiro Lopes
Professor do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

 

A palavra “maioridade” é definida pelo dicionário Aurélio como ‘a idade 
em que o indivíduo entra em pleno gozo dos seus direitos civis’. Assim, o sistema 
jurídico brasileiro vigente determina, tanto no Código Penal, quanto no Estatuto 
da Criança e do Adolescente e na Constituição Federal, os dezoito anos como a 
idade em que um indivíduo pode ser penalmente responsabilizado (maioridade 
penal). A sua redução é um assunto muito polêmico e que há muito vem sendo 
discutido, em face da variação dessa idade na maioria dos países, dependendo 
muito da cultura jurídica e social de cada nação. Por exemplo, de acordo com 
dados fornecidos pelo UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), a 
maioridade penal na Argentina é de dezesseis anos; na Alemanha, catorze anos; 
no Reino Unido, de oito a dez; e, nos Estados Unidos, varia de seis a doze anos, 
conforme o estado. 

A sociedade brasileira, por sua vez, (ainda) vive um período em que a 
onda de violência ou a exploração midiática desta atordoa as pessoas. Observa-
se que, cada vez mais cedo, crianças e adolescentes são inseridos no mundo do 
crime e, sobretudo, usados pelo tráfico de drogas. Tudo isso causa indignação e 
descontentamento coletivos, além de gerar uma crise de insegurança cognitiva, 
fazendo que as pessoas pensem que a melhor solução para que a taxa de 
criminalidade seja reduzida seja diminuir a maioridade penal dos atuais dezoito 
anos para dezesseis. 

Argumenta-se, para defender essa tese, que, se os jovens nessa faixa etária 
podem exercer o direito ao voto (principal símbolo da democracia de um país), 
tendo o discernimento necessário para tomar tamanha decisão, também deveriam 
ser responsabilizados por atos criminosos que viessem a praticar. Citam como 
exemplos alguns países, entre os mencionados, para que sirvam de paradigma de 
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conduta ao Brasil. Afirmam, ainda, que o jovem de hoje não é mais tão ingênuo 
e sem maldade como o da época em que as leis penais entraram em vigor.

A questão não é, todavia, tão simples quanto aparenta ser. No caso de 
países como os Estados Unidos, que baixaram a maioridade penal a níveis 
extremos, como seis anos de idade, nota-se que a realidade social em que 
as crianças e adolescentes estão inseridos é muito diversa em relação à da 
maioria dos brasileiros coetários. Aqui, grande parcela da população vive em 
condições miseráveis, sem alternativas de saúde, educação e lazer adequadas, 
ausência de expectativa social, o que acaba impulsionando os jovens vulneráveis 
à criminalidade. Por outro lado, é bom que se diga que a política criminal 
norte-americana acaba, invariavelmente, destinando ao cárcere negros (ou 
“afrodescendentes”), hispânicos, asiáticos e boa parte dos imigrantes latino-
americanos. Trata-se, portanto, de um apolítica segregacional; um apartheid 
disfarçado. 

No caso do Brasil, enviar menores de dezesseis a dezoito anos aos 
presídios comuns, para responderem por seus atos com todo o rigor da lei, como 
é defendido por alguns, traria mais transtornos ao nosso sistema carcerário, que, 
inflado, já enfrenta problemas de superlotação, além de aproximar ainda mais o 
adolescente das fontes de recrutamento do crime organizado. 

O foco principal não deveria ser a hipótese de simplesmente punir os 
adolescentes, mas, sim, prevenir que estes encontrem a possibilidade de ter 
contato com o crime. Como fazer isso? Não basta que o governo proporcione 
um vasto número de políticas públicas demagógicas e populistas, que visam 
apenas a alienar a sociedade. Não basta fingir importar-se com os problemas 
sociais, dando “bolsa isso”, “bolsa aquilo”, com valores vergonhosos, por meio 
das quais apenas se passa a impressão, falsa, de que algo de valor está sendo feito 
pelos mais pobres, os excluídos, quando, na verdade, apenas se está comprando 
seu silêncio, como na antiga política do pão e circo. É necessário que se invista 
em formação, em saúde, educação e segurança para que os adolescentes, desde 
o início de sua vida social, possam ter a verdadeira expectativa por um futuro 
melhor. 

Não sejamos, entretanto, hipócritas, afirmando que isso baixaria a zero 
os índices de criminalidade entre crianças e adolescentes, já que tal fenômeno 
é estrutural e convivente com a própria sociedade. Então, o ideal, no caso de 
crianças e adolescentes “em conflito com a lei”, é que as medidas “socioeducativas” 
não tenham caráter punitivo, mas, sim, reabilitador e ressocializador, conforme 
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prevê o SINASE. A expectativa é que estes, ao cumprirem as medidas que lhes 
foram impostas, não reincidam em atos infracionais, dando-se cumprimento 
à política pública de tratamento diversificado ao adolescente: como sujeito de 
direitos e obrigações, e não como objeto da tutela do Estado. 

Publicado no jornal Diário do Noroeste (Colatina/ES) 12/07/2012 e no jornal Folha 
Noroeste (Jales/SP) 21/07/2012.
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NOSSO SISTEMA PENITENCIÁRIO FUNCIONA?

Thalita da Silva Farias
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Luciano Mendes
Administrador e Professor do curso de Administração da Universidade Estadual de Maringá (UEM) 

- Maringá/PR. 

A sociedade se constitui, em grande parte, por meio da limitação das 
liberdades individuais. Com isso, há sempre a institucionalização de valores 
que determinam e limitam os comportamentos individuais em prol da coesão 
do grupo. São esses valores que possibilitam detectar e constatar as ações que 
são classificadas como “certas ou erradas”. Para que não ocorra a dissolução das 
instituições sociais, há a necessidade sempre de reprimir os comportamentos 
classificados como errados. Essa repreensão pode ocorrer pela internalização de 
valores, como, por exemplo, a “consciência de culpa”, ou pela repreensão do 
grupo mais próximo, mas, sobretudo – em casos mais graves –, pela estrutura do 
Estado (única instituição com poder de coerção física).

Para abranger os vários delitos que poderiam ocorrer na sociedade, 
houve o surgimento de uma instituição específica capaz de realizar a punição 
– por meio da restrição de liberdades, assim como a readequação moral dos 
“sujeitos criminosos” – por meio da disciplinarização aplicada nesse espaço. Essa 
instituição moderna é a prisão. Antes do surgimento das prisões, as punições 
foram aplicadas de formas diferenciadas entre o século X e o século XVIII: a 
execução do indivíduo em público ou o mutilação dos membros do “corpo 
criminoso”. A prisão surge no exato momento de constatação sobre o lado 
desumano desses atos, com a prerrogativa de ser uma instituição capaz de 
readequar o sujeito à sociedade.

Apesar dessa qualificação e da capacidade de readequação, o que se 
observa, após o surgimento e efetivação das prisões, não é – na visão do filósofo 
e historiador francês Michel Foucault – uma restrição, mas a proliferação da 
criminalidade. Sobre esse tema, a conclusão do filósofo é simples: a prisão coloca 
em processo de aprendizagem criminosos que estão em estágios diferenciados 
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(no que tange ao delito cometido) e os torna mais qualificados para o crime. 
Além disso, uma outra conclusão do pensador é que só existe prisão porque 
existe criminoso. Isso quer dizer que a sustentação de toda uma burocracia 
penitenciária, que perpassa as instâncias do legislativo, do executivo e, em 
especial, do judiciário, só existe porque existem aqueles capazes de transgredir 
as regras. Com isso, manter e mesmo proliferar o surgimento de criminosos 
acaba sendo algo importante e estratégico para a manutenção da burocracia 
penitenciária e das várias instâncias de sustentação.

Diante desse quadro, uma terceira conclusão de Foucault está relacionada 
à marginalização desse sistema penitenciário na sociedade, o que ocasiona um 
descrédito e um não olhar sobre os problemas, que acabam sendo inerentes 
a esse sistema. Com isso, as manifestações de poder são exacerbadas de uma 
forma tal que esse “espaço” se torna um território sem “leis”, no sentido de estar 
distante dos valores e regras da sociedade. Acaba sendo “permitida” uma série de 
ações desumanas, assim como privilégios e deferências dos sujeitos criminosos 
com maior poder aquisitivo.

Um exemplo dessa discrepância está em uma reportagem feita pela TV 
Record, que denunciou irregularidades em alguns presídios brasileiros. Quem 
tem condições financeiras usufrui de uma boa cela, com regalias inconcebíveis 
para um sistema prisional. Esse é o caso, denunciado na reportagem, do maior 
presídio do Brasil, conhecido como o “Presídio das Regalias”, localizado em 
Recife, Pernambuco, onde presos podem tudo, com direito a hambúrguer, 
churrasquinho, cigarro – e água de coco (caminhões chegam a estacionar no 
local para descarregar cargas deste produto). Já em outro presídio, mostrado 
também na reportagem, os presos sobrevivem em situações desumanas, como é o 
caso do presídio conhecido como “Paraíso das Baratas”, localizado em Teresina, 
Piauí, onde os presos vivem em meio a insetos, e suas refeições são servidas em 
sacolas plásticas, sem direito a talheres.

Como resolver esses problemas? Como conter muitos dos problemas 
denunciados por Michel Foucault há quase quarenta anos? Apesar do pessimismo 
do filósofo, sua crítica põe à mostra a necessidade de a sociedade em geral se 
integrar e interagir mais sobre as políticas públicas pretendidas e executadas para 
o sistema penitenciário. Com as denúncias de irregularidades – como no caso 
da reportagem – é possível deixar evidente a não funcionalidade do sistema, e 
isso, por sua vez, é capaz de gerar reflexões sobre novas formas de reeducação 
dos delinquentes. 
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Provavelmente, em uma sociedade conservadora e capitalista, a 
diminuição da delinquência passe pelo sistema formal de educação, assim como 
pela integração ao mercado de trabalho. Evidente que são soluções paliativas, 
que podem contribuir no curto e médio prazo, mas a longo prazo é necessário 
que se institua um modo diferenciado de readequação e reeducação sobre as 
ações criminosas. 

Publicado no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 
24/10/2012 e no jornal Folha Noroeste (Jales/SP) 17/11/2012.
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ÓDIO GRATUITO

Vanessa Cristina Lourenço Casotti Ferreira da Palma
Professora do curso de Direito da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS. 

Maria Gabriela Fonseca
Acadêmica do curso de Direito da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS. 

As campanhas contra o bullying tomaram espaço na mídia nos últimos 
anos, entretanto alguns episódios ainda ocorrem e nos mostram como há muito 
a ser feito. O caso de Amanda Todd ganhou repercussão nas últimas semanas. 
Ela, uma menina canadense de 15 anos, postou um vídeo contando sua história 
e articulando um pedido de ajuda para acabar com seu sofrimento.

Amanda tinha 12 anos e estava em um chat com alguns amigos quando 
um homem começou a elogiá-la e, depois de um tempo, pediu que ela mostrasse 
seus seios. E ela o fez. Um ano depois, esse homem voltou ameaçando-a e 
exigindo que ela se mostrasse pra ele; do contrário, ele iria divulgar as fotos 
para os amigos e família de Amanda. Ela resistiu às ameaças e ele espalhou as 
fotos. Depois disso, a menina foi insultada, seus amigos se afastaram e ela foi 
constantemente excluída e humilhada, mergulhando em depressão, além de 
começar a usar drogas e álcool. 

Após um mês, um antigo amigo voltou a conversar com a garota falando 
que gostava dela. Fragilizada, Amanda acreditou e acabou aceitando o convite 
de ir à casa dele enquanto sua namorada viajava. Quando a namorada descobriu 
o ocorrido, foi até a nova escola de Amanda tirar satisfação, humilhando-a e 
agredindo-a fisicamente. Triste, ela tentou o suicídio, tomando veneno, mas 
foi socorrida a tempo. O episódio apenas gerou mais ódio contra a menina: 
começaram a marcá-la em fotos de diferentes tipos de venenos, a dizer em redes 
sociais que ela merecia morrer. Mesmo depois de mudar de cidade, as agressões 
continuaram.

Seu vídeo foi publicado como um pedido de socorro, mas também 
como um estímulo para as pessoas que passam pelo mesmo problema. Amanda 
escreveu: I hope I can show you guys that everyone has a story, and everyone’s future 
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will be bright one day, you just gotta pull through. I’m still here, aren’t I ? (Eu espero 
poder mostrar a vocês que todo mundo tem uma história, e todo mundo terá 
um futuro brilhante algum dia, você apenas deve superar. Eu continuo aqui, não 
continuo?). Mas os comentários foram demais para ela suportar e, no dia 10 de 
outubro, ela foi encontrada enforcada em seu quarto, dando fim a essa história 
de perseguição que durou três anos.

Todos sabem que esse não foi o primeiro e nem será o último caso, mas 
é necessário pensar no que gerou esse ódio contra essa menina. Ela cometeu um 
erro, mas por que deve ser julgada pelo resto de sua vida? A internet pode parecer 
algo inofensivo, e o anonimato é algo fácil nesse meio, razão por que algumas 
pessoas se acham no direito de perseguir e insultar os outros. O cyberbullying é 
um problema sério e necessita ser discutido. Os pais precisam prestar atenção ao 
comportamento de seus filhos e, acima de tudo, conversar sobre as diferenças 
e como ninguém deve ser julgado e perseguido por ter cometido um erro. Só 
assim, casos como o da Amanda poderão ter um final diferente.

Publicado no jornal O Paraná (Cascavel/PR) 26/10/2012; no jornal Diário MS 
(Dourados/MS) 26/10/2012; no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 26/10/2012 e no 
jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 28/10/2012.
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BULLYING: O REFLEXO DE UMA SOCIEDADE

Claudia Mileide de Lima Barbosa
Acadêmica do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Thais Diane Borges dos Santos
Administradora e Professora substituta do curso de Administração da UFMS – Campus de Três 

Lagoas/MS.

Nos dias atuais, temas como discriminação, intimidação, humilhação, 
agressividades repetitivas nas escolas recebem o rótulo bullying, no entanto todas 
essas atitudes resumem-se em uma única palavra: violência.  Sabe-se que não é 
algo novo; pelo contrário, sempre existiu desde que existem as escolas.

É evidente que qualquer ação gera uma reação, conforme o comprova 
a “Lei de Newton”, e assim é também o comportamento humano. A grande 
dificuldade é saber quanto e como uma ação de bullying afetará um sujeito, e, 
claro, qual será a sua reação perante ela. Antes que mais “evidências empíricas” 
acabem por transformar-se em lei, a meta da sociedade deve ser prevenir tragédias 
em escolas, banindo a prática do bullying.

Aproximadamente há um ano, ocorreu um massacre numa escola em 
Realengo, no Rio de Janeiro: Wellington Menezes de Oliveira – um ex-aluno 
– entrou no colégio armado com dois revólveres, calibres 32 e 38, invadiu duas 
salas e fez vários disparos contra estudantes que assistiam às aulas. De acordo 
com a Secretaria Estadual de Saúde e Defesa Civil, o trágico resultado foram 12 
alunos mortos e outros 12 feridos. Por fim, ao ser rendido por um sargento da 
Polícia Militar, o ex-aluno se matou, atirando contra a própria cabeça.

Qual seria o motivo de tanta violência? Durante as investigações, foram 
encontrados vídeos na casa do atirador, que levam a acreditar que seja a reação 
a uma situação de provável bullying sofrido na sua infância ou adolescência 
naquela escola. É certo que se trata de um caso extremo, que abrange diversos 
fatores, entre os quais um possível grave distúrbio psíquico. Infelizmente, 
porém, o bullying pode ter sido o estopim para essa tragédia. Cada vez se faz mais 
necessário discutir ampla e exaustivamente sobre essa violência em ambiente 
escolar.
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É preciso educar nossas crianças e nossos jovens com princípios éticos e 
morais que englobem o respeito à diversidade. Cada criança ou adolescente deve 
ter sua particularidade respeitada. 

Não adianta responsabilizar somente a escola e os pais. É fundamental um 
novo olhar da sociedade inteira, inclusive dos meios de comunicação pelos quais 
somos influenciados. Afinal, grande parte do tempo nós somos bombardeados 
com imagens televisivas em que o simétrico, o igual, é valorizado, e o diferente 
é vítima de chacota em programas humorísticos. Assim, como podemos cobrar 
outro tipo de atitude de nossas crianças, se em quase todos os momentos 
enaltecemos padrões e ignoramos o que foge, mesmo que superficialmente, 
deles?

Portanto, para jovens mais conscientes, que acolham e respeitem os ditos 
como não iguais no seu ambiente escolar, são necessários adultos com essas 
mesmas características em todos os contextos.  A criança é o nosso reflexo, e, se 
queremos um reflexo melhor, teremos que mudar a nossa imagem. Então, mãos 
à obra!

Publicado no jornal Novoeste (Barreiras/BA) 29/10/2012 e no jornal O Regional 
(Catanduva/SP) 06/11/2012.
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E UM SILÊNCIO SERVINDO DE ‘AMÉM’

Alana Regina Sousa de Menezes
Formada em Letras, Acadêmica do curso de Direito e Mestranda em Literatura, História e 

Sociedade da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Eu não sei bem em nome de quem a gente faz um pedido desses. Mas, 
mesmo assim, eu quero fazer. É, na verdade, um pedido até egoísta, porque eu 
já não aguento mais estar diante de tanta crueldade, tanta má notícia, tanta 
barbaridade. Não sei expressar ao certo quantos de meus dias já foram estragados 
a partir do momento em que eu li um jornal ou assisti a um noticiário. Isso me 
indigna, me faz sentir monstro no meio de monstros; talvez por ficar calada 
e sair para realizar meus sonhos, depois de ouvir no rádio que no Pará uma 
criança de 8 anos foi baleada na cabeça no meio de uma guerra de traficantes 
que disputavam um ponto de venda. Ou ainda depois de saber que em Goiânia 
uma criança de 3 anos foi vítima de estupro e tentativa de homicídio. A gente 
sai de casa sorrindo tão naturalmente... mesmo depois de ver a foto do rapaz que 
foi espancado até a morte em Florianópolis. Porque era homossexual. Mentira. 
Não é porque ele era homossexual e também não foi porque aquele rapaz morto 
a pauladas e pedradas era negro. Até quando a gente vai procurar justificar a 
violência que não tem justificativa? Não se mata ninguém pelo que ele é, se mata 
pelo que nós somos! Ou queríamos ser. A intolerância não é causada pela vítima, 
parem de dizer que o culpado de uma morte é o morto!

Eu não sei. Não sei bem o que quero dizer. Mas, hoje uma sensação 
me tomou às sete da manhã, ao ouvir as notícias no rádio: Estamos perdidos. 
Não havia boas notícias. Sei que muita gente morreu ontem e muita gente está 
morrendo por aí, agora. Alguns estão sendo machucados, como um ser humano 
que levou 38 pontos no rosto, graças a golpes de navalha, porque existe alguém 
no mundo que acha que ser travesti é errado, mas matar não. Também tem 
um menino, que ainda este mês - enquanto você ficava enraivecido porque 
o programa do Faustão não está tão bom ou porque seu time está mal no 
campeonato - foi vítima de violência sexual aos 7 anos. E isso não te amedronta, 
isso não tira sua alegria de viver. É tão natural.
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Morreu porque é gay, morreu porque é negro, apanhou porque é mulher... 
parem! Será que ninguém enxerga que a grande “causa mortis” desse mundo é 
a falta de respeito pela vontade e condição do outro? Desculpem. Desculpem se 
isso tudo parece sem fundamento ou causa aparente. Mas não dá pra sair de casa 
todos os dias com um sorriso estampado no rosto, sabendo o que acontece com 
as pessoas por aí. Pessoas como eu, como meus amigos e minha família. Sabe 
com que me preocupo? - e por isso falei no começo que era um apelo egoísta - 
Me preocupo com o dia que a bala vier na minha direção. Na direção de alguém 
que amo. Sabem? A bala, a faca, a asfixia... tudo isso pode estar no seu peito 
daqui a pouco, pode estar no seu pescoço. E aí, sim. Será suficiente para apagar 
qualquer sorriso, qualquer sonho.

Eu já disse, não sei bem qual é o pedido que eu venho fazer. Mas eu queria 
que vocês parassem. Em nome dos baleados, dos esfaqueados, dos estrangulados, 
dos esquartejados, dos queimados, que são vítimas de ódio pelo simples fato de 
terem nascido e de buscarem a felicidade. Não sei, não entendo. Sei que cada 
notícia dessa me estraga um dia de cada vez. Céus, vocês estão matando todo 
mundo! Vocês estão matando muitos corajosos, muita gente que para ser feliz, 
só estava matando seus próprios medos. Eu não sei, não sei mesmo o que eu 
quero dizer com esse texto, mas eu peço que vocês parem. 

Que não adiante eu pedir, mas eu peço. Quando a bala atingir vocês e o 
rosto de vocês for desfigurado, talvez vocês peçam também. Não sei. Mas acho 
que João Bosco sabia, João Bosco viu o corpo estendido no chão. Olha, João 
Bosco, pelo menos meu silêncio já não serve de amém.

Publicado no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 
14/02/2013 e no jornal Gazeta de São João del-Rei (São João del-Rei/MG) 16/02/2013.
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A VIOLÊNCIA NO BRASIL

Paulo Vinícius Soares
Acadêmico do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Nelson Yokoyama
Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

“[...] Estado violência / Estado hipocrisia / A lei não é minha/A lei que eu 
não queria...[...] Homem em silêncio /Homem na prisão / Homem no escuro / 
Futuro da nação / Homem em silêncio / Homem na prisão / Homem no escuro 
/ Futuro da nação...”. Música: Estado violência – Titãs.

Com os recentes ataques de facções criminosas a cidades de Santa Catarina 
e a policiais no estado de São Paulo, a sociedade volta a horrorizar-se com a 
violência e a perguntar-se se existe solução para esse problema crônico do Brasil. 
A duvida é pertinente, pois esses ataques são apenas demonstrações maiores de 
uma criminalidade vista diariamente em cidades de todos os tamanhos e em 
todas as regiões do país.

Os números confirmam o sentimento da sociedade. Na última década, 
o número de homicídios aumentou 29% no Brasil; o número de mortes 
violentas de jovens aqui é 88 vezes maior que na França, por exemplo, e com 
3% da população mundial o país concentra 9% dos assassinatos cometidos no 
planeta. Os custos dessa violência são estimados em 300 milhões de reais por 
dia, o que chega a mais de 100 bilhões de reais por ano (Instituto Fernand 
Braudel).

Nesses custos, não estão contabilizados os intangíveis, que são o 
sofrimento e as sequelas psicológicas que abatem parentes e amigos das vítimas 
da violência. São as chamadas vítimas ocultas. Estima-se que, para cada vítima de 
morte violenta, haja entre 4 e 10 vítimas ocultas. Insônia, depressão, lembranças 
de fatos passados vinculados ao crime, estresse – todas essas reações impõem-se 
à vida das pessoas que de alguma maneira foram afetadas por crimes. Os custos 
nesses casos também são altos, com interrupções nas tarefas do trabalho e da 
educação, dificuldades de convivência, desestruturação familiar e desequilíbrio 
financeiro, entre outros.
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São inúmeras as causas da violência, dentre as quais podemos destacar 
as várias carências das populações de baixa renda, precariamente assistidas nas 
periferias das grandes cidades, fazendo que seus integrantes fiquem suscetíveis 
a escolher o caminho do crime para sobreviver ou para adaptar-se às pressões 
sociais.

Essa opção pela ilegalidade é favorecida pelas deficiências institucionais 
de que o aparelho estatal do Brasil padece, como a legislação criminal e os 
processos judiciários defasados, o caos no sistema prisional e a polícia ineficaz. 
Essa polícia, aliás, sofre não pela negligência dos seus homens, mas pelos baixos 
salários, que favorecem a corrupção; pelo treinamento deficiente e, sobretudo, 
pelas estratégias usadas: da reação no lugar da prevenção. Além disso, o uso da 
tecnologia da informação, uma ferramenta muito importante para o diagnóstico 
e o planejamento operacional das autoridades, ainda é insuficiente e não 
integrado, o que dificulta a promoção de operações conjuntas para a redução 
da criminalidade.

O problema da violência também pode ser combatido. Com práticas 
como a conscientização, fortalecendo a mobilização da comunidade na solução 
de problemas de segurança pública, convocando órgãos públicos e organizações 
não governamentais a prestar serviços de saúde, educação, assistência social, 
segurança pública, a oferecer oportunidades de desenvolvimento nas áreas de 
educação, cultura e lazer, assim como qualificar profissionalmente a população 
das áreas mais violentas.

Também se pode massificar o uso da tecnologia da informação para 
o aperfeiçoamento dos cadastros nacionais da Polícia e da Justiça, a fim de 
integrar os sistemas e permitir o compartilhamento de informações para o 
desenvolvimento de estratégias mais eficazes.

É evidente que a violência no Brasil e o sentimento de insegurança dos 
cidadãos atingiram patamar inaceitável e que, em face de suas tantas causas, 
o trato desse problema é complexo. Essa realidade deve ser enfrentada com a 
devida seriedade e com a participação de toda a sociedade, exigindo dos governos 
prioridade total nesse problema que afeta a todos.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 09/04/2013; no jornal Diário do 
Noroeste (Colatina/ES) 09/04/2013 e no Diário de Notícias (Linhares/ES) 09/04/2013.
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O DIREITO PENAL NÃO É A RESPOSTA PARA A 
VIOLÊNCIA

Felipe Giovani Queiroz Rodrigues
Acadêmico do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Tiago de Sousa Moraes
Acadêmico do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Cleber Affonso Angeluci
Professor do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Os alarmantes índices históricos de reincidência criminal têm sido um 
dos principais argumentos a favor da ideia de que o modelo penal que se serve 
da privação da liberdade por meio do cárcere é, efetivamente, um fracasso. Em 
virtude disso, ocorre, atualmente, uma excessiva utilização e ampliação dos 
preceitos penais punitivos, de forma a corresponder, entre outros aspectos, 
às expectativas sociais, muitas vezes equivocadas. Nesse sentido, é necessário 
questionar a satisfatória utilização dos ideais que circundam o Direito Penal 
clássico, em virtude de um complexo e degenerativo paradoxo entre o que foi 
inicialmente concebido e o que ocorre na prática contemporânea.

O Direito Penal clássico, fundamentado em uma base garantista, possui 
princípios que, embora não combinem com uma sociedade harmoniosa 
idealizada, norteiam-no a uma efetividade cujo objetivo é satisfazer a função 
vital, muitas vezes tendenciosa, para os que naquela coexistam.

Em contrapartida, a atuação desse Direito Penal atual em nossa sociedade, 
isto é, a excessiva ampliação dos preceitos penais punitivos, resulta em uma 
incessante busca da resolução de todos os problemas sociais, contrariando o 
princípio da intervenção mínima. Segundo este, o Direito Penal deve ser 
utilizado na proteção de bens jurídicos apenas quando for absolutamente 
necessário para a sobrevivência da sociedade e como “última razão”, isto é, caso 
não haja nenhuma outra área do Direito que possa fazê-lo.

Assim, há certo equívoco quanto ao sentido da utilização do Direito 
Penal e, especialmente, da ampliação de seus preceitos punitivos. Esse equívoco 
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é facilmente demonstrável pelo fato de que, feliz ou infelizmente, aquele não é 
capaz de solucionar os diversos problemas da complexa organização da sociedade 
moderna. Querer que o Direito Penal cumpra tal função, se é que poderia ser 
possível, seria “enterrar” o já mencionado princípio da intervenção mínima, que 
assegura a atuação de outras áreas do Direito sem a transgressão das liberdades 
individuais.

Pois bem, sabemos que parte da sociedade, coagida pela insegurança 
causada pelas práticas de uma massa delinquente visivelmente atuante, acredita 
viver em um ambiente temerário. Essa crença reflete-se em posições revestidas 
de características político-criminais absurdas, que buscam a efetivação de anseios 
perseguidos pela sociedade. Ora, ocorre que esta passa a defender o Direito Penal 
não como a “última razão”, mas, sim, como a principal área do Direito para 
tutelar e resolver as insatisfações recorrentes no âmbito social. Então, ao “bom 
humor” de nossos “legisladores comediantes”, como se estivessem trocando de 
terno em sua corriqueira ida ao “circo”, ou, como uns preferem, ao Congresso 
Nacional, em uma verdadeira inflação legislativa criminal são criados inúmeros 
novos tipos de crimes.

Grande parte dessa crença da sociedade, tratando-se particularmente 
do “rebanho alienado”, advém da influência midiática. Segundo Noam 
Chomsky, intelectual estadunidense, uma das principais estratégias da 
mídia para a manipulação e o controle social é a distração da população, 
que consiste em, por meio do contínuo excesso de informações irrelevantes, 
desviar sua atenção dos problemas importantes e das mudanças decididas 
pelas elites políticas e econômicas. Observemos que não nos exige qualquer 
esforço perceber essa estratégia em nosso dia a dia. Basta ler jornais ou 
assistir aos telejornais, muitos dos quais são semeadores de opiniões jurídicas 
absurdas, equivocadas e encomendadas, e veremos “espetáculos de sangue” 
sendo divulgados por apresentadores sensacionalistas, verdadeiros atores 
capazes de impulsionar a sociedade à intolerância, ao comportamento 
preconceituoso e discriminatório.

A população mantém-se, pois, tão ocupada com o “bombardeio” de 
notícias-distrações que sequer encontra tempo para pensar e, quando pensa, 
acaba por desacreditar nas instituições sociais, que possuem outros meios para 
evitar o aumento da violência. Opta, então, pelo “grito” de justiça, orientada 
apenas à exigência de criminalização de tudo que seja contrário aos anseios 
utópicos e idealistas de “convivência pacífica”, implantados pelos “atores 
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comprados” da mídia, que, por sua vez, se vende aos interesses financeiros e 
sociais de uns poucos em detrimento de muitos.

Infelizmente, uma realidade é que a sociedade e o próprio Estado 
marginalizaram muitos indivíduos ao longo do tempo, permitindo, com isso, 
que a criminalidade os adotasse, por assim dizer. Então, em consequência dessa 
adoção, eles se acostumaram com as facilidades proporcionadas pela ilicitude, 
constituindo-se em uma parcela da sociedade cuja impressão transmitida é a 
de que a prática delituosa parece ser-lhes inata. Onde o Estado, representado 
por outros setores do Direito, em especial o civil, administrativo, urbano, não 
impera, abre-se o vácuo apto à instauração de um poder paralelo: o poder da 
violência.

Afinal de contas, considerando isoladamente uma das finalidades da pena 
– a pretensão de reprimir de forma direta aqueles delinquentes habituais, isto é, 
os indivíduos que, indiferentes ao tamanho das penas, à futura criminalização de 
determinadas condutas ou à “maioridade penal”, constantemente transgridem 
as normas –, não faz sentido a ampliação dos preceitos penais punitivos, 
porquanto isso seria ineficiente. Além disso, e muito pior, teríamos, neste caso, 
uma incoerência com a característica de proteção dos bens jurídicos e, portanto, 
uma violação à própria substância do Direito Penal clássico, por exemplo, com 
a visível violação da dignidade da pessoa humana quando da aplicação de penas 
exacerbadas injustificadamente.

Portanto, o Direito Penal não é, exclusiva e absolutamente, a resposta 
para a violência. Ao contrário dessa “duvidosa certeza”, a busca de uma solução 
viável ainda é um paradigma a ser descoberto, pois o imediatismo banal da 
criminalização não seria suficiente para suprir o anseio “transpirado” pela 
sociedade; essa divulgação de opiniões tormentosas que não se baseiam em 
dados empíricos, mas se preocupam apenas em dizimar blocos sociais que foram 
esquecidos ao longo do tempo. Precisamos, então, agir como “seres pensantes”, 
e não como um “rebanho alienado” que só consome “ideias emocionais” e 
pensamentos individualistas e regurgita-os do mesmo modo que foram recebidos. 
Pensar não é uma alternativa; é a única saída para sobrevivermos no caos.

Publicado no jornal Diário de Notícias (Colatina/ES) 04/07/2013; no jornal Folha do 
Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 05/07/2013 e no jornal Correio da 
Semana (Sobral/CE) 03 a 10/08/2013. 
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QUE PAÍS É ESSE?

Franciele Maciel
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Cleber Affonso Angeluci
Professor do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

“Jovem mata ex-namorada.” “Moradores atacam unidade da PM.” 
“Homem acusado de estuprar a própria filha.” “Mãe suspeita de matar filhas 
adolescentes.” “Homem é baleado e morre durante assalto.” “Jovem é espancado 
até a morte.” Essas são as notícias estampadas nos jornais e noticiários de 
televisão em nosso dia-a-dia. A violência está invadindo nossas casas de todas as 
formas e a todo o momento nos surpreendendo, sobretudo, pela forma ousada 
com que se concretiza.

O caso do garoto de 13 anos, suspeito de matar os pais policiais, 
causou grande espanto e comoção em todo o país. Acreditar que isso possa ter 
ocorrido nos leva a pensar que a violência não tem limite de idade, cor, raça, 
classe social ou qualquer outro tipo de categorização. Conduz à reflexão de 
que a violência não está mais somente nas ruas, mas pode ocorrer dentro de 
nossas casas também. Se não há mais respeito aos próprios pais, a quem vão 
respeitar? A base da sociedade, a família, está se transformando e seus valores 
estão se modificando de tal forma que as estruturas conhecidas e reconhecidas 
já não mais correspondem aos novos modelos familiares.

 De forma semelhante ao que ocorre com o descaso familiar, 
principalmente a afronta aos pais, também se verifica o desrespeito à segurança 
pública. O confronto com policiais militares nas manifestações populares serve 
para ilustrar o que aqui se afirma. É bem verdade, porém, que se houvesse a 
punição exemplar a esse pequeno grupo de indisciplinados, outros jovens não 
seriam influenciados.

A violência doméstica vem ocupando grande espaço nos noticiários. São 
inúmeros os casos de homens que batem em suas esposas; mães que maltratam 
filhos; babás que espancam idosos e crianças; maridos que trancam suas esposas 
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e filhas em casa e abusam sexualmente delas. É difícil prever alguma medida que 
mudará o rumo dessas histórias. 

Ao mundo da criminalidade, maior exemplo de violência, cada vez mais 
aderem novos integrantes. Tal universo está se tornando atraente para algumas 
pessoas. E por que isso ocorre? Ousamos afirmar que a sensação de impunidade 
decorre da ausência de formas alternativas e atraentes para o desenvolvimento 
pessoal e social; é possível que a sensação de impunidade sempre presente 
também seja um fator desencadeante da criminalidade, pois a efetiva punição 
tardia representa para a população verdadeira injustiça.

E ainda assim, as penitenciárias estão lotadas. O que fazer? Construir 
mais? Não. O caminho, segundo acreditamos, é dar qualidade de vida. Quando 
as pessoas têm oportunidades de desenvolvimento, a sedução do meio criminoso 
é menos atrativa. Pessoas dignas, honestas e honradas, devidamente aptas à 
convivência social pela educação, são cientes de que o trabalho, o esforço e o 
comprometimento social induzem dias cada vez melhores.

Apesar de o Estado ser laico, importante registrar o posicionamento do 
papa Francisco em recente visita ao Brasil. Ele disse que “a Igreja deve ser como 
uma mãe para seus fiéis”. É assim que pensamos que o Estado e a sociedade 
também devem ser: têm que amar e cuidar de seus cidadãos, oferecendo 
condições de saúde, educação, lazer, emprego, moradia e qualificação. Ao fazê-
lo, as pessoas teriam oportunidades de escolha e assim não seriam conduzidas à 
criminalidade.

Do exposto, fica a certeza de que o desafio do combate à violência está 
se tornando cada vez mais uma incógnita de aparência insolúvel, e que só tende 
a piorar, segundo cremos, se não houver uma mudança firme, pautada no bom 
senso. É necessária uma política de segurança pública voltada para o bem-estar 
social de forma a inibir a criminalidade no Brasil.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 10/10/2013; no jornal Correio do 
Estado (Campo Grande/MS) 10/10/2013; no jornal Diário de Notícias (Linhares/ES) 
11/10/2013; no Diário de Notícias (Colatina/ES) 11/10/2013 e no jornal Folha do Povo 
de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 14/11/2013.
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A FALÊNCIA DO CÁRCERE

Maria Luiza Coffacci da Silveira
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Cláudio Ribeiro Lopes
Professor do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS e Doutorando em Sociologia 

e Direito pela UFF.
 

“É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”. Isso 
é o que diz nossa Constituição Federal (CF). Contudo, não é o que ocorre. 
A população carcerária do Brasil está distribuída em vários estabelecimentos 
de diferentes categorias, incluindo penitenciárias, presídios, cadeias públicas, 
cadeiões, casas de detenção e distritos ou delegacias policiais.

Apesar de a lei descrever que temos que ter segurança e ressocializar com 
dignidade as pessoas que foram condenadas por algum crime – tendo assistência 
médica, educação, disciplina, entre outros atributos – a realidade no Brasil passa 
muito longe disso. Falta infraestrutura necessária para cumprir a lei, portanto, 
não há vagas suficientes em presídios para suportar o número de presos que se 
misturam entre os que cometeram crimes de médio potencial ofensivo e crimes 
considerados graves, hediondos.

Essa falta de infraestrutura causa a sensação de impunidade, já que a falta 
de vaga deixa muitos infratores soltos pelas ruas cometendo mais crimes. O 
poder público parece não estar interessado em resolver o problema que também 
é causado pela superpopulação, principalmente em grandes cidades.

Sem dúvida, custa caro para o governo achar uma solução para esse 
problema. Entretanto, há direitos que revoltam as pessoas, como é o caso do 
auxílio-reclusão, que para muitos parece uma regalia, uma vez que para a família 
da pessoa que perdeu a vida em um roubo não há assistência nenhuma por parte 
do Estado. 

Quando começamos a refletir sobre o tema, questões nos surgem a todo o 
momento como: Não seria mais fácil e mais barato a prevenção do que remediar 
a violência? Por que não focar a atenção nas futuras gerações?  Por quais razões 
os crimes de “colarinho branco” e corrupção ficam impunes? Diminuir a 
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maioridade reduziria os atos infracionais? 
O fato é que a superlotação é apenas um dos vários problemas carcerários 

e tem como efeito imediato a violação de princípios constitucionais, o que faz 
surgir forte tensão e violência no próprio sistema carcerário. Isso tudo só dificulta 
a ressocialização. A prisão acaba se tornando uma “escola” do crime, uma base 
de comando, onde presos comandam fora e dentro de suas celas, essas que são 
um ambiente degradante, cheio de vícios e de falta de ocupação, constatado que 
a maioria dos presos não trabalha e tem tempo de sobra para planejar novos 
crimes.

É difícil saber onde está a ética e o humanismo nesse meio, de que lado 
está o governo e quem tem razão. É nítido ver que as leis nesse sistema não são 
levadas a sério, que o Estado não cumpre com suas obrigações e que a população 
carcerária se organiza em facções. Os presos são literalmente tratados como 
objetos, jogados em depósitos pelas condições em que vivem numa cela e a 
sociedade se apresenta como vítima inerte, assistindo a tudo.

Publicado no jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 12/11/2013 e no Jornal do 
Povo (Três Lagoas/MS) 12/11/2013.
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BANALIZAÇÃO DA VIDA HUMANA

Lívia Zanholo Santos
Acadêmica do curso de Direito – Campus de Três Lagoas/MS.

Hebert Mendes de Araújo Schütz
Advogado e professor substituto do curso de Direito da UFMS - Campus Três Lagoas/MS. 

Nos dias atuais, a banalização da vida humana é uma realidade. Crimes 
brutais têm se tornado frequentes por motivos irrisórios como dívidas, 
intolerância, impaciência e raiva generalizada. A razão para essa falta de bom 
senso, civilidade e humanidade, decorre das pessoas terem ciência de que, no 
Brasil, atitudes ilícitas nem sempre são tratadas com o rigor que merecem. 

Tal situação torna o ser humano frívolo e apático com relação à vida. No 
trânsito, por exemplo, uma simples imprudência pode acarretar perda de vidas 
e, apesar de tal atitude e consequência se repetirem com frequência, algumas 
pessoas continuam a praticá-la. Todavia, o Estado e suas instituições deveriam 
conter estas atrocidades avidamente, o que nem sempre ocorre de fato. 

Igualmente, a justiça tem se tornado, na maioria dos casos, cada vez mais 
tardia. Novas leis ou leis mais severas têm sido instituídas a fim de se amenizar 
a forma descartável e materialista com que a existência humana e o fim dela 
vêm sendo ministradas pela sociedade. A assiduidade dos atentados contra a 
vida humana torna o homem indolente perante o valor da vida do próximo e 
o impede de pensar no bem-estar coletivo. Por óbvio, o que falta no mundo 
moderno são valores morais, educação, cultura e respeito a fim de que o estopim 
para insanidade homicida de um cidadão não seja a derrota do seu time em um 
campeonato de futebol ou o fim de um relacionamento. 

Logo, a vida humana perde o seu valor hodiernamente, pela impunidade 
e reiteradas falhas na Justiça. Além disso, como afirma a colunista Lya Luft “O 
verniz de civilidade que nos cobre é cada vez mais tênue”. É cediço que a grande 
questão que paira sobre o povo brasileiro é de como o Estado, no ápice da 
hipocrisia garante a vida humana quando a menospreza em hospitais públicos 
e delegacias. 
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O estado atual de apatia perante a perda de vidas precisa ser modificado, 
através de novas posturas do ente estatal, que gradualmente refletiriam nas ações 
da população. Por iguais razões, diga-se que o direito à vida é reconhecido pela 
sociedade e pelo Estado, e o grande desafio é respeitá-la e vivê-la da melhor 
maneira possível sem lesar ou suprimir a vida do próximo. 

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 20/07/2013 e no jornal Santa Inês 
Notícias (Belo Horizonte/MG) 25/02/2014. 
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Cláudio Ribeiro Lopes
Professor do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Há muito se fala em opções para solucionar a superlotação carcerária no 
Brasil. Visando sanar, ou ao menos atenuar esse problema, a Lei n. 7.209/84, 
que alterou a Parte Geral do atual Código Penal (reformulada pela Lei n. 
9.714/98), instituiu as penas restritivas de direitos, como substitutivas às de 
caráter privativo de liberdade. Em suma, àqueles réus condenados por delitos 
de pequeno ou médio potencial ofensivo, com pena privativa de liberdade 
igual ou inferior a 4 anos, se possibilita livrar-se da prisão, sendo direcionados a 
outras formas de penas, como serviço comunitário, entre outras. Medidas assim 
representam um avanço na humanização do Direito Penal, objetivo pautado 
na preservação dos Direitos Fundamentais, bem como em razões de Política 
Criminal que visam afastar dos nefastos e deletérios efeitos do cárcere pessoas 
em regra não reincidentes e com penas de curta duração a cumprir.

A observação que se faz é que, após o início da aplicação das chamadas 
“penas alternativas”, a conquista de benefícios fugiu do âmbito objetivo 
pretendido pelo legislador brasileiro. Além de auxiliar na atenuação da massa 
carcerária, traz em si uma acentuada diminuição na reincidência criminal e um 
cárater social de extrema importância. A convivência de condenados primários 
e autores de delitos não graves com criminosos de alta periculosidade tende à 
corrupção moral e ao aliciamento pelo crime organizado. Nessa perspectiva, o 
ambiente hostil tende a deformar caracteres e, muitas vezes, conduz ao caminho 
dos delitos hediondos. As prisões nunca atingiram seu objetivo de reeducação 
e ressocialização. Nas palavras de Evandro Lins e Silva “a prisão perverte, 
corrompe, deforma, avilta, embrutece. É uma fábrica de reincidência, é uma 
universidade às avessas, onde se diploma o profissional do crime”. 

No Brasil, 28 anos após a promulgação da lei que instituiu esse tipo de 
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pena, passando por sua reforma em 1998, a aplicação caminha a passos lentos, 
se compararmos o processo ao que ocorre em outros países. É possível que 
isso decorra de ainda haver uma resistência judicial e popular que, no temor 
da impunidade, acaba não proferindo ou não aceitando decisões que livrem 
o condenado da submissão ao sistema carcerário. A eliminação dessa cultura 
punitivista, que apregoa a ideia de que uma reprovação exemplar se dá, 
exclusivamente, com medidas que causem menoscabo à liberdade humana, é 
imperiosa. 

O que se deve compreender é que o Direito Penal representa o último 
recurso jurídico considerado no momento de sancionar determinado ato, 
levando, assim, à privação da liberdade – bem jurídico de infinita magnitude 
– como última e extrema medida do poder punitivo do Estado. Por outro 
lado, importa alertar para a necessidade de criação de um órgão competente de 
fiscalização do cumprimento dessas medidas substitutivas, buscando-se evitar, 
assim, que se burlem os meios de cumprimento da pena. Afinal, há um possível 
efeito pedagógico aguardado: que o desviante, isto é, aquele que cometeu um 
delito, deva compensar a sociedade por seu [dele] erro. Outro ponto a ser 
observado é o caráter dessa substituição: Ela deve representar uma alternativa 
significativa para o condenado, impondo a este um alerta, capaz de inibir a 
reincidência. Por meio desse instrumento alternativo, de cunho educativo 
e social, busca-se dirimir imperfeições sistêmicas, preservando, aos infratores 
que cometeram delitos de pouca gravidade, seu convívio social regular. A meta 
é procurar, sempre, diminuir a intervenção estatal nos seus direitos, de modo 
que haja menor interferência na sua personalidade e dignidade, evitando-se, 
assim, a estigmatização social, que é, sem dúvida, um dos principais fatores da 
reincidência.

Publicado no jornal Correio de Araxá (Araxá/MG) 02/07/2013 e no jornal Diário do 
Noroeste (Colatina/ES) 03/07/2013. 
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O PROBLEMA DA CRIMINALIDADE SOB OUTRA 
PERSPECTIVA

Fernanda Martins Castro Rodrigues
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Cláudio Ribeiro Lopes
Professor do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

 

A criminalidade é – e sempre foi – um dos principais problemas da 
sociedade, mas embora seja tão prejudicial ao contrato social que, segundo 
Rousseau, nós teríamos firmado para viver em um estado de harmonia, o 
governo parece estar mais interessado não em erradicá-la, mas em tão somente 
reprimi-la, com a finalidade de reafirmar o poder soberano.

Projetos de lei para aprimorar o sistema penitenciário estão por todos os 
lados, mas projetos para impedir que os cidadãos cheguem até lá, nem tanto. 
Os nossos legisladores não percebem que o verdadeiro problema não é aquela 
pessoa que já reincidiu em vários delitos e já escolheu a vida criminosa para si, 
mas, sim, aquele que ainda está iniciando nessa vida desregrada; aquele que 
ainda não foi totalmente corrompido, que pode se reorientar se obtiver o devido 
auxílio. Dessa forma, cabe afirmar que os menores infratores são um dos pilares 
de todo o problema em questão, posto que grande parte dos indivíduos hoje 
presos começou a delinquir quando ainda eram inimputáveis.

Ato infracional é a denominação dada ao delito cometido por menores 
de dezoito anos. É regido por uma legislação especial que a maioria desconhece: 
o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Ele precede o Código Penal 
e, definitivamente, tem um objetivo mais educativo que repressor, visto que 
preceitua várias medidas socioeducativas visando à reorientação do menor. O 
ECA, na verdade, procura fazer aquilo que os pais não fizeram: educar. Mas, 
afinal, se a referida legislação já cobre as melhores possibilidades de como tratar 
os menores infratores, por que a criminalidade continua elevada?

A criminalidade continua em alta porque faltam políticas públicas que 
reforcem o ECA ou que conscientizem as famílias da necessidade de uma 
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educação primária para que as crianças não venham a adentrar o mundo do 
crime. No momento em que as famílias passarem a educar seus filhos, algumas 
medidas do ECA não precisarão ser aplicadas. Insistindo na necessidade do ECA, 
e esse tendo apoio político e social, o sistema penitenciário, pouco a pouco, é 
que não virá a ser necessário.

Diante do exposto, cabe esclarecer que o que a sociedade precisa não 
é de redução da maioridade penal ou de foco no aprimoramento do sistema 
penitenciário; o que a sociedade precisa é de representantes capazes de perceber 
a real fonte do problema para aplicar soluções não meramente pragmáticas, 
mas, proficientes. Precisamos de representantes que nos orientem, eduquem e 
conscientizem para que não seja necessário intervir em nossas vidas. Tem-se, ao 
final, que talvez o principal problema da criminalidade seja, na verdade, a falta 
de zelo do Estado, que somente comparece para punir, mas que se furta aos seus 
deveres de zelar pela construção do ser humano digno e responsável.

Publicado no jornal Folha Noroeste (Jales/SP) 30/11/2013; no Jornal do Povo (Três 
Lagoas/MS) 30/11/2013; no jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 02/12/2013 
e no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 27/01/2014.
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VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE: ATÉ QUANDO?

Débora Salatino Palomares
Acadêmica do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Cleber Affonso Angeluci
Professor do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Nas últimas décadas, o Brasil tem sofrido com o preocupante crescimento 
da criminalidade, pois, apesar do aumento de gastos com segurança pública, 
esta ainda é insuficiente para atenuar a violência. Além disso, embora o Estado 
tenha aumentado o número de vagas em penitenciárias, estas também não 
conseguem abarcar o crescimento do número de presos e acabam promovendo 
a superlotação dos presídios. 

Diante dessa realidade, foi organizada a 7ª edição do Anuário Brasileiro 
de Segurança Pública, à qual foram enviados, pelas Secretarias da Segurança 
Pública das 27 unidades da federação, dados da criminalidade que haviam sido 
levantados e organizados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). 
No Anuário, são apresentados, entre outros dados, os gastos com a segurança 
pública, que aumentaram 15,3% no ano de 2012 em relação a 2011. Ainda 
segundo o levantamento, o estado de São Paulo foi o que mais recursos investiu 
no setor – um total de R$ 14.37 bilhões –, com um aumento de 17,2% no 
período mencionado. Minas Gerais aparece em seguida com R$ 7.5 bilhões, e 
em terceiro lugar está o estado do Rio de Janeiro, com R$ 5.6 bilhões de gastos 
no setor.

Além disso, o documento apresenta o número de homicídios no Brasil, 
que cresceu 7,6% em 2012, ano em que o total de assassinatos foi de 50.108 mil 
casos, o maior desde 2008. Com isso, o Brasil está atualmente entre os países 
mais violentos, ocupando a 7ª posição. Isso significa que o número de mortos 
no Brasil no ano de 2012 é maior do que em conflitos armados no Sudão entre 
2004 e 2007, com registro de 12.719 mortes.

Ademais, mesmo com a redução da taxa para 13,6% no número de 
homicídios dolosos, o estado de Alagoas é o que possui o maior número do 
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Brasil, com 64,5 mortes por 100 mil habitantes. O Ceará ficou em segundo lugar 
(40,6) e, em seguida, ficaram o Pará (39), a Paraíba (38,7) e a Bahia (38,5). Já 
o estado que apresentou maior redução nas taxas de morte foi o Espírito Santo, 
com queda de 33%, isto é, há 27,5 mortes por grupo de 100 mil habitantes.

A respeito da população carcerária, o número de presos no país aumentou 
9,39% entre 2011 e 2012: a população, que era de 471,2 mil, passou para 515,4 
mil em 2012, estando em 4º lugar no ranking da maior população prisional 
do mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos (2.239.751), China 
(1.640.000) e Rússia (681.600). Com isso, o país enfrenta uma espécie de 
encarceramento em massa, que provoca a superlotação do sistema penitenciário, 
que já se encontra em estado crítico. Quanto ao número de vagas nos presídios, 
teve aumento inferior – apenas 2,8%  –, passando de 295,4 mil para 303,7 mil 
vagas.

Apesar do empenho do Estado em oferecer mais vagas no sistema 
penitenciário, há ainda grande déficit: 211.741 mil vagas, de modo que o 
número já insuficiente de vagas não consegue alcançar o ritmo de crescimento 
da criminalidade, colocando os presos em situações degradantes por causa da 
superlotação das prisões.

Assim, a violência e a criminalidade têm crescido ainda mais com o 
passar do tempo e, mesmo com vultosos gastos em segurança pública, os dados 
são alarmantes. Para que essa situação se modifique, é necessário que o Estado 
invista na causa e não no efeito, ou seja, que haja melhor investimento em 
educação para que se previna a prática de crimes pela falta de oportunidades e 
de condições básicas para viver. 

Essa preocupação é fundamental, porém não se pode esquecer da 
necessária preocupação com o sujeito condenado, sendo urgente a tomada de 
medidas eficazes para a ressocialização dos detidos – para que não voltem a 
cometer crimes – e melhorias na forma e nas condições do sistema penitenciário 
– oferecendo aos privados de liberdade o direito constitucional à dignidade 
enquanto aguardam julgamento.

Publicado no jornal O Regional (Catanduva/SP) 21/01/2014; no jornal Folha Noroeste 
(Jales/SP) 25/01/2014 e no jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 27/01/2014.
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BULLYNG VIRTUAL: CONSEQUÊNCIA REAL

Luciana Medeiros Graça
Acadêmica do curso de Administração Pública da UFAL – Campus de Arapiraca/AL. 

Sergio Silva Braga Junior
Professor do curso de Administração da UNESP – Campus de Tupã/SP. 

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Apesar de todos os avanços que a humanidade obteve ao longo dos séculos, 
o mundo ainda caminha de forma deficitária no quesito segurança e respeito. 
O fato é que existem múltiplas formas de praticar a violência e uma delas é o 
bullying (atitudes agressivas, verbais ou físicas, propositadas e repetitivas, que 
ocorrem sem motivação evidente e são exercidas por um ou mais indivíduos). 

Esse tipo de violência sempre existiu, porém, de algum tempo pra cá, a 
palavra bullying tem brotado constantemente nos jornais, revistas e telejornais. 
Neste artigo, iremos tratar do chamado bullying virtual. O uso crescente das 
redes sociais contribuiu para tal prática e controlá-la se tornou uma tarefa 
cada vez mais difícil. Sabe-se que a conscientização e a educação das crianças e 
jovens viriam para amenizar o problema, no entanto, enquanto isso não ocorre, 
convivemos com o mesmo.

Para dar volume no que estamos escrevendo, seguimos com um triste 
exemplo de que a exposição na internet deva ser feita com cuidado visando 
a evitar o bullying virtual: é o caso da americana Amanda Todd que cometeu 
suicídio por se expor. Tood, juntamente com amigos, utilizava a webcam para 
conhecer e falar com novas pessoas. Em uma das ocasiões, foi chamada de linda, 
perfeita e maravilhosa, e pediram que ela mostrasse seus seios e ela o fez. Tempos 
depois, começou a receber mensagens pelo Facebook ameaçando publicar tais 
fotos se ela não mostrasse novamente. Já sabiam seu endereço, a escola onde 
estudava e quem eram seus parentes. Todd ficou ansiosa, depressiva e adquiriu 
a síndrome do pânico e, como consequência, se envolveu com álcool e drogas. 
Um ano se passou e as ameaças voltaram, mas dessa vez na forma de uma página 
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no Facebook com a foto dos seios dela no perfil, assim, perdeu os amigos e o 
respeito das pessoas fazendo-a praticar suicídio.

Diante deste e de tantos outros exemplos que vemos diariamente, nota-
se que o fator segurança é um dos pontos fracos das redes sociais. Na prática, 
não existe segurança na internet. Há de se olhar com cuidado para a forma de 
exposição. A grande questão é a seguinte: Para que se expor tanto na rede? Para 
que revelar suas intimidades, anseios e hábitos?

Existe uma quantidade gigantesca de informações postadas pelos usuários 
nas redes sociais e, a maioria, enquadra-se como fofoca e/ou “lixo virtual”. As 
pessoas se acostumaram a não prestar atenção no que e como postam essas 
informações. Com um clique, podem simplesmente acabar com a sua própria 
imagem ou até mesmo com a de outrem, já que uma vez que a informação 
vai parar na internet, é praticamente impossível de retirá-la. Não queremos ser 
desmancha prazeres, mas é preciso focar mais na privacidade e na segurança da 
internet já que não sabemos quem está do outro lado da tela. 

E é assim que o mundo real segue... vendo muitas vidas se perdendo por 
bobeira, por falta de respeito e consciência. Talvez agora, em razão dos tantos 
ruídos e gritos que as redes sociais versus casos policiais ecoam, as pessoas passem 
a repensar como se portar diante da tela do computador.

Publicado no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 
06/03/2014; no jornal O Regional (Catanduva/SP) 11/03/2014; no jornal Diário 
de Assis (Assis/SP) 14/03/2014; no jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 
16/04/2014; no jornal O Dia (Maceió/AL) 23 a 29/03/2014; no Jornal de Elias Fausto 
(Elias Fausto/SP) 14 a 28/03/2014 e no Jornal de Jales (Jales/SP) 27/04/2014. 
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Fabiano Santana dos Santos
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Doutorando em Serviço Social pela UERJ.

Atualmente, se tornou rotineiro vermos na mídia casos de menores que 
foram espancados e torturados pelos responsáveis familiares. Pesquisas mostram 
que em 40% dos casos o agressor era o pai da criança. No intuito de inibir 
qualquer tipo de violência – desde mais leves como agressão física, beliscões, 
puxões de orelha, até as mais graves, envolvendo homicídio –, foi aprovado o 
projeto de lei do governo federal que proíbe as famosas “palmadinhas”, que até 
hoje tem dividido opiniões e causado polêmica.

Sim, as pessoas devem ser a favor de qualquer tipo de lei que seja contra 
a violência doméstica cometida contra crianças, porque todo espancamento 
começa com umas palmadinhas, assim como um alcoólatra começa com um 
gole. Dificilmente, os pais limitam-se a uns tapinhas. Normalmente, quem dá 
palmada não dá apenas uma, mas sim duas, três, quanto, cinco... O problema 
não é uma “palmadinha”. O problema é quando ela se torna a única forma de 
comunicação entre pais e filhos. A palmada não é a melhor e nem a única forma 
de se educar um filho. A criança aprende pelo exemplo e quando um adulto bate 
está contribuindo com a violência. Os pais devem impor limites, sim, aos seus 
filhos, mas através de conversas e, quando necessário, um tom de voz mais severo.

Essa é uma das prerrogativas da “Lei da Palmada”, que passou a vigorar 
no Brasil a partir de 27 de junho de 2014. A intenção é punir pais e responsáveis 
que corrijam seus filhos através da violência. A lei foi criada partindo do princípio 
de que esse ato é uma forma de agressão podendo causar danos psicológicos e 
físicos irreparáveis às crianças. O que se espera é que os pais que ainda não sejam 
a favor da lei respeitem e cumpram, pois esta não tem de maneira alguma o 
objetivo de diminuir o papel deles na vida de seus filhos e sim de contribuir na 
formação de melhores cidadãos.
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Cada vez mais é comum vermos nos noticiários crianças sendo 
brutamente agredidas pelas pessoas que mais deveriam amá-las e protegê-las. Nos 
últimos anos, acompanhamos dois casos que tiveram uma ampla repercussão 
na imprensa nacional: a menina Isabeli Nardoni e o menor Joaquim. Ambos 
foram assassinados de forma violenta pelos genitores. Casos como esses fazem a 
opinião pública cobrar leis mais severas dos seus representantes. E foi isso que 
o governo fez.

Portanto, a aprovação da “Lei da Palmada”, como ficou conhecida, 
representa um passo muito importante na tentativa de diminuir a violência 
doméstica contra as crianças, pois quem sofre agressões, como aquelas citadas 
por Graciliano Ramos em sua obra “Vidas Secas”, sofrem caladas e carregam 
consigo sentimentos de medo, ódio e dor. Que os pais continuem a cumprir 
o seu papel de heróis dos seus filhos, e não que se transformem em vilões da 
história.

Publicado no jornal O Dia (Maceió/AL) 30/04/ a 05/04/2014; no jornal Impacto 
MS (Campo Grande/MS) 04/07/2014 e no jornal online Novoeste (Barreiras/BA) 
07/07/2014; no jornal Folha da Estância (Paraguaçu Paulista/SP) 05/07/2014; 
no Jornal de Nova Odessa (Nova Odessa/SP) 08/07/2014; no jornal Tribuna Hoje 
(Umuarama/PR) 09/07/2014 e no jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 
15/07/ 2014. 
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e Direito pela UFF.

A segurança pública constitui-se em tema recorrente nos noticiários 
de todo o país. Com os elevados índices de criminalidade e violência urbana, 
observa-se, na sociedade brasileira, uma grande preocupação em discutir políticas 
que promovam a paz e segurança nos meios sociais.  

No meio urbano, é notório o crescente uso da violência policial como 
instrumento de controle social, assim como é clara e visível a arbitrariedade 
estatal: o excessivo uso da violência por parte da polícia em ações cotidianas 
resulta em mortes de inocentes e transgressão de direitos fundamentais. Essa 
ação punitiva estatal (em certos casos, excessiva e desnecessária) e sua validade 
em um Estado Democrático de Direito é a questão central: qual o limite do 
uso da violência policial no combate à criminalidade e como garantir segurança 
pública efetiva sem que os direitos fundamentais sejam desrespeitados?

O Estado Democrático de Direito foi instituído no Brasil com a 
Constituição de 1988. Esse Estado fundamenta-se nos princípios de soberania, 
cidadania e dignidade da pessoa humana (artigo 1.º) e tem como dever garantir 
a segurança pública e, assim, preservar a ordem e incolumidade das pessoas e 
patrimônios (artigo 144). Os atuais casos de abuso de poder e violência por 
parte de instituições estatais revelam, todavia, um paradoxo entre a realidade 
brasileira e aquilo que é idealizado na Carta Magna: o Estado que deveria 
tutelar e proteger os cidadãos age, em inúmeras situações, de forma arbitrária 
e truculenta, violando direitos fundamentais. É o Estado que desconhece a 
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Cidadania, ou que a atualiza de forma a conceder direitos a uns poucos e a 
retirá-los de muitos!

A respeito dessa conduta estatal, Max Weber defende o emprego da 
violência estatal legítima. Na obra A política como vocação, comenta que o Estado 
constitui “uma entidade que reivindica o monopólio do uso legítimo da força 
física”. A questão observada na atualidade relaciona-se, porém, ao desrespeito 
aos limites dessa legitimidade.  Ao afastar-se da finalidade de sua criação e, 
assim, adotar, como regra, posturas violentas e repressivas, o Estado de Direito 
assume características do chamado “Estado de Polícia”. O sociólogo francês 
LoïcWacquant caracteriza esse Estado como “Estado Penal”, associando-o ao 
avanço do neoliberalismo. Segundo o autor, a revolução neoliberal fez que o 
Estado de Bem-Estar Social (Estado de Providência) fosse substituído por um 
Estado repressivo, que foge de ideais democráticos e sociais ao adotar técnicas 
como a “tolerância zero” para o controle da criminalidade.

Wacquant fala de uma insegurança objetiva e subjetiva nos meios 
sociais, causada por essa penalidade e arbitrariedade estatais. Existem parcelas 
na sociedade que, de fato, afirmam que a postura do Estado de Polícia gera 
medo e que, em razão disso, estão insatisfeitas quanto à conduta pública; outras, 
porém, apoiam as práticas violentas, defendendo um maior número de ações 
policiais. Os diferentes tipos de políticas criminais (repressiva e preventiva), de 
fato, geram polêmicas e, por isso, devem ser melhor estudadas, antes de se pôr 
em prática qualquer programa de ação policial.

O ex-presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 
e Professor Livre-Docente da USP, Sérgio Salomão Shecaira, acredita que 
o Estado atual chega a modificar legislações com o intuito de intensificar a 
repressão. 

Diante disso, casos como o de Amarildo (ajudante de pedreiro que ficou 
conhecido nacionalmente por seu “desaparecimento” após ter sido detido por 
policiais militares) tornam-se cada vez mais recorrentes, pois o justiçamento 
passa a ser feito (mas nenhuma Justiça), ofendendo todo e qualquer direito, 
demonstrando de maneira exacerbada a arbitrariedade estatal em face da 
pretensa “defesa” da segurança social. Essa condição leva a uma série de abusos 
e de manutenção da tradição de subcultura da violência, que é inaceitável no 
Estado Democrático de Direito. Algumas autoridades apregoam o extermínio e 
a morte, o que exerce um efeito pedagógico nefasto sobre a mente de policiais 
e da sociedade, concorrendo para que se defendam a pena de morte e a 
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execução sumária. É necessário prudência e cuidado para que não prevaleça, 
nas instituições, o respeito à autoridade em detrimento da dignidade do ser 
humano. O Estado Democrático de Direito deve, antes de tudo, assegurar – na 
prática, e não somente no papel – essa dignidade.

Publicado no jornal Diário de Notícias (Linhares/ES) 31/05 e 01/06/2014; no Correio 
de Cachoeirinha (Cachoerinha/RS) 03/06/2014 e no jornal Correio do Estado (Campo 
Grande/MS) 29/06/2014. 
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FANTASIAS DO PUNITIVISMO, OU, APAGUEM AS 
LUZES...

Leonardo Martins Régis
Acadêmico do curso de Direito da UFMS - Campus Três Lagoas/MS. Bolsista PIBIC CNPq 2013-

2014. 

Cláudio Ribeiro Lopes
Professor do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS e Doutorando em Sociologia 

e Direito pela UFF.

Há muito a sociedade brasileira discute sobre a criminalidade. É tema 
inerente a qualquer meio de debate social. Nesse sentido, as respostas que 
se inserem como mais propícias para a solução desse problema são de uma 
obviedade e superficialidade que ressaltam aos olhos: redução da idade penal 
dos atuais 18 anos para patamares inferiores, aumento das penas e instituição da 
pena de morte. Esses têm sido os apelos sociais, em resumo, infelizmente. Hoje 
a “onda” punitivista assola o imaginário popular trazendo de volta a cultura 
medieval da barbárie a serviço do Estado. Trata-se de uma projeção da inquisição 
na era da pós-modernidade.

A nova mania, que conta com amplo apoio popular, trouxe à tona uma 
modalidade extinta há séculos. Assiste-se ao recrudescimento da vingança 
privada; o retorno da cultura romano-germânica da Idade Média. Talvez o ponto 
de deslanche da discussão sobre o tema seja o jovem acorrentado a um poste, no 
Rio de Janeiro. As redes sociais viveram dias de intensa turbulência ideológica a 
partir daquilo. Foram momentos de pesadelo para qualquer ser minimamente 
pensante no país.

Ponto interessante de tudo isto é a ínfima exposição de casos como o do 
maranhaense Manoel Silva Conceição, linchado até a morte após boato de ter 
estuprado uma criança, em Cuiabá, ou o do pedreiro amarrado e espancado, 
após ser confundido, em São José de Mipibu, na Grande Natal. Ainda se pode 
mencionar uma vítima da fúria popular, Jevanilson Rios Santos, em Mercês, 
no interior da Bahia. Tais acontecimentos sintetizam a revolta social do sangue 
pelo sangue que está em plena marcha Brasil afora. Talvez as mídias tenham até 
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comentado sobre eles. Não se sabe. O fato é que esses “incidentes” deveriam ser 
manchete destacada na imprensa brasileira. Por quê?!

A desinformação do povo brasileiro é algo que assusta. Vamos linchar o 
jovem negro que furtou uma bicicleta. Ótimo. Linchemos também o (micro)
empresário que comete um sem número diário de delitos fiscais. Linchemos 
aquele senhorzinho simpático que fabrica e comercializa CDs e DVDs piratas 
na porta da sua casa. Linchemos, ainda, todos aqueles que fazem o famoso “gato” 
na sua residência (sim, isto pode caracterizar furto ou estelionato, variando caso 
a caso). Até 2005, deveríamos ter linchado todos os adúlteros deste país.

Mas onde isso pararia?
Pensamos que o fundamento do pensamento surreal dos brasileiros 

sobre o combate à violência e à criminalidade se deva ao fato de que vemos os 
problemas sociais como meros observadores externos, sem entender que somos 
parte de tudo isso, ou seja, somos criadores do problema, também. A situação 
não merece outra conceituação; é apenas a boa e velha hipocrisia reinando 
quando oferecemos nosso olhar para fora e nos desviamos do centro da situação.

Sonhamos com o dia em que os defensores do famigerado “direitos 
humanos para humanos direitos” resolvam aprofundar-se na análise do que 
significam, historicamente, esses direitos. Talvez conseguirão descobrir que 
eles não nasceram da necessidade estatal de “proteção de bandidos”, mas da 
necessidade social de se proteger o cidadão do e contra o Estado e, quem diria, 
de seus próprios pares.

Nessa perspectiva, toda e qualquer ideia que pregue o recrudescimento 
penal, o punitivismo, a sanção pela mera sanção, terá que tentar conviver 
com o fato de que o Direito Penal, fruto da sociedade, espelha exatamente 
posicionamento, mazelas e idiossincrasias dessa própria sociedade. Logo, 
as propostas tão em moda hoje só prestam à imagem do cão que persegue o 
próprio rabo, não resistindo a um debate minimamente racional, nem à sua 
comprovação prática, muito mais quando se percebe, com o atual Sistema Penal, 
para muitos exageradamente “leve”, que conseguimos ultrapassar a Rússia em 
aprisionamentos no mundo. Em breve, tornaremos todo o Brasil uma grande 
cadeia... Problema resolvido?!

Publicado no jornal Diário de Notícias (Linhares/ES) 11/06/2014; no jornal Diário 
do Noroeste (/ES) 11/06/2014; no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 12/06/2014 e no 
jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 15/06/2014. 
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O QUE PENSAR SOBRE A MAIORIDADE PENAL?

Claislaine Santos de Souza
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Dayanne Mamede Fonseca Matsumoto
Acadêmica do curso de Direito da Faculdade de Presidente Epitácio/SP (Grupo UNIESP S/A). 

Iniciemos este artigo com um questionamento que sempre vem à tona 
no Brasil: Qual seria a idade ideal (se é que exista) para que um jovem brasileiro 
respondesse penalmente por seus atos? Agora, façamos a mesma pergunta de 
forma popular: Com quantos anos um jovem poderia ir para a cadeia quando 
cometer um crime? Eis aí uma questão difícil de ser respondida, em face de sua 
complexidade. 

O foco das discussões sobre tão polêmico assunto incide sobre a redução 
da maioridade penal, e, neste ano, ano de eleições, a população brasileira vê 
ampliar-se a polêmica, pois o debate ganha força, pondo à mostra os dois “lados” 
do embate: os favoráveis e os contrários. Não parece haver meio-termo. 

De um lado, emerge uma parcela considerável da população que, por 
já ter sido vítima de um “menor” e seu(s) crime(s), ou conhecer alguém que 
já o foi, defende veementemente essa redução, divergindo apenas quanto à 
idade mínima. Nessa linha, o processo argumentativo serve-se, primeiramente, 
das estatísticas, dos exemplos, das evidências empíricas: infelizmente, o Brasil 
convive com um aumento de casos de menores de 18 anos cometendo cada vez 
mais crimes. A mídia divulga casos em que o sujeito infrator pratica o crime 
como se fosse algo normal; como se a vida fosse uma roleta russa e, assim, fosse 
“natural” acertar o peito ou a cabeça de qualquer um de nós com a bala de seu 
revólver. Também se veem notícias de “menores” que matam uma pessoa por 
causa do tênis que ela tem no pé ou qualquer outra bugiganga.

A esses dados e fatos, seguem-se as avaliações ou críticas, em geral 
dirigidas aos casos extremos, trágicos, envolvendo pessoas com a idade de 17 
anos e alguns meses, que praticam um latrocínio e passam a ser tratadas pelo 
Poder Judiciário como “adolescentes em conflito com a lei”, como vítimas do 
sistema, e não como assassinos a sangue frio. 
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Outro argumento que se apresenta é que o jovem brasileiro com 16 anos 
de idade pode votar, pode ter filhos, porém, no âmbito do crime, não responde 
pelos seus atos como um “maior”: não é submetido à cadeia, mas a uma unidade 
de internação; não vai a julgamento por Júri Popular, entre outras “benesses” do 
Estado. Nesses casos, os “questionamentos” proliferam: O que será que acontece 
com a mente de um adolescente, que pode escolher seus governantes, decidir ou 
não ter relações sexuais com quem quiser e não sabe o que acontece quando se 
puxa o gatilho de uma arma?

Do outro lado da polêmica, estão aqueles para quem não adianta apostar 
apenas no erro dos outros e para quem o problema dos “adolescentes em 
conflito com a lei” está na falta da educação familiar, na desigualdade social 
e no individualismo da sociedade. O Estado também tem sua dose de culpa, 
pois não traz melhorias consideráveis para a educação e consequentemente 
para a qualidade de vida. O jovem cresce revoltado com o mundo a sua volta. 
Necessita-se de um trabalho em conjunto envolvendo toda sociedade. Deve 
haver apoio social e psicológico para o menor infrator e sua família. Será que 
apenas reduzindo à maioridade penal a violência iria cessar? 

Ninguém é obrigado a concordar conosco, porém vale lembrar que, 
se todos os jovens infratores forem para as “cadeias” da forma como estão 
configuradas hoje, certamente a maioria, após o cumprimento de sua pena, 
não estaria ressocializada; pelo contrário, sairia pós-graduada em crimes ou 
organizada em facções.

Deixe-se de lado o falso moralismo para lembrar que, no Brasil, existe 
a proteção à criança e ao adolescente por meio do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), em cujo Art. 4º consta: “É dever da família, da comunidade, 
da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, 
a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária.”  

Observem que retórica invejável traz o ECA! Mas isso ocorre na realidade? 
Claro que não! O ECA é uma legislação moderna, à frente de seu tempo, mas de 
que adiantam leis como esta se o Estado não cumpre seu papel e se as famílias 
colocam filhos no mundo, mas não lhes dão a assistência moral, ética, afetiva e 
material, também prevista em lei?

Cada um que chegue a suas conclusões sobre a polêmica em foco: Os 
jovens infratores são verdadeiros “monstros”, prontos para praticar crimes? Ou 
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são frutos de um estado de injustiças sociais? Merecem sempre punição severa, 
cumprida no sistema penitenciário? Ou deveria haver a precaução, a prevenção 
para não chegarem ao estado de infrator? Haveria “métodos” eficientes e eficazes 
em ambos os casos?

 Cabe, de nossa parte, um alerta: A base de uma pessoa vem da família, e 
as famílias, ao longo do tempo, estão-se desfazendo, de tal maneira que não há 
mais respeito por nada, por ninguém. Os princípios da base familiar estão sendo 
esquecidos, ou seja, um descaso total! O povo brasileiro ainda não aprendeu que 
“quem sabe faz a hora, não espera acontecer...”

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 24/06/2014; no jornal Correio do 
Estado (Campo Grande/MS) 25/06/2014 e no jornal O Guaíra (Guaíra/SP) 25/06/2014. 
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SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO: DESUMANO 
E INJUSTO

Lívia Zanholo Santos
Acadêmica do curso de Direito da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS. 

Márcio Perez Ramos
Professor do curso de Direito da Faculdade de Presidente Epitácio/SP (Grupo UNIESP S/A). 

“Os presos fogem do presídio / Imagens na televisão [...] Os presos fogem 
do controle / Mas que loucura esta nação! [...].” Estes são apenas quatro versos 
da música “Desordem”, de autoria do Titãs; entretanto, infelizmente, a vida 
parece mais uma vez copiar a música. Nosso sistema prisional tem-se mostrado 
cada vez mais decadente, desumano e problemático.

Tal afirmação decorre não somente das inúmeras matérias que a mídia 
vem mostrando a respeito do referido sistema. Há diversos outros fatores que 
contribuem para tal infortúnio: a superpopulação carcerária; o aumento da 
criminalidade; o desrespeito às normas de execução penal; a falta de igualdade de 
oportunidades em nosso país e o próprio processo ineficiente de ressocialização. 

Dados revelam que a população carcerária no Brasil vem aumentando 
consideravelmente. E, como uma coisa puxa outra, a população carcerária 
provisória chegou ao mesmo patamar da população definitiva. Não estranha 
que, com um acentuado número de presos, o Estado não consiga zelar pela 
integridade física deles, tornando as condições do cárcere desumanas – o que 
não promove a esperada ressocialização. Cadeia no Brasil virou sinônimo de 
“depósito de presos” e não de sistema de ressocialização, considerados os altos 
índices de reincidências. Do jeito em que o sistema se encontra, parece ter o 
objetivo de abocanhar seres humanos, mastigar e cuspir.

Cabe ainda lembrar que, mesmo estando preso, o cidadão tem direitos e 
limites legais que devem ser respeitados. Um desses é o direito de votar. Se isso 
não for respeitado, estaremos cometendo uma agressão a nossa Constituição 
Federal e ao processo democrático.

Em um levantamento recente apresentado no jornal Folha de São Paulo, 
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concluiu-se que, para zerar o déficit de vagas e acabar com a superlotação 
do sistema prisional paulista, o Estado precisaria construir, em 2012, 93 
penitenciárias, cada uma delas com 768 vagas. Agora imaginem a totalidade de 
penitenciarias que deveriam ser construídas atualmente no Brasil? 

Por isso, é evidente que não temos e nem teremos prisões suficientes, de 
modo que se tornou imprescindível reduzir a população carcerária no Brasil. 
Para tal, é necessário um grande esforço nacional, que envolva várias esferas 
governamentais e mobilize toda a sociedade.

Portanto, os altos índices de criminalidade no Brasil são os resultados de 
um sistema prisional cruel e injusto. É imperativo imediato tornar a Justiça mais 
ágil, aplicar penas alternativas e facilitar a progressão para o regime semiaberto, 
nos casos de presos que não oferecem perigo à sociedade, e pôr em liberdade os 
que já pagaram por seus crimes, mas que não têm recursos para contratar um 
advogado. Além disso, cabe ao Estado prover qualificação profissional e trabalho 
aos indivíduos que já estão na cadeia, com o intuito de que, quando estejam em 
liberdade (ou semiliberdade), possam exercer uma atividade produtiva que não 
seja criminosa.

 Por fim, as condições subumanas dos presídios, além de violarem vários 
direitos humanos, constituem uma ameaça crescente que paira sobre toda a 
sociedade porque um dia tais presos voltarão a conviver com ela, e, na maioria 
esmagadora das vezes, voltarão muito piores. 

As raízes desse problema são mais profundas e residem na acentuada 
desigualdade de oportunidades em nosso país. Percebe-se que a oportunidade 
passa primeiro pela educação e depois pelo mercado, contudo não são todos 
os brasileiros que têm acesso a uma educação de qualidade. O atual governo 
vem sendo imediatista, e essa política assistencialista atual não cria igualdade de 
oportunidades, mas pessoas acomodadas que estão sempre esperando pela ajuda 
milagrosa do governo, que, muitas vezes, não pode ajudar todo mundo. Por 
conseguinte, muitos indivíduos encontram, na prática delituosa, uma forma de 
“melhorar de vida”.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 18/07/2014 e no jornal Correio do 
Estado (Campo Grande/MS) 18/07/2014.
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ALERTA! VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO: QUEM É O 
CULPADO?

Levi Flores Vitorel Júnior
Acadêmico do curso de Ciências Contábeis da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Marco Aurélio Batista de Sousa
Professor do curso de Ciências Contábeis da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Uma das maiores causas de mortes no Brasil, e que vitima milhares de 
pessoas todos os anos, a violência no trânsito não é só uma preocupação das 
famílias, mas também das autoridades, visto que traz prejuízos incalculáveis aos 
lares e elevados gastos do governo com saúde e previdência.

Os números da violência no trânsito no Brasil são alarmantes, colocando 
o país dentre os mais violentos, se comparados com os outros países do mundo. 
De acordo com os dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em 2013 foram 
registrados, somente nas rodovias federais, mais de 186 mil acidentes, nos quais 
mais de 103 mil pessoas se feriram e mais de 8 mil perderam a vida. Observou-
se, nesse período, que apenas 3% desses acidentes foram do tipo colisão frontal, 
no entanto foram responsáveis por 32% das mortes. 

É notório que as rodovias federais deixam muito a desejar quanto a 
sua conservação e consequentemente sua qualidade. Muitos dos trechos são 
de pista simples, com defeitos como: buracos; falta de acostamentos; curvas 
perigosas; degraus na pista; pouca (ou nenhum tipo de) sinalização, entre 
vários outros problemas. Apesar disso, a PRF menciona em seu relatório que 
os fatores pertinentes ao comportamento dos motoristas foram (e continuam 
sendo) o maior responsável pelos acidentes de trânsitos no país. Dos acidentes 
que resultaram em mortes, mais de 1300 aconteceram por falta de atenção 
do condutor do veículo, 900 por velocidade incompatível com a permitida 
na rodovia e 500 por ultrapassagens indevidas. O restante resultou de outras 
imprudências.

Diante disso, mais de 3 milhões de infrações de trânsito foram flagradas 
pela PRF no ano de 2013 em fiscalizações. Os números mostram que 30,72% 
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foram por excesso de velocidade e 10,19% por ultrapassagem em local proibido. 
Além disso, foram multadas 38.847 pessoas que conduziam seus veículos sob a 
influência de algum tipo de bebida alcoólica; desse total, 11.868 foram detidas 
e encaminhados à Polícia.

Não por acaso – entre 20 e 50 milhões de pessoas economicamente ativas 
se ferem todos os anos em acidentes de trânsito, que se constituem na nona 
maior causa morte prematura da população mundial –, a Organização Mundial 
da Saúde declarou que 2011-2020 será a década de Ação pelo Trânsito Seguro. 
Para tanto, governos do mundo inteiro comprometeram-se a tomar medidas 
eficazes para prevenir e reduzir esse tipo de acidentes.

Ao se analisarem essas estatísticas, nota-se que o principal responsável por 
estes número é o condutor de veículo. Assim, as leis e normas de trânsitos não 
podem ser ignoradas – e a prática de boas condutas, como dirigir com cautela e 
civilidade, garante mais segurança no trânsito. 

As condições de conforto e dirigibilidade oferecidas pelos atuais veículos 
não devem servir de desculpas para ou pelos excessos cometidos por seus 
condutores, assim como a pressa em chegar ao destino deve ser substituída por 
uma melhor organização de horários.

Dessa forma, é imprescindível que cada condutor ou usuário das vias 
de tráfego assuma as suas responsabilidades e seja prudente na direção de seu 
veículo. Respeitar os limites impostos pela legislação é dever de cada cidadão, 
de que pode derivar a garantia de uma vida longa, sem lesões, sem deficiências. 
Ainda há tempo para fazer um 2014 diferente. Será? Bom! Isso é um desafio e 
depende de cada um e de todos nós. 

Publicado no jornal Diário de Assis (Assis/SP) 17/07/2014; no jornal Correio do 
Estado (Campo Grande/MS) 21/07/2014; no jornal Diário de Notícias (Linhares/ES) 
24/07/2014; no jornal Diário do Noroeste (Colatina/ES) 24/07/2014 e no jornal Santa 
Inês Notícias (Belo Horizonte/BH) edições de 15/07 a 15/08/2014.
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REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL: A 
POLÊMICA CONTINUA...

Diane Suellen Silva Torres
Acadêmica do curso de Administração Pública da UFAL – Campus Arapiraca/AL.

 Fabiano Santana dos Santos
Administrador e Professor do curso de Administração Pública da UFAL – Campus de Arapiraca/AL. 

Doutorando em Serviço Social pela UERJ.

A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) nº 33, de 2012, tem 
por objetivo alterar os artigos 129 e 228 da Constituição Federal, prevendo 
a possibilidade de imputabilidade penal de maiores de dezesseis e menores de 
dezoito anos. Esse tem sido um tema muito polêmico e, pois, tem-se tornado 
pauta de inúmeras discussões na sociedade.

Os crimes cometidos por menores de 18 anos têm-se tornado cada 
vez mais comuns e colocado em risco toda a sociedade, que se amedronta 
diante de violência, como o caso da dentista de São Bernardo do Campo – SP 
que foi queimada viva por um “menor”, ou ainda a adolescente de 17 anos 
que matou a mãe no Rio de Janeiro porque esta não concordava com seu 
namoro. Vivenciamos também o caso do “menor” que matou um francês a 
pauladas por causa do volume da música em Brasília. E como não lembrar o 
caso de Champinha, que, com apenas 16 anos, foi um dos assassinos de Liana 
Friedenbach e Felipe Caffé.

A diminuição da maioridade penal para jovens que cometem crimes 
hediondos ou para casos de reincidência em lesão corporal ou roubo qualificado, 
de acordo com o Senador Ricardo Ferraço, pode ser uma solução para resolver, 
ou pelo menos diminuir, a criminalidade por parte dos “menores infratores”, 
uma vez que tais crimes têm aumentado em 80% nos ultimos 12 anos.

De acordo com a PEC 33/2012, o jovem infrator deverá cumprir sua pena 
em estabelecimento distinto dos maiores de 18 anos, o que não impede que esses 
jovens recebam educação formal e capacitação profissional até completarem sua 
pena, podendo assim ser reintegrados à sociedade.
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Uma pesquisa feita em junho de 2013 pela Confederação Nacional dos 
Transportes mostra que, de 2010 pessoas de 20 estados diferentes, 92,7% são 
a favor da redução da maioridade penal e 6,3% são contra (apenas 0,9% não 
opinaram). Observamos assim que a maioria da população defende essa ideia e 
gostaria de que fosse aprovada. Para outros, no entanto, a PEC 33 é inviável e 
o governo deveria investir mais na educação dos jovens, atuando com medidas 
preventivas. 

É necessário investir em políticas públicas que visem à prevenção da 
criminalidade por parte dos jovens e adolescentes para que não se tornem 
delinquentes, porém, para aqueles que, infelizmente, não respeitam as leis e 
acabam cometendo crimes de alta periculosidade, faz-se necessário então uma 
medida mais rígida por parte das autoridades governamentais. Afinal, se o jovem 
possui maturidade suficiente para escolher seus representantes por meio do voto 
e pode ter responsabilidade para trabalhar e administrar suas finanças, por que 
deve ser tido como imaturo para roubar, matar ou estuprar? Já passou da hora 
de tais jovens responderem por todos os seus atos.

Publicado no jornal O Dia (Maceió/AL) 15 a 21/12/2013; no jornal Diário de Franca 
(Franca/SP) 29/07/2014; no jornal Diário de Marília (Marília/SP) 29/07/2014 e no 
jornal Diário de Penápolis (Penápolis/SP) 29/07/2014.
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A (IN)JUSTIÇA DOS (IN)JUSTICEIROS

Fernanda Martins Castro Rodrigues
Acadêmica do curso de Direito da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS.

Márcio Perez Ramos
Professor do curso de Direito da Faculdade de Presidente Epitácio/SP (Grupo UNIESP S/A).

Passada a efervescência das manifestações populares de 2013, quase todas 
com a sua devida razão de ser, recentemente deparamos com uma nova – e nada 
meritória – onda no Brasil: a dos justiceiros. E não, não é, alusão a nenhum 
filme. Antes fosse... Eis que talvez tivéssemos um final feliz. 

Foram várias as notícias, durante o primeiro semestre de 2014, relatando 
casos em que cidadãos (e multidões) “fizeram justiça com as próprias mãos” 
sob a premissa de que a lei não é eficaz no país. Chegaram até a acorrentar um 
adolescente nu em um poste e espancar uma mulher até a morte após um boato 
iniciado em redes sociais. Sem qualquer fundamento racional e quase sempre 
com notável futilidade, os néscios remontaram à época anterior ao Contrato 
Social e instauraram novamente a autotutela. Esqueça-se, pois, o Estado 
Democrático de Direito e a dignidade da pessoa humana.

Os casos acabaram sendo tão recorrentes que um programa de TV 
realizou um simples experimento social: a emissora contratou três atores para 
interpretar uma vítima, um suposto bandido e um justiceiro. Em uma praça 
pública de uma grande cidade brasileira, o justiceiro repreendia fisicamente o 
suposto bandido ao mesmo tempo em que dizia em voz alta que ele teria furtado 
uma senhora, e, como já era de se esperar, algumas pessoas que passavam por ali 
começaram a também agredir o ator, sem um questionamento sequer. Por fim, 
a vítima chegava ao local e dizia que aquele rapaz que estava sendo agredido não 
era o bandido, e, nesse momento, um dos apresentadores do programa surgia 
fazendo perguntas aos que pararam para auxiliar na agressão sobre o porquê de 
tal conduta. Desnecessário dizer que essas pessoas não deram respostas plausíveis.

O “interessante” é que, como sempre, o brasileiro é irônico. Lincha 
com fulcro na impunidade que supostamente reina no país, muito embora os 
presídios estejam superlotados. Tortura porque o sujeito é bandido, mas está 
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por si mesmo atuando ao arredio da lei. Percebe-se, aqui, um discurso retórico. 
Quase político. E, assim como na política, os justiceiros têm seus “eleitores”.

Como é cediço (se não for, que agora seja), o titular do poder é o povo, 
mas, por meio da representação, o Estado é legitimado a exercê-lo. O povo, 
assim, não está legitimado a agir nos casos em comento, pois tem a garantia de 
que o Estado irá fazê-lo. E o Estado o faz, por mais que, muitas vezes, de forma 
imperfeita. Com relação a essas imperfeições, deve o povo não impor-se no lugar 
do Estado, mas pugnar por correções e melhorias por meio do poder que detém. 
Destarte, a autotutela há muito deixou de ser possível em quase toda a ordem 
jurídica ante a composição de litígios pelo Estado, que se substitui às partes e 
procura aplicar, de forma imparcial, a justiça tão aclamada pelos justiceiros.

Miguel Reale, em sua concepção acerca da teoria do tridimensionalismo 
jurídico, observa que “a conduta humana não pode ser abstraída do fato, valor 
e norma, pois são estes elementos que a tornam pensável como conduta e, 
mais ainda, como conduta jurídica”. A conduta é a implicação daqueles três 
fatores e com eles se confunde; caso contrário, não passaria de uma atividade 
desprovida de sentido e de conteúdo. Ao fato social se aplica um valor (jurídico) 
e subsume-se a este uma norma. Quando o fato social encontra-se revestido de 
valor negativo, vai de encontro à norma de licitude, formatando, dessa maneira, 
uma injustiça.

Por fim, Cesare Beccaria, em sua nobre obra Dos delitos e das penas, já 
deixava uma reflexão que, sem adentrar o mérito do que seria uma boa intenção, 
vem a calhar à situação ora exposta: “Alguns homens, frequentemente com a 
melhor intenção, causam os maiores prejuízos à sociedade e, com a pior delas, 
fazem o mais essencial dos bens.”

Publicado no jornal Diário de Assis (Assis/SP) 02/08/2014; no jornal Diário de 
Notícias (Linhares/ES) 02 e 03/08/2014; no jornal Diário do Noroeste (Colatina/ES) 
02 e 03/08/2014; no Jornal Ibaiti (Ibaiti/PR) 03/08/2014; no jornal Correio do Estado 
(Campo Grande/MS) 03/08/2014; no jornal Tribuna Hoje (Umuarama/PR) 03/08/2014; 
no Jornal de Lins (Lins/SP) 05/08/2014; no jornal Diário de Franca (Franca/SP) 
05/08/2014; no jornal Folha Noroeste (Jales/SP) 09/08/2014; no Jornal de Lins (Lins/
SP) 27/08/2014 e no jornal Diário de Votuporanga (Votuporanga/SP) 28/08/2014.
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O FENÔMENO DO BULLYING

Francesca Clara da Silva Alkmin
Acadêmica do curso de Administração da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS.

Cleston Alexandre dos Santos
Professor do curso de Ciências Contábeis da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Quando pensamos em “bullying”, que imagem vem à mente?  Certamente 
algo de ruim! O tema se fortalece a partir de algumas inquietações, em especial os 
atos de violência que ocorrem nas escolas e aqueles que pululam na sociedade de 
uma forma geral. Essas atitudes violentas de agressores que buscam inferiorizar 
o outro e impor-se sobre eles podem causar graves transtornos emocionais, 
deixando marcas irreversíveis no agredido.

O uso do termo “bullying” é novo, porém o fenômeno em si e os atos 
que deram origem a esse uso e deixam marcas e sequelas já são praticados há 
muito tempo. Trata-se, em geral, da manifestação de preconceitos em relação a 
traços ou comportamentos situados nos dois extremos daquilo que se costuma 
conceber como “normalidade”, como, por exemplo: pessoas que apresentam 
timidez, ou mesmo aquelas que possuem certa euforia; pessoas obesas ou então 
muito magras; carecas ou com cabelo com corte ou cor diferente; enfim, tudo 
aquilo que foge do padrão criado pela própria sociedade tende a sofrer algum 
tipo de “bullying”, prática em outros tempos referida por termos do tipo “zoar” 
ou “tirar o sarro”. Quantos apelidos já foram dados a meninos e meninas nas 
escolas do mundo? 

É importante entender, porém, que o fenômeno encontra-se em fase 
de discussão por diversos segmentos da sociedade, sejam nossos representantes 
legislativos - vereadores, deputados e senadores - sejam entidades de classe e 
Organizações Não Governamentais. 

Isso prova mais uma vez que nossa sociedade ainda não está pronta para a 
tão sonhada equidade ou o tão almejado respeito mútuo. Assim, exige mudanças 



VIOLÊNCIA E BULLING 465

e estas são articuladas a partir do debate e do diálogo. Notam-se as inquietudes 
sobre o aprofundamento da temática direcionando o foco para o prisma 
humanístico, e, para isso, é necessário um trabalho que parta da educação, no 
que respeita às normas sociais e ao ensino escolar, em estreito relacionamento 
com leis e normas do âmbito do ordenamento jurídico. 

No caso do Brasil, especificamente, estamos assistindo a mudanças 
no cenário legal, com a formulação de leis para que a sociedade respeite os 
diferentes, com a perspectiva de que, em breve, estaremos criminalizando a 
prática do bullying. Mas onde ficaria a educação de berço? E o exemplo dos pais 
e da própria família? A estruturação e o fortalecimento de ações preventivas no 
núcleo familiar são fundamentais, mas, para muitos, essa prática ainda não é 
algo temerário ou temível. Há até quem diga que é «bobagem» falar em bullying, 
desconsiderando que essa forma de violência é caracterizada por diversas formas 
de maus-tratos psicológicos, verbais e físicos. Esses atos são executados pelo 
agressor – que pode ser uma pessoa ou grupos – de forma intencional e repetitiva, 
com o propósito de mostrar disparidades de «poder».

O fato é que é comum encontrar pessoas adultas (senão já idosas) que 
ainda sentem o peso do preconceito e das sequelas de algum ato dessa natureza 
sofrido na infância ou adolescência.

Não se trata, portanto, de uma mera “bobagem” envolvendo agitação 
entre crianças e adolescentes. O lócus prioritário para a ocorrência de bullying 
é, sem dúvida, a escola, em acirrada concorrência com o espaço dos amigos e 
da família. Assim, todos devem ficar atentos para a prevenção ou correção dessa 
prática, tendo como base primeira a educação, na família e na escola, a fim de 
que não seja necessária a aplicação da lei (embora ainda incipiente), a não ser 
em casos extremos. Consolida-se também a ideia da inclusão de todas as pessoas 
diferentes tomando como ponto de partida a convivência pacífica e o respeito 
com o outro.

Publicado no jornal O Regional (Catanduva/SP) 21/08/2014; no Jornal do Povo (Três 
Lagoas/MS) 22/08/2014; no jornal Diário de Assis (Assis/SP) 22/08/2014; no jornal O 
Debate Diário de Macaé (Macaé/RJ) 27/08/2014 e no jornal Correio do Estado (Campo 
Grande/MS) 16/09/2014.
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A PRECARIEDADE DO SISTEMA PRISIONAL 
BRASILEIRO 

Nathalia Silva Chermont
Acadêmica do curso de Direito da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS.

Michelle Oliveira do Espírito Santo
Formada em Administração, possui MBA em Gestão de Projetos ea  atua como Administradora na 

UFMS - Campus de Três Lagoas/MS. 

No Brasil contemporâneo, ainda que a sociedade esteja progredindo 
quanto à democratização dos diversos serviços coletivos atinentes à saúde, à 
educação e ao trabalho, podemos observar que alguns aspectos de ordem pública 
encontram-se aquém de tal progresso, mesmo porque este tem sido parcial. 

Não há necessidade de ativar a imaginação para listar os diversos 
problemas existentes, por exemplo, no sistema prisional do país. As últimas duas 
décadas de democracia foram capazes de assistir a uma deterioração considerável 
da capacidade do poder público para controlar a criminalidade e a violência. 
A taxa de homicídios saltou. O perfil etário de vítimas e agressores, por sua 
vez, caiu, fazendo que os jovens, especialmente aqueles entre 18 e 29 anos, se 
vinculassem drasticamente ao fenômeno da violência, segundo dados oficiais do 
Conselho Nacional de Justiça.

Analisando o aumento da população carcerária, observa-se que a maioria 
dos detentos que fazem parte desse índice de crescimento encontra-se em 
condições extremamente precárias e sem, muitas vezes, serem submetidos, 
no mínimo, ao devido processo legal ou terem garantidos certos direitos 
fundamentais que todo cidadão possui. Nesse aspecto, cabe citar o art. 5°, XLIX, 
da Constituição Federal, o qual assegura aos presos o respeito à integridade física 
e moral, ressaltando que a dignidade da pessoa humana é um dos princípios 
basilares dessa mesma Constituição.

Segundo a revista CEJ, n. 39 (out-dez, 2007), “as rebeliões e fugas de 
presos a que assistimos diariamente são uma resposta e ao mesmo tempo um 
alerta às autoridades para as condições desumanas a que são submetidos, apesar 
da legislação protetiva existente”.
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No Brasil, em se comparando a “teoria”, que seria a lei propriamente dita, 
à prática, que seria o real funcionamento das penitenciárias, pode-se considerar o 
sistema prisional como um dos piores. Nestas, os fatores relacionados a péssima 
infraestrutura, má-alimentação, proliferação de doenças, sedentarismo, uso 
drogas, falta de condições mínimas de higiene e limpeza, além de comprometerem 
a saúde dos detentos, destroem qualquer possibilidade de regeneração pessoal e 
social. Ao contrário, concorrem para o surgimento ou o “aprimoramento” de 
seres humanos revoltados com o sistema, propícios a cometer delitos e crimes 
ainda piores quando retornarem ao convívio social. Pode-se até ratificar um 
discurso que circula frequentemente na sociedade: hoje, no Brasil, as prisões 
funcionam como uma escola para o crime! O indivíduo adentra a prisão para 
“pagar” por sua conduta ilícita, para que seja intimidado a não reincidir e seja 
ressocializado, e, na maioria das vezes, sai do cárcere sedento por mais violência.

Outro problema é a marginalização do indivíduo ao ser colocado em 
liberdade, pois, em geral, é ignorado pela sociedade, que, ao invés de acolhê-lo e 
reincluí-lo, o empurra para uma vida de incertezas e criminalidade. 

As prisões brasileiras encontram-se superlotadas, com ambientes 
insalubres, sem condições dignas de vida e, muito menos, de aprendizado para o 
detento, afrontando o princípio da dignidade do ser humano, sendo a pena de 
prisão ineficaz, na maioria das vezes, em relação ao seu objetivo ressocializador. 

A falta de sensatez humana é surpreendente! É só notar o pensamento de 
representantes da assim chamada “Esquerda”, que falam em torturas do regime 
militar, em anistia, entretanto esquecem o quão real e atual é a tortura, à qual os 
presidiários no Brasil são continuamente submetidos, na maior parte do tempo 
de permanência no cárcere. 

Apresenta-se, como consideração final desta reflexão, uma frase de Nelson 
Mandela, presente em sua autobiografia: “Ninguém conhece realmente uma 
nação até estar atrás das grades. Uma nação não deveria ser julgada pelo modo 
como trata seus melhores cidadãos, e sim, como trata os piores.” Já passou da 
hora de se admitir o fracasso das nossas penitenciárias e a falácia do atual sistema 
prisional brasileiro. Percebe-se, então, o quão longe está de nosso alcance a 
democracia real, pois, para que ela existisse, todos deveriam ter, no mínimo, suas 
necessidades humanas básicas satisfeitas e seus direitos primordiais respeitados.

Publicado no jornal O Regional (Catanduva/SP) 12/09/2014; no jornal Diário de 
Votuporanga (Votuporanga/SP) 13/09/2014 e no jornal Correio do Estado (Campo 
Grande/MS) 25/09/2014.
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A (IN)JUSTIÇA DOS DESESPERADOS

Carolina Lemes Runichi
Acadêmica do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Josilene Hernandes Ortolan de Pietro
Professora do curso de Direito da UFMS – Campus Três Lagoas/MS.

A sociedade hodierna vive um “estado de insegurança”. A população, 
diuturnamente, (re)clama por segurança pública. A novidade é que o cidadão 
decidiu deixar de lado o mero comodismo de “apenas” reclamar do problema 
e começou a buscar a materialização da punição do ofensor por conta própria, 
sobretudo para concretizar sua autossatisfação. Trata-se do exercício da 
autotutela, popularmente conhecida como a “justiça com as próprias mãos”.

Os noticiários constantemente dão publicidade a esses fatos. São práticas 
cruéis, desumanas. Citamos como exemplo o fato do adolescente que foi 
agredido a pauladas e acorrentado a um poste, nu, pelo pescoço, uma cena que 
remonta à época da escravidão. O problema é que cenas semelhantes repetem-
se, muitas vezes atingindo pessoas inocentes, sem qualquer relação com a prática 
de infrações, simplesmente por serem confundidas em razão de características 
físicas similares.

Outro fato recentemente noticiado ocorreu na capital paulista: um 
professor de História foi confundido com um assaltante enquanto pratica 
atividade física em um bairro. Um grupo composto por mais de uma dezena 
de pessoas acorrentou-o e espancou-o. Seu resgate deu-se com a chegada do 
corpo de bombeiros ao local, e, ainda assim, somente após o professor “dar 
uma aula”, a pedido dos profissionais, sobre a “Queda da Bastilha”, marco da 
Revolução Francesa. Socorrendo-nos do aforismo, “seria cômico, se não fosse 
trágico”.

O que se evidencia é que a “justiça com as próprias mãos” não passa de 
uma justiça de pessoas desesperadas por solução, pessoas que sofrem com a falta 
de segurança, vítimas diárias, cansadas de impunidade. O grande problema está, 
porém, na forma como essa repressão é expressa, movida, em regra, pelo “calor 
das emoções”, que alimenta a fúria e ofusca a razão. 
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Tanto que, por exemplo, quando um comerciante, vítima de um assalto, 
põe-se imediatamente em perseguição ao autor do delito, o faz “cegamente”, 
alimentado pelo instinto vingativo da punição. E, agindo dessa forma, pode 
praticar irreversíveis injustiças, voltando-se contra o primeiro “coitado” que 
cruzar sua frente, aquele “menino sujo com cara de marginal”, descarregando 
sobre o inocente toda sua frustração. Pouquíssimos têm a coragem de surpreender 
um assaltante armado e detê-lo para aguardar a chegada da autoridade policial. 
E assim, os mais vulneráveis, crianças e adolescentes pobres e desprotegidos de 
todas as formas, os dependentes químicos que muitas vezes se põem a praticar 
condutas criminosas para sustentar o vício, são o público-alvo do exercício da 
autotutela pela sociedade. 

Um importante ponto a ser destacado está na descrença que a maioria da 
população tem na capacidade do Estado para manter a paz e a ordem, o bom 
funcionamento da sociedade, fator que acentua e incentiva os “justiceiros”. O 
mesmo se afirma com relação ao atual cenário político-social brasileiro, que 
eleva sentimentos como os da impunidade e da insegurança. Os criminosos 
parecem sentir-se à vontade para praticar infrações penais, como se zombassem 
dos cidadãos. 

Para onde caminhamos? Aonde chegaremos? Eis a grande preocupação. 
Enganam-se, porém, aqueles que pensam que a solução está no fazer justiça com 
as próprias mãos. Tal postura conduzirá ao caos, aumentando a insegurança, 
remetendo-nos à era medieval. Adotar posturas de cidadãos, em prol da 
melhoria desse cenário sociopolítico e econômico, por meio de pressões a nossas 
autoridades, além de exigir e acompanhar de perto essas mudanças mostram-se 
como um bom ponto de partida. 

Publicado no jornal O Campista (Campos dos Goytacazes/RJ) 11/09/2014; no jornal 
Impacto MS (Campo Grande/MS) 15/09/2014; no jornal Diário de Votuporanga 
(Votuporanga/SP) 16/09/2014; no jornal O Guaíra (Guaíra/SP) 16/09/2014 e no jornal 
O Debate Diário de Macaé (Macaé/RJ) 18/09/2014.
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Isabella Cristhina Prado Ribeiro
Acadêmica do curso de Direito da UFG - Campus Colemar Natal e Silva - Goiânia/GO.

Larissa Mascaro Gomes da Silva de Castro
Professora do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

No Brasil, país constituído como um Estado Democrático de Direito que 
prima pelo respeito aos direitos humanos, garantias e liberdades fundamentais 
e no qual autoridades e cidadãos estão sujeitos aos limites impostos pela lei, o 
direito de punir pertence ao Estado. Cabe às autoridades legalmente competentes 
promover a defesa social e impor punições e restrições aos criminosos. Discussões 
acerca desse entendimento historicamente consolidado têm sido levantadas, no 
entanto, em face de inúmeros episódios nos quais populares decidiram fazer 
justiça com as próprias mãos, seja por falta de atuação do Estado ou ineficiência 
do Judiciário, seja por falta de policiamento, rompendo, assim, o pacto social e 
retornando a um sistema semelhante ao da vingança privada.

Nos primórdios da sociedade, a punição sempre era imposta como 
vingança, prevalecendo a lei do mais forte. O próprio indivíduo, conforme sua 
discricionariedade, agia para solucionar o conflito e estabelecer a pena. Essa 
punição realizada por mãos próprias trazia, entretanto, insegurança, uma vez 
que a pena não obedecia ao princípio da proporcionalidade, submetendo-se 
unicamente aos interesses da pessoa ou comunidade lesada. Com a evolução 
da organização social e consolidação do Estado, a sociedade aderiu a um novo 
modelo, visando a diminuir essa insegurança gerada pela vingança privada. 
Nesse novo modelo, baseado no Contrato Social, os cidadãos, por viverem em 
sociedade, cedem parcela de sua liberdade e direitos, franqueando ao Estado o 
poder de punir. Esse é o sistema vigente no Estado Democrático de Direito, 
constitucionalmente adotado no Brasil.
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A realidade observada hodiernamente contraria, entretanto, essa 
concepção do direito de punir. São crescentes os números de casos em que 
particulares, indignados com as falhas da segurança pública e insatisfeitos 
com o sistema penal, revoltam-se e promovem justiça segundo concepções 
próprias, desconsiderando importantes princípios constitucionais, tais como o 
da dignidade da pessoa humana, o da legalidade, o do devido processo legal, o 
do contraditório e o da ampla defesa. Tornou-se comum e socialmente aceito 
amarrar e agredir assaltantes em praça pública, espancar ou, em alguns casos, 
matar acusados da prática de algum ato delituoso, tudo em nome de uma 
concepção equivocada de justiça. 

Episódios como o ocorrido no Rio de Janeiro, onde um grupo denominado 
“justiceiros” espancou e amarrou, sem roupas, em um poste, um adolescente 
acusado de praticar roubos na região do Flamengo, repetem-se em vários estados 
do país. Recentemente, na Baixada Santista, em São Paulo, uma mulher foi 
espancada até a morte após ter sido confundida com uma suposta sequestradora 
de crianças que teve sua imagem publicada em uma rede social. Os moradores 
do bairro concordaram que se tratava da dona de casa Fabiane Maria de Jesus, 
de 31 anos e, assim, decidiram que era justo e certo agredi-la, como forma de 
puni-la por um crime que ela nem mesmo cometeu. Que ideal de justiça é esse? 
O que motiva os cidadãos a promover vingança privada?

Essas punições aplicadas por particulares, além de serem ilegais e 
inconstitucionais, configuram um retrocesso na evolução da civilização, na 
superação do estado de barbárie e na própria formação do Estado Democrático 
de Direito. Por se basearem em um senso de justiça em geral subjetivo, as 
punições são desproporcionais e extremamente violentas, violadoras da dignidade 
humana, isso sem falar no grande risco, pela falta de um devido processo legal, 
da ocorrência de injustiças e equívocos, como a punição de alguém que não 
cometeu delito algum. A omissão do Estado não justifica o retorno às práticas 
de vingança privada. Cabe aos cidadãos exigir, pelos meios democraticamente 
erigidos, que ele exerça de forma eficiente o direito de punir que a própria 
Constituição lhe confere.

Publicado no jornal Diário de Petrópolis (Petrópolis/RJ) 14 e 15/09/2014 e no Jornal 
do Povo (Três Lagoas/MS) 17/09/2014.
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Doutorando em Serviço Social pela UERJ.

Essa semana analistas políticos e econômicos do mundo todo foram 
pegos de surpresa com a postura da União Europeia ao sugerir um boicote à 
Copa do Mundo de Futebol na Rússia, em 2018. Tal medida seria uma resposta 
às ações militares russas no Sul da Ucrânia. 

O mundo acompanha de perto os acontecimentos envolvendo a UE e o 
governo de Vladimir Putin. Com embates políticos e econômicos que parecem 
não ter fim, a situação na região é a cada dia mais tensa e suas consequências 
vão além dos territórios dos dois países. Para entender os motivos que levaram 
aos atuais conflitos, é necessário fazer um resgate histórico. Originalmente 
pertencente ao território russo, a região da Crimeia foi transferida à Ucrânia 
em 1954 e, atualmente, a maior parte de sua população é de origem russa. Em 
2004, o poder do país foi assumido por um governo pró-Europa. Contudo, em 
2010, Viktor Yanukovich, aliado de Putin, toma o poder e estreita ainda mais as 
relações com Moscou.

Insatisfeita com o atual governo, a população da Ucrânia vai às ruas e 
inicia uma série de agudos protestos por todo o país, sempre marcados por duras 
repressões por parte do governo. Adotando uma postura ditatorial, o governo 
aprova leis para limitar as manifestações e punir com mais rigor os envolvidos. 
Temendo que os conflitos alcançassem patamares maiores, Estados Unidos e 
União Européia resolvem intervir e propõem sucessivas sanções aos países 
envolvidos. O governo russo, por sua vez, se defende alegando que a violência é 
patrocinada pela oposição.

Diante dos fatos, surge a principal questão: por que esse conflito é tão 
importante para o resto do mundo? A resposta mais uma vez está nos recursos 
econômicos e no poder político. Cerca de 1/4 do gás consumido na Europa vem 
da Rússia através do território da Ucrânia. Suspender tal fornecimento – assim 
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como já foi ensaiado por Putin – significa um forte golpe em toda economia 
europeia. Para se ter uma ideia da importância desse recurso natural para a 
economia desses países, cerca de 96% do gás consumido na Bulgária é de origem 
russa. O mesmo acontece com diversos países espalhados pela Europa, até 
mesmo de potências mundiais, como a Alemanha, cuja dependência é de 42%. 
A suspensão temporária do fornecimento resultou no fechamento de diversas 
fábricas químicas e siderúrgicas. Os prejuízos para a Ucrânia ultrapassam os 
US$ 100 milhões e não param de crescer.

Assim, é fácil entender por que as disputas pelo território ucraniano 
andam tão acirradas. Semelhante ao que ocorreu no Golfo, os interesses políticos 
e econômicos são estratégicos. Ocupar uma região geograficamente promissora 
(como pretende a Rússia) ou mantê-la como aliada e independente (qual objetivo 
da UE) pode significar a dependência ou soberania em todo um continente. 
Porém, não é somente de gás e política que é feita uma guerra. As bombas e as 
balas deflagradas aos montes em meses de conflitos já ceifaram quase 3 mil vidas. 
São famílias inteiras dizimadas. Pessoas comuns que não entendem de política 
e tampouco de economia, cujo único desejo é o fim de tantos problemas. Uma 
significativa parcela dessas vítimas é formada por crianças. Pequenos cidadãos 
indefesos que irão crescer órfãos e traumatizados. Um trauma que, semelhante 
a um traumatismo craniano, custará muito a ser curado e certamente deixará 
profundas e permanentes sequelas. 

Publicado no jornal Diário de Notícias (Linhares/ES) 18/09/2014; no jornal Diário do 
Noroeste (Colatina/ES) 18/09/2014 e no jornal O Debate Diário de Macaé (Macaé/RJ) 
22/09/2014.
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DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS: POR 
QUE NÃO RESPEITÁ-LOS?

Isabelle Dias Carneiro Santos
Professora no curso de Direito da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS. 

Os direitos humanos fundamentais existem já há alguns séculos, com o 
advento das primeiras Constituições escritas, as quais continham, no seu rol 
de determinações ou prescrições, normas de proteção à pessoa humana. Desde 
então, os países tidos como democráticos têm-se preocupado em inserir leis que 
protejam seus próprios cidadãos em diferentes esferas.

No caso do Brasil, não é, todavia, incomum ouvir, até mesmo entre aqueles 
considerados letrados, que “os direitos humanos são apenas para bandidos” ou 
que “os direitos humanos não servem para nada”, ou ainda, entre alguns juristas, 
que “os direitos humanos são apenas perfumaria”. Ledo engano. 

Como não prestigiar essa nobre área do direito, que trata não só dos 
presos, seres humanos que também fazem jus a direitos, qual seja, no mínimo, 
o de serem protegidos pelo Estado, uma vez que o meliante, uma vez preso, está 
sob a tutela do Estado – e este não pode agir como se bandido também fosse: 
matando, torturando ou cometendo outras violações.

Mas, para os que não cometeram nenhum ilícito, para o pai de família, 
a dona de casa, o trabalhador urbano e rural, o estudante, os direitos humanos 
são tão ruins assim?

Os que trabalham possuem direitos trabalhistas, como FGTS, férias, 
licença maternidade e 13º salário, direitos estes que não estão apenas na 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), mas, sobretudo, na Constituição 
Federal Brasileira de 1988 e, portanto, são direitos humanos fundamentais.

Todos nós somos consumidores de algo, carro, roupas, comida dentre 
outros tantos bens, e, quando nos sentimos enganados, procuramos o Código de 
Defesa do Consumidor, tema que também está inserido na Constituição Federal 
de 1988, configurando-se como mais um direito humano fundamental.

Quando falamos dos rios poluídos, florestas desmatadas, secas, poluição, 
entre outras questões ambientais, lá também está a Constituição Federal de 
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1988 e, por conseguinte, os direitos humanos fundamentais.
Ora, a nossa vida como cidadãos está toda permeada pela luta e fruição 

dos direitos humanos fundamentais. Por que, então, depreciá-los tanto? 
Vários são os direitos inerentes ao ser humano que foram efetivados em 

diferentes searas e que são (ou podem ser) fruídos pela população como um 
todo, razão pela qual já é hora de se repensar a forma de se abordarem os direitos 
humanos junto à sociedade. Uma dessas formas pode ser a inserção de noções 
básicas desse rico ramo do direito na educação fundamental e média brasileira, 
não só para que equívocos como estes deixem de existir, mas também para que, 
desde cedo, os brasileiros e as brasileiras tenham conhecimento de seus direitos 
essenciais e possam deles usufruir eficazmente.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 21/10/2014; no jornal Diário Popular 
(Ipatinga/MG) 21/10/2014; no jornal Diário de Assis (Assis/SP) 21/10/2014; no jornal 
Diário de Notícias (Linhares/ES) 22/10/2014 e no jornal Correio do Estado (Campo 
Grande/MS) 22/10/2014.
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ATRÁS DE CADA FARDA TAMBÉM EXISTE UM 
SER HUMANO

Eduardo Aparecido Utimura
Acadêmico do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Silvio Eserian Alves de Lima
Acadêmico do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Isabelle Dias Carneiro Santos
Professora no curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Os direitos humanos fundamentais tratam da proteção da pessoa humana 
em diversos aspectos, que vão desde a proteção à vida, à saúde e ao meio ambiente 
até à segurança pública. E este é um direito social elencado, de modo genérico, 
no artigo 6º da Constituição Federal de 1988 e, de modo específico, em seu 
artigo 144, caput e incisos: “A segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio”. Também consta na Carta Magna 
que esse dever será prestado por órgãos oficiais compostos pelas polícias federal, 
civil, militar e corpos de bombeiros militares.

Vê-se, pois, que o próprio texto constitucional expressa que é dever do 
Poder Público, por intermédio de seus agentes, assegurar a incolumidade das 
pessoas. O que parece não reconhecido por muitos “cidadãos de direito” é que, 
do mesmo modo que a população tem direito à proteção de seus direitos sociais 
fundamentais, os policiais também o têm. 

Esse posicionamento decorre, salvo melhor juízo, do fato de o 
fortalecimento de organizações criminosas e a corrupção no país virem 
promovendo uma inversão de valores, de que resulta, por sua vez, a prática de 
banalizar uma corporação que outrora era espelho da sociedade.

Ao mesmo tempo, a mídia sensacionalista, para obter audiência e grande 
repercussão no pensamento da sociedade atual, fortalece essa inversão de 
preceitos e valores, fazendo que o criminoso passe a ser vítima da sociedade e os 
agentes de segurança pública, os vilões.
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O certo é que, a cada mês, centenas de policiais são feridos ou mortos 
por todo o Brasil. Para a Corporação, morreram cumprindo seu dever; para 
a sociedade, eles ganham para isso; para suas famílias, uma parte mutilada e 
muitos distúrbios decorrentes. 

E onde está a assistência a esses familiares? Será que, por detrás de uma 
farda, não existe também um ser humano que necessita de que seus direitos 
humanos fundamentais também sejam protegidos com o mesmo peso que é 
dado à outra parte, isto é, ao meliante? 

Tais questionamentos se dão, pois, como regra, quando um criminoso é 
assassinado, a situação e a repercussão quanto aos direitos humanos fundamentais 
são alardeadas por seus familiares e pela mídia, não ocorrendo situação similar, 
com a mesma força, quando o lesionado é um policial ou bombeiro militar em 
serviço. Fica, pois, evidente que há uma desproporção quanto à assistência dada 
a um e outro grupo.

A par disso, passamos a entender o núcleo cômodo sob a coação que 
sofre o agente que antes era disciplinado ao combate da criminalidade e, hoje, 
pensa se deve ou não ainda ter o ímpeto de expor-se aos conflitos como dantes. 
Abstraímos a partir daí a compreensão do medo de agir que acomete o policial. 
Não se trata de não proteger a sociedade, um dever que lhe cabe, mas do receio 
de que qualquer atitude tomada no calor da ação possa ser desvirtuada. 

Devemos entender que, na seara da segurança pública, a tomada de 
decisões não é algo fácil e certo. Não é um âmbito que prescinda de riscos; pelo 
contrário, seus agentes são submetidos a isso hodiernamente, a todo instante, 
razão pela qual devemos entender que o período de resposta a uma possível 
ameaça é mínimo e que, seguramente, colocarão a prudência à frente antes de 
efetuar qualquer disparo.

 Necessária se faz uma reflexão mais apurada sobre essa situação, para que 
a nossa sociedade não se alinhe em congruência à nulidade dos limites e dos 
bons costumes, onde tudo é normal, tudo é legal, mitigando os espaços para que 
a prática antijurídica seja realizada e coibindo que se continue a alimentar a ideia 
de que os criminosos são as vítimas.

Esta não é uma tarefa fácil, mas pode ser iniciada depositando-se um 
maior grau de confiança nos agentes de segurança pública e no trabalho 
que realizam, respeitando não só a dignidade humana do infrator, de modo 
unilateral, mas também dos agentes de segurança pública, tendo em vista que os 
direitos fundamentais são assegurados a todos. 
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Publicado no jornal O Regional (Catanduva/SP) 21/10/2014; no Jornal de Gravataí 
(Gravataí/RS) 21/10/2014; no jornal Diário do Noroeste (Colatina/ES) 21/10/2014; 
no jornal Diário de Notícias (Linhares/ES) 21/10/2014; no jornal Tribuna Hoje 
(Umuarama/PR) 21/10/2014; no jornal Diário Popular (Ipatinga/MG) 23/10/2014 e 
no jornal Diário de Votuporanga (Votuporanga/SP) 24/10/2014.
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SUICÍDIO ENTRE ADOLESCENTES E JOVENS

Leila Garcia Alves
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Aldo Aranha de Castro
Professor do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Estudo realizado com dados de noventa países estimou em 7,4, a cada 
100 mil, a taxa de suicídios entre jovens de 15 e 19 anos e, no Brasil, a estimativa 
é de 4,2 a cada 100 mil, sendo essas estimativas mais elevadas entre meninos do 
que entre meninas.

Em todo o mundo, o combate ao suicídio tem sido reconhecido como 
uma prioridade em saúde pública, já que figura entre as dez principais causas de 
morte entre todas as idades, e entre as três primeiras na faixa etária entre 15 e 
35 anos. O alto índice de suicídio entre jovens é crescente, mas continua sendo 
um tabu.

Acredita-se que, entre os jovens, a principal causa é o bullying, associada 
à falta de diálogo entre pais e filhos. Os jovens da atualidade têm mais confiança 
para entrar em uma rede social e postar sobre alguma dificuldade que estão 
enfrentando do que para contatar seus pais sobre essa dificuldade. As pressões 
que a mídia impõe aos jovens sobre beleza, moda, estilo de vida, entre outras, 
também são fortes influentes nas taxas de suicídio entre jovens.

As principais ajudas para a diminuição da taxa de suicídios são a 
conscientização e a prevenção e, segundo o psiquiatra Patrick Haemmerle, 
“a adoção de uma política sanitária e campanhas de prevenção, podem dar 
resultados concretos”.  O psiquiatra reconhece que os suicídios são evitáveis e 
que há tratamento às pessoas que pretendem suicidar-se, sendo possível, segundo 
ele, identificar uma série de sintomas, como o pertencimento a uma cultura 
diferente, os conflitos familiares repetidos, o consumo de álcool e drogas, entre 
outros.

Como grande parte dos jovens está estudando, as escolas e universidades 
deveriam programar grupos para o conhecimento das causas do suicídio e das 



Versões e Ponderações480

formas de evitá-lo. Dentro desses grupos também devem ser envolvidos pais 
e um psicólogo para conversar com os alunos. Além desses grupos, as escolas 
podem incluir, em suas atividades extracurriculares, cursos de música, inglês, 
atividades esportivas, artes, entre outros, para que os alunos se envolvam, 
adquiram novos conhecimentos e não fiquem tanto tempo em suas casas sem 
contato com outras pessoas.

Importa que a sociedade reconheça que os jovens necessitam da atenção 
dos pais, de diálogos abertos, de liberdade e espontaneidade para se abrirem com 
seus parentes mais próximos e, caso seja necessário, quebrar o tabu e procurar 
ajuda de especialistas para aprender a lidar com seus problemas emocionais.

Publicado no jornal Diário de Notícias (Linhares/ES) 06/11/2014; no jornal Diário 
de Noroeste (Colatina/ES) 06/11/2014; no jornal Página Um (Castro/PR); no Diário 
MS (Dourados/MS) 07/11/2014 e no jornal Diário de Votuporanga (Votuporanga/SP) 
12/11/2014.



EDUCAÇÃO E ENEM

CAPÍTULO IX

“Estou trancado em casa e não posso sair
Papai já disse, tenho que passar

Nem música eu não posso mais ouvir
E assim não posso nem me concentrar

Não saco nada de Física
Literatura ou Gramática

Só gosto de Educação Sexual
E eu odeio Química

Não posso nem tentar me divertir
O tempo inteiro eu tenho que estudar

Fico só pensando se vou conseguir
Passar na porra do vestibular [...] 

Ter carro do ano, TV a cores, pagar imposto, ter pistolão
Ter fi lho na escola, férias na Europa, conta bancária, comprar feijão

Ser responsável, cristão convicto, cidadão modelo, burguês padrão 
Você tem que passar no vestibular [...]”

Música: Química – Legião Urbana

“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, 
os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”

Paulo Freire
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VIOLÊNCIA NÃO... EDUCAÇÃO SIM!

Izique Zar de Rezende
Acadêmico do curso do Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS.

A violência urbana é um tema que fomenta debates e reflexões. Há 
momentos em que ela ocorre com tanta intensidade que surge a seguinte dúvida: 
o ser humano ou pelo menos alguns membros da espécie estão aptos a conviver 
em sociedade?

Para responder à questão, poderíamos elencar vários fatos ocorridos 
que nos levariam a crer que não. Até pensaríamos que o homem é um animal 
indomável e irracional. 

Não escrevemos este texto para apavorar o leitor, mas o Brasil vive um 
momento conturbado, que põe em risco o direito de ir e vir, já que os bandidos, as 
facções, as milícias vêm ocupando o vácuo que deveria ser ocupado pelo Estado. 

Presenciamos os muitos incêndios a automóveis e ônibus provocados 
por traficantes no Rio de Janeiro. Na avenida paulista e arredores, tivemos o 
ataque gratuito de cinco jovens, filhos da classe média, a pessoas supostamente 
homossexuais. Também não é nosso objetivo relatar os muitos casos de violência 
com que convivemos no Brasil a cada minuto, no entanto é preciso lembrar que 
há milhares de casos envolvendo agredidos e agressores, mocinhos e bandidos, 
assaltados e assaltantes, mortos e feridos. O que nos importa é analisar e refletir 
sobre o porquê de tanta violência. Parece que a sociedade está vivendo em uma 
gravação de filme de ficção.

Há quem diga que a intolerância é uma das causas principais por 
tantos atos bárbaros. Intolerância, em uma rápida pesquisa em dicionários, 
é “a qualidade daquele que não admite e respeita opiniões contrárias à sua”. 
Assim, usa-se a expressão para justificar atos de pobres que não aceitam a boa 
vida dos ricos; de menos estudados que não aceitam o bom desempenho social 
daqueles que estudaram; de heterossexuais que não admitem a existência de 
indivíduos homossexuais... E por aí seguem as manifestações de intolerância. 
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Já que acreditamos que a violência sempre existirá, buscamos uma solução 
amenizadora, que diminua a proporção desses atos.

Não que a intolerância seja injustificável, pois, se olharmos para a 
realidade social do Brasil, veremos que a desigualdade social ainda impera. 
A herança da desigualdade surgiu no Brasil colônia e escravocrata. Quanta 
violência foi praticada nesse período para manter o poder e a riqueza na mão de 
uma minoria. O Brasil deixou de ser escravocrata e colônia de Portugal, mas a 
desigualdade persistiu, e persiste até hoje. 

Nessa perspectiva, uma reestruturação social deveria ter ocorrido, algo 
que mexesse diretamente na base da sociedade, mas o que prevaleceu foi um 
vazio institucional nessa área. A educação deveria ter sido tratada como alicerce 
para a construção do caráter individual. Diminuir a desigualdade social não é 
dar dinheiro ou esmola para os menos favorecidos, mas sim ensiná-los a pescar! 

Agora, se você pensou que estamos defendendo a educação como 
solução amenizadora para a violência, pensou certo! O entendimento é simples: 
melhorando a qualidade na educação, teremos indivíduos mais éticos, mais 
críticos, mais informados e com chances reais de ascensão social. Um cidadão bem 
educado vota melhor, escolhe melhor quem irá lidar com os recursos públicos e, 
especialmente, onde deverão ser investidos. Temos que lembrar que há séculos 
existe um enorme abismo social entre ricos e pobres que precisa ser rompido.

Educação de qualidade é, portanto, sinônimo de pleno respeito à 
sociedade, independentemente de classe social, renda, religião, raça, etnia, 
região, entre outras variáveis. É preciso universalizar um sistema de educação de 
qualidade no país. A escola do Nordeste tem que ser tão boa quanto a do Sul; 
a escola rural deve ter o mesmo nível de ensino que o da urbana; a da periferia, 
igual à do centro. Vale lembrar que ainda temos milhares de escolas que nem 
banheiros possuem.

Acreditamos que o caminho seja esse, mas por que isso não acontece? Será 
que os governos necessitam da violência para justificar certos gastos públicos? 
É melhor investir em educação ou adquirir viaturas, armas e construir cadeias 
e presídios?

Chegando ao fim deste artigo, clamamos por mudanças reais na educação 
deste país. Já bastam os tiros perdidos, os inocentes mortos, o tráfico e a 
glamorização das drogas e, claro, tamanha desigualdade social. Clamamos pelo 
respeito à educação, ao ser humano e à vida!

Publicado no jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 19/01/2011 e no jornal 
Folha Noroeste (Jales/SP) 29/01/2011.
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EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO, JÁ!

Felipe Antunes Chaves
Acadêmico do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Sílvio Paula Ribeiro
Professor do curso de Ciências Contábeis da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS

Quem vai para Caldas Novas, Estado de Goiás, fica impressionado com 
o trânsito local. Quando pedestres pisam em qualquer faixa de segurança ou 
passadeira (português europeu), os motoristas param seus automóveis e as pessoas 
realizam a travessia com segurança. Não tendo a necessidade de correr para 
chegar ao outro lado da rua, como de costume em diversas cidades brasileiras. 
Tal passagem não ocorre apenas nos cruzamentos movimentados ou nos que 
possuem semáforos. Basta uma faixa de pedestres para que os condutores deem 
a preferência. Essa atitude faz lembrar a cidade de Brasília e algumas cidades do 
sul do país, onde há condutores e pedestres polidos, ou seja, que respeitam as leis. 

Pode-se até pensar que os motoristas que agem assim estejam fazendo 
um favor, entretanto, consta no Código de Trânsito Brasileiro, que condutores 
de veículos devem dar preferência à passagem de pedestres, não importante se 
são portadores de deficiência física, adultos, crianças, idosos e gestantes, ou seja, 
todos os cidadãos necessitam de respeito. Mas isso acontece nas cidades?

Por que o homem não respeita normas tão simples? Ora, qualquer um 
pode ser um pedestre e precisar atravessar uma faixa. Daí se pensa: como justificar 
essa realidade? É a ausência de educação? É a pressa ou falta de conhecimento 
da legislação? 

O que se vê, às vezes, é um verdadeiro festival de desrespeito, imprudência 
e negligência que coloca o Brasil em quinto lugar no ranking dos países onde 
mais pessoas falecem como vítimas de acidentes de trânsito. Além disso, a 
impunidade também contribui para aumentar a violência nas vias do país. Neste 
ranking, o Brasil só perde para a Índia, China, Estados Unidos e Rússia. Estima-
se que, em breve, o trânsito será considerado um dos maiores motivos de mortes 
no país.
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Mas o curioso é que, muitos esquecem que o trânsito mata, aleija e destrói 
famílias. Um carro mal conduzido é uma arma! O número de mortes no trânsito 
brasileiro excedeu e muito nos últimos tempos, segundo estatísticas oficiais, 
sendo  as causas fundamentais da mortandade: álcool, cansaço, desrespeito à 
sinalização, imprudência, excesso de velocidade, sensação de impunidade e falta 
de fiscalização. 

Embora o brasileiro esteja cansado de saber disso, todos devem se atentar, 
pois os números aumentam a cada ano. O leitor também deve se atentar e chegar 
à conclusão que a brutalidade do trânsito não se limita às centenas de feridos 
e mortos. Esses desastres conglomeram diversos problemas que prejudicam a 
saúde e a economia das famílias e até a do país. O que se pede é que cobrem a 
educação no trânsito, uns dos outros, uma vez que a educação, especialmente a 
voltada ao trânsito, é um mecanismo do processo civilizatório nacional. 

Por fim, vale lembrar que a lei existe, mas ela por si só não resolve todos os 
problemas. Os indivíduos devem buscar a plena efetivação da cidadania, ou seja, 
o “direito a ter direito”, consistindo esses direitos e deveres em não praticar atos 
de vandalismo; respeitar a si e a outrem, com responsabilidade e aguardando 
ações dos mesmos. Aqueles que estão excluídos desse estado de cidadania, não 
participando dessas ações, se encontram uma posição de “inferioridade” dentro 
de um grupo social. 

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 11/02/2011; no Jornal de Jales (Jales/
SP) 13/02/2011 e no jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 18/02/2011.
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O QUE É A EDUCAÇÃO NO SÉCULO XXI?

Joselia Aparecida Pires Vicente
Acadêmica do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Vanessa Cristina Lourenço Casotti Ferreira da Palma
Professora do curso de Direito da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS. 

Esta é uma pergunta de difícil resposta, posto que vivemos em uma época 
fragmentada e pouco reflexiva. Entretanto, pode-se citar algumas situações 
relevantes dentro do tema, que a cada dia merecem mais a atenção de todos.

Todos sabemos que a educação é a garantia de um futuro de riqueza e 
democracia, no entanto, muito pouco parece ser feito para que alcancemos este 
vislumbrado futuro.

Senso comum é que se deve investir mais e mais em educação, haja vista 
o sucesso alcançado pelos países que seguiram essa receita. Mesmo assim, a 
educação nunca esteve em piores mãos. Neste momento muitos podem pensar 
que isso é saudosismo, afinal todo mundo adora dizer: “na minha época não era 
assim....” Porém, não é saudosismo, é constatação.

Um exemplo é que jornais e revistas tem um prazer sádico de colocar a 
culpa de todos os males da educação nos professores. É lastimável que tais meios 
de comunicação se comportem de forma tão leviana e desinformada. Pois quase 
sempre, convidam psicólogos, pedagogos e similares para escreverem sobre o 
assunto. O que não é levado em consideração, é que esses profissionais jamais 
adentraram uma sala de aula real. Logo, conhecem uma teoria que não passa 
nem perto da realidade das nossas escolas públicas.

Da mesma forma, aqueles que orientam, palpitam e cobram do professor 
nas escolas, são coordenadores que não conhecem a realidade encontrada de 
forma diversa em cada sala de aula. Os gestores então... pessoas despreparadas, 
que além de não conhecerem o funcionamento da Administração Pública, às 
vezes não conhecem nem seus direitos e deveres, às vezes não conhecem nem a 
norma culta da língua.

Situação pior é a dos profissionais que ocupam seus cargos nas secretarias 
de educação, (cargos em comissão, na maior parte, o que dispensa comentários) 
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esses formulam parâmetros e referenciais curriculares de acordo com qualquer 
realidade, menos com a das escolas.

No estado de São Paulo, o material de Educação Física traz esportes 
como o basebol... parece piada, mas não é. Num país onde as escolas mal tem 
uma quadra, alunos e professores são obrigados a aprender basebol? Pobre do 
professor que ousar questionar tal disparidade... E depois ainda não se sabe 
porque nosso Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) sobe a 
passos tão lentos.

Entretanto, o mais triste dos problemas não está na estrutura da educação, 
está alojado nos lares brasileiros. Mais uma vez, você leitor pode pensar: “Lá vem 
mais saudosismo”. E agora, de fato, é saudosismo, é saudade de um tempo em 
que os filhos respeitavam os pais e por consequência, os professores. Nunca a 
escola teve que educar tanto e em tantos sentidos, as carências afetivas, éticas, 
morais não são supridas mais em casa, mas se transformaram em obrigações da 
escola.

Então, o que pensar sobre educação em um tempo em que está fora de 
moda ser o primeiro aluno da sala, o “cdf” ou “nerd”? Vivemos um momento no 
qual os ditos bons alunos são discriminados e excluídos pelos colegas, as garotas 
não querem mais um garoto honesto, dedicado, com um futuro brilhante, 
preferem aqueles que desafiam professores, espancam e humilham colegas, e 
ao invés de serem os primeiros da sala são os últimos. Talvez seja a realização da 
profecia bíblica (os últimos serão os primeiros) ou talvez seja, tão somente, uma 
triste inversão de valores. 

E quando surge alguém corajoso para dar novos rumos a essa situação, 
não é poupado de críticas. O promotor de justiça de Campo Grande que 
instituiu na escola uma forma de os alunos indisciplinados responderem por seu 
comportamento inadequado, com pequenos serviços em favor de sua própria 
escola, foi representado pelo Ministério Público do Trabalho. Isso porque, varrer 
o pátio ou limpar uma carteira, agora é humilhante, é feio trabalhar. O que se 
esperar de um país que desvaloriza o trabalho e protege um infrator? Desde 
quando trabalhar honestamente é humilhante?

Nesse contexto triste e exaurido é que ainda se enfrenta a desvalorização 
constante dos profissionais em educação. Há algum tempo atrás, negando-se a 
reajustar os salários desses profissionais, o governador de Mato Grosso do Sul 
soltou a seguinte infâmia: “professor é preguiçoso, vadio”. Pois bem, você leitor 
conhece algum profissional que trabalha em casa, tanto quanto no seu ambiente 
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de trabalho, e de graça? Ou, que mesmo apresentando atestado médico é 
obrigado a repor suas aulas?

E a consequência disso tudo é que os cursos de licenciatura estão às 
moscas. Muitas Universidades Federais e Estaduais não tem concorrência por 
suas vagas, mal preenchem as que possuem. E ao invés de uma valorização real 
do trabalho do profissional da educação, o governo federal prepara belas e caras 
“propagandas”, que são televisionadas, afirmando: “o profissional responsável 
pelo futuro do país é o professor”. Visando persuadir jovens a se arriscarem num 
futuro incerto e decadente. Se nosso futuro vale tão pouco e recebe tão pouco 
investimento, o que esperar dele?

Melhor esperar o pior, e pedir a Deus clemência, implorar que uma 
nova profecia se cumpra ou se preparar para um futuro de escuridão, fracassos 
educacionais homéricos, professores em extinção e ignorantes dando à luz a 
novos e piores ignorantes.

Publicado no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 
12/04/2011.
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MERCANTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Thabitta de Souza Rocha
Acadêmica do curso do Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Sílvio Paula Ribeiro
Professor do curso de Ciências Contábeis da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Não constitui surpresa saber que o sistema educacional brasileiro passou 
por profundas mudanças nas últimas décadas, notadamente, o ensino público. 

Ao vasculhar a história de nosso país veremos que até os últimos anos 
da década de setenta e início dos anos oitenta, as escolas públicas de ensino 
fundamental e médio ofereciam boa estrutura física e qualidade de ensino 
incontestável. Essas escolas eram vistas como uma janela de oportunidades, 
sendo responsáveis pelos maiores índices de aprovação nos vestibulares de todo 
o país. 

É curioso o valor que a escola pública tinha perante a sociedade. E ser 
professor da rede pública então... era o sonho de muitos jovens! Vale lembrar 
que vivíamos em meio a uma ditadura militar, absurda, inaceitável, entretanto, 
a educação no Brasil era vista como uma ação governamental de boa qualidade, 
tanto para as pessoas de baixa como de alta renda.

Para compreender de maneira mais clara o que estamos afirmando, basta 
lembrar que nessa época não havia muitas escolas particulares, até mesmo nas 
grandes cidades. Os pais e alunos, independente da classe social, preferiam as 
escolas públicas, uma vez que o ensino privado não oferecia qualidade satisfatória 
e salvo algumas exceções, não conseguia aprovar um bom número de alunos nos 
vestibulares. 

Curiosamente os índices de reprovação nas escolas particulares eram 
considerados muito baixos. Alguns atribuíam esse fator ao interesse dos 
estabelecimentos em preservar sua clientela “a qualquer custo”, ou seja, a velha 
“lei do pagou passou”, diferentemente das escolas públicas.

A partir de meados da década de oitenta, os governos passaram a realizar 
profundas mudanças no sistema de ensino público. Em outras palavras surgiu a 
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necessidade de universalizar o ensino público. 
O resultado desse processo foi, que numericamente acumulamos avanços, 

pois tivemos e temos mais crianças na escola, mas que escola é essa? Qual é 
a qualidade desse ensino? Especialistas afirmam que a qualidade do ensino 
público vem despencando há décadas, basta analisar os índices de aprovação 
dos vestibulares e dos vários exames existentes. Para ressaltar essa realidade 
destacamos a avaliação internacional da educação realizada no ano passado com 
o propósito de medir a qualidade da educação no mundo. Tal prova foi aplicada 
em 65 países e o Brasil obteve a inaceitável posição de número 53.

Por outro lado, a classe média e os mais apoderados abandonaram a 
escola pública, ratifica-se tal fato com a pesquisa realizada pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), a pedido da Federação Nacional das Escolas Particulares 
(FENEP) que aponta o aumento do número de escolas particulares, de 19% 
entre 1999 e 2004, passando de 29,5 mil para 35,2 mil, ao mesmo tempo em 
que os estabelecimentos públicos diminuíram.

Se você acha que a educação está defasada só na escola pública, está 
enganado, a comercialização da educação invadiu o Ensino Superior e provocou 
uma explosão de crescimento de Universidades Particulares pelo Brasil inteiro. 
A avaliação do Ministério da Educação (MEC) aponta que muitas delas estão 
abaixo do padrão mínimo exigido pelos cursos oferecidos.

 Esse processo de fuga do ensino público alimentou a mercantilização da 
educação, promovendo uma explosão do setor privado o que elevou o número de 
empresários que investiram nesse setor. Parte dos professores que se destacavam 
teve seus “passes” adquiridos pelas escolas privadas, que juntamente com uma 
ótima infraestrutura e bom material de apoio, obtiveram e continuam obtendo 
sucesso nos vestibulares. 

Na verdade, essa foi e ainda é mais uma das tantas farsas empurradas 
garganta abaixo dos brasileiros, já que o flagelo do analfabetismo, da educação de 
baixa qualidade continua existindo no Brasil. Somos um dos países que pagam 
mais impostos e estamos nos obrigando a pagar pela educação de qualidade. 

Estamos diante de uma problemática social, afinal, a maior parte 
da população fica de fora desse processo, desprovida de condição, renda 
propriamente dita, para subsidiar o próprio ensino, contrapondo a classe média 
alta e a classe alta que migraram para as escolas privadas. A casuística é recheada 
de exclusão, refletindo a não observância ao acesso educacional das classes 
desprivilegiadas.
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A essa visão equivocada, que se funda no ter ou não condições de pagar a 
escola particular, temos de lembrar que educação de qualidade forma cidadãos 
críticos que podem opor-se a tanta corrupção que existe nesse país. Dentro dessa 
concepção, surgem alguns questionamentos: qual é o grupo social brasileiro 
interessado na construção de um ensino público de qualidade? Será que nossa 
elite que pode pagar por uma educação de qualidade quer uma política de 
inclusão das classes menos favorecidas?

O que era tarefa do Estado passou a ser da iniciativa privada. O Estado, 
por sua vez, transformou-se no controlador e regulador da carga horária ideal 
das escolas, do plano de ensino e conteúdo programático, mas não de maneira 
plena. As escolas particulares, de ensino fundamental e médio, vão além da 
grade estabelecida pelo MEC, aprofundando os conteúdos.

Seria então a comercialização do conhecimento? É preciso pagar para ter 
ensino básico de qualidade? Este tipo de indagação ratifica a ineficácia das leis, 
no que tange a educação no Brasil.

Publicado no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 
25/04/2011.
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BRASIL E O ABANDONO INTELECTUAL

Felipe Antunes Chaves
Acadêmico do curso do Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Michel Ernesto Flumian
Advogado e Professor do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Ante a péssima qualidade da educação básica pública, algumas famílias 
têm preferido educar suas crianças em casa, o que muitas vezes surtem resultados 
infinitamente melhores do que o ensino convencional. A educação tradicional 
é generalista, o que acarreta no desinteresse dos alunos que são entupidos de 
informações que sequer usarão na faculdade ou na área de trabalho que optarem.

Apesar de não regulamentada, a educação doméstica colhe bons frutos, 
mas ainda assim, causa repulsa em alguns e o pior de tudo: punem aqueles que 
educaram de forma satisfatória sua prole. É o que aconteceu recentemente com 
a família do senhor Cleber de Andrade Nunes e da senhora Bernadeth Amorim 
Nunes, os quais foram condenados civilmente por deixarem de matricular seus 
filhos na escola, e penalmente por crime de abandono intelectual pela Justiça de 
Minas Gerais.

Abandono intelectual?! Dos filhos do casal, Jônatas (16) já trabalha como 
webdesigner e Davi (17) é programador, e atualmente já desenvolve um software 
comercial. A filha de 3 anos está praticamente alfabetizada em português e 
inglês. Mais uma vez, abandono intelectual?! Qual centro de educação infantil, 
por melhor que seja, já teria alfabetizado uma criança de 3 anos? Qual escola 
teria formado um programador e um webdesigner?

Embora se tenham muitas escolas exemplares e que servem de modelo 
às demais, grande parte só consegue “fabricar” alunos desinteressados por 
matemática, química, física, fora a questão da violência nos estabelecimentos, 
falta de professores, de instalações físicas apropriadas, etc ...  Para se ter uma noção, 
somente 11% dos alunos que concluem o ensino médio tem conhecimento 
adequado de matemática. 

Será que o Estado realmente cumpre seu dever de fornecer uma educação 
de qualidade em que os discentes possam explorar ao máximo o seu potencial? 
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É fácil julgar e condenar. Difícil é notar que a educação familiar/domiciliar traz 
resultados muitas vezes superiores ao ensino tradicional.

O bem que estes pais fizeram por seus filhos é imensurável. Estes jovens 
tiveram educação de berço que escola nenhuma substitui. Eles poderiam estar 
matriculados na melhor escola deste país, mas ainda assim, poderiam ser jovens 
problemáticos, repetentes e desinteressados pelo aprendizado. Não está havendo 
aqui uma inversão de valores? Punem-se pessoas que educaram bem seus filhos, 
enquanto obriga-se a escola a educar desde o berço os filhos de outrem. Sim, 
porque, atualmente, o que se vê é ter um filho, colocar na escola e esperar que 
o professor se encarregue de impor limites, compre a fralda, alimente seis vezes 
ao dia, deixe a criança às 06h30min na porta da creche e só venha buscar às 
17h30min. Tem-se escola para quê? Para substituir os pais ausentes? Muito 
cômodo!

Abandono intelectual, a bem da verdade, é constatar que 9,7% da 
população brasileira acima de 15 anos de idade é totalmente analfabeta, ou 
seja, são pelo menos 14,1 milhões de pessoas, sendo que quando se considera o 
analfabetismo funcional, tal índice sobe para 20,3%; que entre a faixa etária dos 
10 aos 14 anos, 13% dos alunos estão com mais de dois anos de atraso escolar; e 
que de cada dez alunos que ingressam no primeiro ano do ensino fundamental, 
apenas três concluem o ensino médio, ou seja, são 70% que se perdem durante 
os 11 anos de ensino obrigatório.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 29/04/2011 e no jornal Correio do 
Estado (Campo Grande/MS) 30/04/2011.
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O DESCASO COM A EDUCAÇÃO

Camila Brunassi de Araújo
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Luciano Mendes
Administrador e Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

A educação básica no Brasil passa por um processo de paralisação, 
ineficiência e carência, onde quem depende de um ensino público de qualidade 
fica a mercê do que lhe é oferecido. De um lado, temos um ensino público de 
nível médio e básico deficiente no conteúdo ministrado e na infraestrutura e, 
de outro lado, um ensino privado que se inova a cada dia para conquistar a sua 
fatia no mercado. 

Quando nos deparamos com alunos que conheceram as duas realidades 
vemos o tamanho da disparidade, a qual faz toda a diferença na hora de prestar 
um vestibular para o ingresso em uma boa faculdade. Hoje, a maioria das vagas 
é preenchida por alunos do ensino particular ou que frequentaram cursinho. 
Segundo uma reportagem da revista Veja (edição de 10-08-2010) o “número de 
aprovados da escola pública na USP é o menor desde 2007. Em 2010, cerca de 
25% dos convocados em primeira lista eram da rede pública de ensino”. 

A matéria do jornal Estado de São Paulo (edição de 22-03-2011) traz um 
dado alarmante: “Em SP, 23% acabaram 2º ano sem ler e escrever. Segundo a 
Prova São Paulo, 20 mil crianças passaram de ano sem estar alfabetizadas”. Esse 
dado significa que de quatro crianças das escolas municipais da cidade de São 
Paulo, três terminaram o 2º ano sem saber ler e escrever. Vale ressaltar que o 
município de São Paulo é visto como um município próspero, mesmo diante 
de seus graves problemas, como: congestionamentos, alagamentos, violência 
entre outros. Agora, o que poderia ser dito sobre a situação precária da educação 
pública de municípios miseráveis da região norte e nordeste?

Provavelmente, para se obter um resultado instantâneo para esse 
problema foi criado o sistema de cotas, em que o aluno concorre à quantidade 
de vagas reservadas a esse grupo. Esse sistema poderia ser uma solução no curto 
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prazo, mas não a solução mais apropriada. Fazendo uma interpretação literal 
da constituição federal, tal sistema entra em conflito com o artigo 3º inciso IV, 
onde diz: “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. O sistema entra em 
choque com este inciso ao beneficiar apenas parte daqueles que concorrem a 
uma vaga no vestibular. E será que os alunos inseridos no Ensino Superior por 
esse sistema terão condições de superar o aprendizado de um Ensino Médio 
deficitário? 

Essa é uma boa questão para se refletir sobre os (des)caminhos da educação 
básica no Brasil, que ainda se encontra num ciclo vicioso de total ineficiência. 
Essa disparidade ente o ensino básico público e o ensino superior público 
evidencia a falta de preocupação do Estado com esse nível educacional básico. 
Será que ainda sofremos de um pensamento político primitivo que acredita na 
melhor gestão pública pautada na ignorância da massa popular? Ou que estamos 
na reprodução das estruturas elitistas, onde os membros da elite possuem o 
privilégio de um ensino superior público de qualidade, enquanto aqueles não 
pertencentes a essa classe se contentam com uma educação reprodutora da 
ignorância?

Questões que surgem a partir de um mesmo problema, mas dificilmente 
capazes de serem respondidas sem gerar constrangimentos sociais. Para apaziguar, 
o negócio é obter números que demonstrem um aumento quantitativo e um 
percentual positivo de pessoas que concluíram o ensino básico e estão aptas a 
ingressarem no ensino superior, excetuando deste processo preocupações, ainda 
básicas, como saber ler e escrever.

Foi nesse sentido numérico que o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB) foi criado em 2007. De acordo com o jornal Estado o 
“Ideb reflete, em uma escala de zero a dez, a “nota” média de desempenho dos 
alunos em língua portuguesa e matemática. O último IDEB brasileiro registrou 
4,6 pontos para os cinco anos iniciais do ensino fundamental; 4,0 para os anos 
finais; e 3,6 para o ensino médio. A meta é atingir médias de cerca de 6,0 pontos, 
que é o índice médio dos países desenvolvidos. É sabido que tal meta pode ser 
atingida e maquiada com, por exemplo, cursinho pré-prova. 

A indignação de muitos brasileiros é tanta que uma estudante universitária 
aproveitou uma situação e questionou a presidenta Dilma sobre quais medidas 
práticas ela pretende adotar para melhorar o ensino básico nos próximos meses. A 
despreocupação é tanta que nenhuma medida foi salientada, mas simplesmente 
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um discurso vazio de conteúdo, quando a presidenta respondeu que: “para 
melhorar a educação, não basta planejar medidas para o curto prazo. Nós temos 
investido muito na melhoria da Educação Básica desde o governo Lula, mas 
sabemos que ainda há uma longa estrada a ser percorrida”. Apesar dessa resposta 
eloquente, ainda fica a pergunta: quais serão as medidas práticas? 

Publicado no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 
02/05/2011.
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ENEM: É A RESPOSTA CERTA PARA A QUESTÃO?

Vanessa Santos Ferreira
Acadêmica do curso de Administração da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS. 

Michel Ernesto Flumian
Advogado e Professor do curso de Direito da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS.

O que era para ser uma tentativa de mudança tornou-se motivo de 
mais angústias e indefinições para os estudantes. Todos os problemas com o 
novo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e com o Sistema de Seleção 
Unificada (SISU), que travou do primeiro ao último dia de inscrição, só 
demonstram quanta falta de planejamento marca a educação brasileira.

Na tentativa de substituir o vestibular, o qual consideram um sistema 
injusto e excludente de seleção, sobrecarregam o ENEM, que antes era um 
termômetro de como andava o ensino médio brasileiro. Hoje o ENEM tem 
a responsabilidade de testar os conhecimentos necessários a se cursar um nível 
superior. É uma versão aprimorada de vestibular unificado, porém não houve 
a preocupação de estruturar o sistema da avaliação adequadamente para que 
ela cumprisse seu papel e não se tornasse mais um motivo de angustia para os 
estudantes. 

Em um momento delicado onde o jovem se vê tomando diversas decisões 
sobre seu futuro, como qual carreira seguir, a preparação para vestibulares, entre 
diversas escolhas que ele deve tomar nessa fase, houve a intenção de descomplicar 
o processo de entrada nas universidades, porém aconteceu o contrário.

 Os efeitos colaterais que tomam os jovens nessa época só se agravaram. 
Em Belo Horizonte, por exemplo, durante o ENEM foram registrados 1204 
atendimentos médicos com casos comuns de vômitos, diarreias, disenterias, 
desidratação que são chamadas de “doenças do vestibular”, causadas por tensão 
nervosa ou exposição intensa ao sol. O que era pra ser uma solução do duro 
rumo ao nível superior se tornou um caminho de pedras, pois o que antes 
mais dependia da garra e vontade do estudante hoje depende também da “boa 
estrutura” que o governo fornece. 
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Em 2009 quando o Enem passou a valer vaga em instituições federais 
ganhou uma visibilidade desproporcional à segurança que ele possuía. Ocorreu 
então, o vazamento da prova, o que obrigou o ministério da educação a cancelá-
la e remarcar o exame com dois meses de atraso o que, por consequência, fez as 
principais universidades do país, que usariam o resultado nos processos seletivos, 
desistirem de usar a nota. Completando os deslizes, ocorreu a divulgação de um 
gabarito errado e a anulação de uma questão.

Já em 2010, uma falha no sistema do site do Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) fez com que as informações de 
cerca de 12 milhões de inscrições realizadas para a prova do Enem nos anos 
de 2007, 2008 e 2009 vazassem na internet, expondo dados como CPF, RG e 
nome da mãe dos candidatos. Já em novembro, na realização das provas, um 
lote de 33 mil provas foi impresso com erro de ordem, segundo a gráfica, foram 
distribuídas 21 mil destas, a maioria teria percebido e feito a substituição do 
caderno, mas calcula-se que 2 mil provas tenham sido preenchidas com erro, 
também ocorreu a inversão no caderno de repostas.  No primeiro dia da prova 
as primeiras questões eram de ciências humanas e as últimas de ciências da 
natureza, mas o gabarito invertia a ordem, o que acarretou na substituição da 
prova para alguns candidatos.

Em janeiro de 2011 com a liberação das notas do exame se iniciou a 
inscrição para o SISU, onde instituições públicas de educação superior 
participantes selecionam novos estudantes exclusivamente pela nota obtida 
no ENEM. Mais uma vez o que simplificaria a vida dos futuros universitários 
provou o contrário, pois o site esteve lento desde o primeiro dia de abertura 
das inscrições, fazendo com que a justiça interviesse prorrogando o prazo por 
mais dois dias. Mesmo assim muitos ainda não conseguiram efetuá-la, e para 
completar foram relatados mais uma vez vazamento de informações.

A ideia de adaptar os vestibulares e estimular os jovens à vida acadêmica 
é de essencial necessidade para o país, que cresce em um ritmo acelerado e 
necessita de profissionais qualificados. O ganho para a nação é proporcional ao 
investimento em educação que deve vir da base até o começo da vida profissional, 
investir em mudanças é vital para o desenvolvimento pleno da economia, porém 
fazer isso a “toque de caixa” não é o mais sadio.

Na mudança conceitual do Enem não houve o devido preparo das 
pessoas envolvidas segundo Álvaro Chrispino, doutor em educação e professor 
da Fundação Getúlio Vargas (FGV-RJ) “A estrutura do Instituto Nacional 
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de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), responsável pela avaliação, não 
cresceu na mesma proporção da importância da prova”. Para se ter uma ideia 
em 1998 no primeiro ano de aplicação da prova houve 157.000 inscrições, já 
em 2010 pulou para 4,6 milhões de candidatos, o número é quase trinta vezes 
maior.

A intenção do governo é certa e estratégica, porém não houve o devido 
planejamento para aplicação do melhor alicerce nesse setor, se basear em outros 
exemplos de sucesso pode ser um início, como nos Estados Unidos, quando o 
estudante termina o ensino médio faz uma espécie de prova padrão, chamada 
Scholastic Aptitude Test (SAT), avaliando seus conhecimentos de Matemática e 
suas habilidades com o idioma. Com o resultado dessa prova o aluno anexa o seu 
histórico escolar, uma redação de apresentação pessoal e cartas de recomendação 
de professores, enviando-os às universidades que pretende frequentar, com a 
especificação dos cursos almejados.

O que não pode acontecer é tomar uma decisão e querer aplicá-la 
imediatamente, pois o diagnóstico do problema foi certeiro, mas aplicações 
das correções foram imaturas e muito mais do que previsível foram suas 
consequências. Os erros sucessivos dificultam aceitação dos jovens que estudam 
o ano todo para a esta prova e quem paga a conta mais uma vez é a educação.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 03/05/2011.
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ENEM 2011: COMO SERÁ?

Bruno Castro Rodrigues da Silva
Acadêmico do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Silvio Paula Ribeiro
Professor do curso de Ciências Contábeis da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS.

O Ministério da Educação apresentou no último ano uma proposta 
de reformulação do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), destacando 
a necessidade de democratização das oportunidades de acesso às vagas das 
universidades federais do país e as maneiras onde as mesmas poderiam utilizar-se 
da prova para seleção dos próximos alunos. Assim, as instituições optariam por 
fase única com o sistema de seleção unificada, informatizado e on-line; como 
primeira fase e combinado com o vestibular da instituição.

Observamos que o resultado do ENEM foi utilizado por apenas algumas 
instituições no ano de 2008, como parte do processo de seleção dos estudantes, 
situação que mudou sensivelmente em 2009, devido aos incentivos por parte 
do governo às universidades federais e por conta da alegação que as mudanças 
seriam realizadas para reestruturação do currículo do ensino médio. Fernando 
Haddad, atual Ministro da Educação, disse na época que queria criar um “novo 
conceito de ensino” no país, deixando de favorecer candidatos com maior poder 
aquisitivo. 

Como sabemos, muitas foram as críticas ao novo sistema, entre elas 
podemos destacar o vazamento pela internet dos dados dos estudantes inscritos 
no exame, uso de celulares durante a prova, falta de informações, questões mal 
formuladas, erros nas respostas segundo os professores, equívocos na impressão 
de um dos cadernos que segundo os discentes acabaram por prejudicá-los. 
O governo rebateu todas as críticas, alegando que os candidatos não foram 
prejudicados e oferecendo uma nova prova para os alunos que receberam o 
caderno de avaliação com erros. Observa-se que esses discentes tiveram pelo 
menos novos gastos com transporte e alimentação para realizarem o exame 
novamente. 
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Há alguém com maior culpa na realização do exame ou todos nós temos 
um pouco de responsabilidade? Essa é uma pergunta que gostaríamos de deixar 
para reflexão, até porque o maior propósito neste texto é apenas contribuir com 
o amadurecimento da realização do ENEM.

Sabe-se que o novo ENEM pode decidir se o estudante ingressará ou não 
na universidade, por isso cabe lembrar que no seu segundo ano de reformulação 
quando ninguém esperava, continuou apresentando falhas. Mas e agora, como 
será o próximo Enem? Será que os estudantes continuarão queixando-se da 
quantidade de questões?   Ocorreram novas mudanças sem a conscientização 
prévia dos acadêmicos? Teremos novas falhas na aplicação da próxima avaliação? 
A mídia dará ênfase ao exame apenas às vésperas do mesmo? Como será?

Hoje o que pode ser apontado é a necessidade do aluno estudar e informar-
se previamente sobre o próximo exame, e ao governo cabe a correção de todas 
as falhas apresentadas nos últimos exames e tomar cuidado para que outras não 
ocorram, o que talvez seja a maior preocupação dos discentes. 

Ressaltamos que o Brasil não é o único país do mundo a realizar tal prova, 
a Argentina, o Chile, a Espanha, os Estados Unidos e a Inglaterra são exemplos 
de países que adotaram avaliação semelhante. A França não adotou, porém 
temos informações que o processo de avaliação para as universidades públicas 
no país leva em consideração a média escolar dos acadêmicos e é extremamente 
rigoroso. Gostaríamos de enfatizar que avaliar com responsabilidade e ser 
avaliado faz parte do processo de educação.

A reportagem do Jornal da Globo de dezembro de 2010 sobre o resultado 
da avaliação internacional da educação, que tem como principal objetivo medir 
a qualidade da educação no mundo, esclareceu que a prova foi feita em 65 países 
e o Brasil ocupa a modesta posição de número 53, ficando atrás de vários países, 
entre eles: México, Uruguai, Jordânia, Tailândia e a China, que por sua vez é a 
grande líder nessa pesquisa. Será exagero apontar entre tantas justificativas para 
esse resultado os desencontros na aplicação das avaliações do Enem? Entendemos 
que a educação quando priorizada pode produzir além de pessoas capacitadas, 
uma sociedade mais equilibrada e justa. 

Países como a Irlanda, Espanha, Coreia do Sul e Chile salientam que a 
priorização de investimentos na educação foi o diferencial para o desenvolvimento 
econômico e social. Na Espanha, o salário dos professores aumentou quatro 
vezes nos últimos vinte anos, no Chile o salário do professor de ensino médio 
corresponde a R$ 10.500,00. A Coréia do Sul, que fez da educação alicerce de 
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crescimento realiza exame semelhante ao Enem, porém a comunidade de uma 
forma geral valoriza a avaliação e se envolve totalmente com a sua aplicação. 

O comércio, por exemplo, fecha no dia da prova, a polícia colabora com 
informações e até mesmo leva os alunos mais atrasados ao local de prova. E no 
Brasil como será o comportamento da sociedade no próximo ENEM?

Publicado no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 
10/05/2011.
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ENEM CORRENDO RISCOS

Diego Camargo
Acadêmico do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Inês Francisca Neves Silva
Professora do curso de Ciências Contábeis da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é uma prova que foi criada 
pelo Ministério da Educação em 1998, com o objetivo de avaliar a qualidade 
geral do ensino médio no país. 

Em sua origem, o ENEM não tinha como objetivo avaliar o sistema 
educacional. O debate que envolveu muitos educadores na sua elaboração foi 
o da substituição dos exames vestibulares do país, procurando criar um exame 
nacional único. Durante os primeiros exames muito se discutia sobre o assunto, 
pois ele era uma incógnita a todos, inclusive aos professores. O Ministério de 
Educação (MEC) em 2001 lança a Revista do ENEM para melhor esclarecer a 
população sobre o assunto.

Mas o que se viu ao longo dos anos foi um grupo de alunos fazendo o 
exame, pois em algumas instituições de ensino superior utilizavam parte da nota 
do ENEM como forma de entrada, além do vestibular, ou podia-se utilizar a 
nota da redação para complemento do vestibular.

Entretanto, mesmo após o uso dessas notas por um período na seleção de 
seus candidatos às vagas, as notas caíram em desuso.

Posteriormente, o ministério da educação começou a pressionar as 
instituições de ensino superior gratuito para que utilizassem o exame para o 
processo seletivo como um todo ou em parte, ganhando uma nova função. 
Desta forma, ele agora pode ser uma forma de acesso ao ensino superior em 
universidades públicas brasileiras através do Sistema de Seleção Unificada 
(SISU). 

No entanto, desde que se tornou exame de principal acesso às instituições 
de ensino superior, o ENEM tem passado por alguns problemas que causaram 
descrença e temor entre estudantes. 

O primeiro problema foi o furto de provas ocorrido em 2009, que fez 
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com que o exame fosse remarcado para mais adiante. O furto da prova do Enem 
de 2009 surpreendeu não apenas os 4 milhões estudantes que se preparavam 
para fazer a avaliação no fim de semana seguinte, como também aos próprios 
organizadores. Já em 2010, o destino não foi diferente, ocorreram falhas, pois 
vazaram informações sigilosas e pessoais de inscritos do Enem na internet.  

Posteriormente a realização da prova, surgiu uma série de erros em um 
dos cadernos de provas, o que culminou em uma decisão pela Justiça do Ceará 
pela suspensão dos exames em todo o território nacional e com o ministério 
querendo reaplicar a prova para todos os prejudicados. 

Por causa de todos estes  problemas, certas instituições de ensino desistiram 
de usar o Enem como parte de sua nota. Ele é utilizado atualmente como um 
sistema de avaliação, que pode ser aproveitado tanto para obter a conclusão 
do ensino médio, como para concorrer a vagas em universidades públicas. Tal 
sistema, detém os prós e contras.

Em síntese, o ENEM poderia até ser um facilitador para inúmeros 
estudantes, já que permite a escolha de até 2 opções de cursos em universidades 
distintas e sem ao menos ter que se deslocar para tal região onde concorrerria 
a uma vaga, além de dar a oportunidade de pessoas de qualquer região do país.

Daqui a alguns meses estarão abertas as inscrições para o ENEM 2011, 
e o que os estudantes do ensino médio devem esperar? Será que a credibilidade 
desse exame algum dia será respeitada pelas grandes universidades públicas do 
país?

Publicado no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 
27/05/2011.
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A QUALIDADE É MELHOR QUE QUANTIDADE

Vanessa Santos Ferreira
Acadêmica do curso de Administração da UFMS - Campus de Três Lagoas/SP.

Sílvio Paula Ribeiro
Professor do curso de Ciências Contábeis da UFMS - Campus de Três Lagoas/SP.

Reportagens recheiam a televisão e o noticiário sobre um “apagão na mão 
de obra” em diversos setores, seus motivos podem vir desde a falta de maiores 
investimentos na educação, ao crescimento acelerado da economia, mas o que 
se pode afirmar é que suas consequências são alarmantes e preocupam desde o 
governo até as grandes empresas.

No Brasil, o desemprego nunca teve o índice tão baixo, vivencia-se esta 
situação de pleno emprego, pelo fato de haver muitas oportunidades de trabalho 
em regiões onde antigamente não se demandava tanta mão de obra, e também 
por atividades diferentes ao qual o mercado não estava acostumado a ofertar. É 
o atestado de que a economia vai bem e que o país cresce em um nível acelerado.

Mas o pleno emprego também desafia a capacidade do país de produzir 
mão de obra para sanar todas essas necessidades e evidencia a fragilidade que o 
país demonstra quando o assunto se relaciona a educação ou a políticas públicas.

Uma das consequências dessa situação atual seria o fato do mercado 
estar invertendo o velho paradigma, cujo afirmava que os jovens tinham mais 
vontade e disposição para o trabalho, sendo assim a preferência das empresas. 
Com o aquecimento da economia se faz necessário correr atrás da experiência do 
profissional, que dedicou mais de 30 anos em uma função, ou mesmo apresentar 
vantagens para que funcionários com tempo de carteira não deixem suas 
empresas. Na maioria das vezes esses funcionários passam a ocupar cargos na 
gestão e administração, exercendo o papel de consultor ou mesmo de assessor, 
devido a sua experiência adquirida.

Podemos também notar essa mudança na volta dos profissionais que 
foram buscar uma melhoria de vida em outros países, onde eram absorvidos 
e aproveitados elevando seu nível de vida e o de seus familiares que ficavam 
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no país de origem. A mudança é notável pela quantidade de trabalhadores que 
retornam ao Brasil e já são inseridos no mercado de trabalho. 

Outra situação de mudança observa-se naqueles profissionais que 
emigravam para outros estados, melhor especificando para as capitais mais 
desenvolvidas, em busca de oportunidades e até mesmo de sobrevivência. Hoje 
eles estão retornando aos seus estados de origem para sanar a necessidade de 
trabalhadores que se apresentam por lá. Podemos notar que, além de ficarem 
próximos da família, essas pessoas aumentam a renda e obtém conforto que 
antigamente não imaginariam conseguir.

Um problema que o brasileiro ouvia falar, mas dificilmente pensou em 
viver, é a importação de trabalhadores de outros países. Essa é a solução que 
várias economias aquecidas encontram para conseguir sanar toda demanda 
necessária, e com o Brasil não será diferente. No setor da construção a 
necessidade de engenheiros, mestre de obras e pedreiros é sentida desde grandes 
centros urbanos a pequenas cidades do interior, portanto, torna-se cada vez mais 
natural a imigração de profissionais qualificados de todo canto do mundo com a 
disposição de trabalharem em uma cultura diferente, mas que valoriza cada vez 
mais a qualidade.

As empresas colhem frutos cada vez mais amargos gerado pela escassez 
de profissionais qualificados, como por exemplo, a inflação de salários, onde a 
organização necessita manter o trabalhador na empresa em um panorama onde 
outras empresas oferecem regalias para colaboradores que tenham a habilidade 
exigida, ou seja, mantém um funcionário em sua gestão, aquela empresa que 
melhor sanar suas necessidades, que hoje em dia vão muito além da financeira. 
Ótimo para o trabalhador, mas péssimo para empresa que desejava aplicar esse 
dinheiro em outros projetos ou mesmo em outras funções.

Uma estratégia para fugir de salários desproporcionais e, além de tudo, 
ainda aumentar a sua produtividade é investir em treinamento, possibilitando 
absorver profissionais menos qualificados e os moldar conforme suas necessidades, 
com isso a empresa pode minimizar as perdas e maximizar seu tempo. 

Em outra via o que a instituição realmente necessita é investir em 
um profissional que já tenha todas as qualificações necessárias, para que seja 
aculturado pela empresa e o retorno de seu investimento seja imediato.

Quando falamos em “apagão da mão de obra” uma pergunta pode ser 
feita: como um país com mais de 190 milhões de habitantes enfrenta dificuldade 
de encontrar pessoas para trabalhar? A resposta é simples, o que falta são 
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profissionais qualificados e preparados que tenham capacidade e habilidade para 
desenvolver as funções necessárias, e isso reflete a situação brasileira. A educação 
demorou para ser uma real necessidade, temos um país repleto de analfabetos ou 
semi-alfabetizados, onde jovens ao invés de concluir os estudos, trabalham para 
ajudar a família e deixam de lado os estudos.

Falta um maior investimento em cursos técnicos. O treinamento e 
desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais contribuem 
para a capacitação de profissionais que utilizam a metodologia vivencial para 
diminuição desta escassez. Com uma qualificação de maneira prática, rápida e 
eficaz, além de estimular o jovem a iniciar uma carreira produtiva e alicerçada 
em um caminho seguro. Na verdade necessitamos de profissionais com formação 
técnica para atender ao mercado de trabalho rapidamente. 

Porém conteúdos como língua portuguesa, filosofia, sociologia e 
psicologia que, nem sempre tem o enfoque necessário em cursos de formação 
rápida, não podem ser descartados da educação de um jovem, já que o estimulam 
a procurar soluções criativas para os problemas do dia a dia. Assim, os cursos 
técnicos podem ser uma solução rápida, mas não podem substituir a graduação, 
o indicado é que se faça um curso técnico, atue no mercado, e descubra se possui 
aptidão, depois complemente os estudos com a faculdade.

A educação brasileira ainda não acompanha o novo cenário econômico 
de maior aquecimento. O jovem brasileiro permanece mais tempo na escola ou 
em outras instituições educacionais que seus pais permaneciam, mas de outro 
lado os resultados da educação brasileira quando comparados com os resultados 
internacionais apresentam uma situação caótica. Ficamos atrás de muitos 
paises como: Argentina, Chile, Espanha, França e tantos outros. O número 
de analfabetos, a reprovação escolar e o abandono de cursos universitários são 
bastante elevados. A economia em expansão sofre com a falta de trabalhadores 
qualificados, enquanto o desemprego juvenil é altíssimo. 

 Não se pode apontar um único responsável para a falta de profissionais 
qualificados, o que se pode afirmar é que, quanto maior a necessidade, mais 
complicado fica solucionar o problema. É comprovado que o crescimento de 
um país está diretamente relacionado ao seu desenvolvimento educacional, 
exemplos como Japão e China deixam claro que a estrutura necessária para um 
bom controle de crescimento é o investimento educacional da fase infantil até 
o término da graduação, pós-graduação. O brasileiro precisa entender que é 
da educação que depende o seu crescimento, e que o seu desenvolvimento está 
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atrelado a prosperidade do país, o governo precisa investir em estratégias mais 
específicas, elaborar políticas públicas que tornem possível uma estrutura sólida 
de progresso.

Publicado no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 
30/05/2011.
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BRASIL: FALTA EDUCAÇÃO!

Jéssica Margarida Alves Reis
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Michel Ernesto Flumian
Professor do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, especificamente 
no artigo XXVI, conta que: “1. Todo ser humano tem direito à instrução. A 
instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A 
instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será 
acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. 2. A 
instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade 
humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades 
fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade 
entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das 
Nações Unidas em prol da manutenção da paz.”.

Esse é um trecho da carta da Organização das Nações Unidas (ONU) 
que diz quão importante é a educação para o ser humano, e o direito que cada 
indivíduo tem a respeito da mesma. 

No Brasil, o direito à educação é consagrado pela Constituição Federal 
de 1988 como direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, em face de um pleno 
desenvolvimento do indivíduo, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho, embora a atenção direcionada a esse setor seja 
pouca e de qualidade duvidosa.

Ressalta-se aqui que existem diversos países que veem a educação como 
um mecanismo de desenvolvimento social. Um desses países é o Japão, que no 
período pós-guerra demonstrou uma maneira eficaz de como reduzir ao máximo 
os problemas sociais, e de se tornar uma das maiores potências do mundo. Logo, 
no quesito educação, o Brasil é considerado um país subdesenvolvido, pois não 
oferece educação de qualidade equitativamente. 
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Nos últimos anos têm-se verificado que as exigências sociais a respeito 
do estar alfabetizado têm mudado substancialmente ensejando, assim, maiores 
reflexões sobre a temática, uma vez que a consolidação da educação está presente 
em instituições públicas e posta em prática, cotidianamente, considerando o 
contexto social em que sua produção se realiza. Nesse aspecto, vê-se que alunos 
que estudam em rede pública, por vezes, não conseguem ingressar em uma 
universidade pública, pois, normalmente, as vagas são preenchidas por jovens 
de classe média e alta, que têm acesso a um ensino de maior qualidade, que 
implica um indivíduo de boa formação moral, física, espiritual e intelectual, 
com crescimento integral de suas potencialidades, em virtude de um melhor 
exercício da cidadania e aptidão para o trabalho. 

São comuns notícias nas quais alunos são aprovados em séries iniciais sem 
ao menos saberem ler. Cartilhas e livros que dizem respeito à língua materna 
produzem certa “mutilação cultural” que desvaloriza a importância da fala e 
da escrita correta, o que denota ainda mais o desinteresse político em relação a 
certos aspectos que estão notoriamente coligados à educação. Jovens que tentam 
adentrar em uma universidade ao prestarem a prova do ENEM receberam 
avaliações com erros, entre outras situações. Todos esses fatores refletem o 
lado negativo da visão cultural que o país tem adotado, causando inúmeros 
problemas sociais.

Infelizmente, no Brasil, o que se percebe é o desinteresse dos governantes 
em relação à população, especialmente no que tange o nível educacional. Um 
fato que exemplifica isso é a média a ser alcançada pelos alunos nas avaliações, 
ou seja, o aluno que atingir 50 ou 60% de aproveitamento será aprovado. Essa 
média demonstra que o Estado está ocupado por uma ideia fixa a ponto de não 
prestar atenção a nada mais: o crescimento acelerado.

Sem a educação que é base para tudo não pode haver desenvolvimento. 
É imprescindível que haja uma ampla reforma em todo o contexto educacional, 
desde estruturas físicas até educadores comprometidos com o ensino, para que 
assim desenvolvam-se talentos profissionais, e o mais importante, cidadãos. A 
partir daí o Brasil terá a capacidade de reduzir as taxas de criminalidade que 
em sua maioria é cometida por aqueles que tiveram pouco acesso a instrução 
educacional. Devem-se ter, assim, mais políticos preocupados com o povo, já 
que uma população instruída sabe votar e conquistar seus direitos, bem como 
desempenhar seus deveres. 

Um ensino de qualidade gera cidadãos politizados, e isso vai de encontro 
ao interesse de muitos políticos que contam com a ausência de conhecimento 
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de uma população para se (re)elegerem, manipulando os eleitores com falsas 
promessas de campanha, cestas básicas e outros benefícios, conseguindo assim, 
o poder.

Publicado no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 
20/06/2011.
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EDUCAÇÃO = INVESTIMENTO E NÃO GASTO!

Arthur Carvalho Rodrigues
Acadêmico do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Recentemente, o Ministério da Educação divulgou os resultados da 
avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) edição de 2010. Das 
100 primeiras escolas do ranking, apenas 13 são públicas – considerando as 
médias totais dos alunos e colégios que tiveram mais de 75% de participação 
no exame.  

Foi, digamos, um resultado decepcionante para quem sonha com uma 
escola pública de qualidade. Os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato 
Grosso do Sul estão entre os primeiros na lista. As três primeiras escolas públicas 
seguem a seguinte ordem: Colégio de Aplicação – COLUNI/UFV –, de Minas 
Gerais, que está na 8ª posição do ranking nacional, seguido pelo Colégio Militar 
de Belo Horizonte, em 21º lugar, e em terceiro, marcando a 24ª posição, está 
o Instituto de Aplicação Fernando da Silveira CAP-UERJ, do Rio de Janeiro.

O episódio sugere que façamos alguns questionamentos: por que somente 
13 escolas públicas conseguiram ficar entre as 100 primeiras colocadas? Qual a 
diferença entre o ensino público e o ensino privado?

Esse acontecimento também acende uma reflexão sobre se, quando e 
como poderá haver salto qualitativo na educação pública no Brasil. Não custa 
lembrar que, no Brasil, os adolescentes ainda são incapazes de resolver questões 
simples, como operações básicas de matemática, deixam a desejar na hora de 
interpretar textos pequenos. Por outro lado, há um desânimo e despreparo de 
parte dos professores no que diz respeito a despertar o interesse dos alunos por 
aprender. Muitos professores estão sobrecarregados, ministrando aulas o dia todo 
para complementar seu mísero salário. Infelizmente, a profissão de professor 
não desperta a interesse de boa parte da população brasileira por pagar baixos 
salários. Hoje, os rostos dos professores do ensino público expressam desânimo 
com a profissão, medo dos alunos e do próprio governo, que se comporta como 
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um inimigo da educação de qualidade. Os professores correm risco de morte no 
exercício de sua função. Vejam os casos de Realengo, no Rio de Janeiro, e, mais 
recentemente, o caso do menino de 10 anos que atirou nas costas da professora 
no ABC paulista. Com esse cenário que aí está, também, por enquanto, está 
fora de cogitação que a educação pública ocupe o seu devido lugar e grau de 
importância.

Não podemos, no entanto, creditar toda a culpa aos professores pela 
baixa qualidade no ensino público. Há, sim, falta de investimento na área. 
Outro desafio da educação no Brasil é o alto índice de analfabetismo, que ainda 
figura entre os mais elevados do mundo. De acordo com dados apresentados 
na Revista Veja, 11% da população acima de 15 anos não sabem ler e escrever 
adequadamente. O índice coloca o país em 9º lugar no ranking de analfabetismo 
da América Latina, atrás, entre outros, de Suriname (10,4%), Colômbia (7,2%), 
Chile (4,3%) e Argentina (2,8%). Não bastasse isso, cerca de 15% da população 
com idade entre 15 e 24 anos são considerados analfabetos funcionais, ou seja, 
pessoas que frequentaram (ou não) a escola, mas conseguem apenas ler apenas 
textos curtos, como cartas, e lidar com números em operações simples, como o 
manuseio de dinheiro. 

Mesmo de uma perspectiva relativamente superficial, pode-se afirmar 
que a diferença entre as escolas públicas e particulares decorre da discrepância 
quanto ao preparo e estímulo dos professores, da quantidade e qualidade do 
material de apoio e didático ao estudante, além da adequação do ambiente e 
infraestrutura (ambientes mais adequados permite aulas mais atrativas). Não se 
pode deixar de considerar que algumas escolas particulares oferecem aulas-extras 
em outros períodos para seus alunos, enquanto nas escolas públicas priorizam-
se, em geral, apenas 4 horas diárias, enquanto há países em que os alunos passam 
de 6 a 8 horas nas escolas, mesmo nas públicas.

Neste “Brasil sem educação” e visivelmente acomodado, assistimos ao 
fracasso do modelo brasileiro de ensino e aprendizagem que visa manter um 
padrão inflexível e igual para todos, sendo cada vez mais maçante e enciclopédico. 
Marcada pela ineficácia, o modelo tira do aluno e professor a criatividade, a 
inovação e toda expectativa, silenciando a diferença de interesses.

Como se vê, precisamos buscar formas e fórmulas do sucesso de outros 
países onde a educação é realmente valorizada. Os baixos salários dos professores 
também exercem impacto negativo na educação. Eles precisam trabalhar em 
várias escolas e nos três períodos para terem um melhor salário, o que prejudica 
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a qualidade das aulas que preparam. As escolas precisam melhorar sua estrutura, 
uma vez que o descaso também se apresenta por falta de manutenção nos 
prédios. No Brasil, temos milhares de escolas que não possuem nem mesmo 
banheiros. Enfim, a educação precisa ser vista como investimento e não gasto! 

Publicado no jornal Diário do Noroeste (Colatina/ES) 04/10/2011 e no jornal Folha 
Noroeste (Jales/SP) 15/10/2011.
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POR UMA VIDA MELHOR... INSTRUIR OU 
PRECARIZAR?

Gláucia Nakamura Takata
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Renata Gama e Guimaro Moura
Administradora e Professora dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da UFMS – Campus 

de Três Lagoas/MS. 

Quem se dá ao trabalho de acompanhar as notícias do dia a dia é provável 
que venha se impressionando com o fato de que, no Brasil, a educação tem sido 
desrespeitada a todo momento. Tal fato não é privilégio desse governo, mas cabe 
aqui a lembrança de um caso recente que merece reflexão. 

Após inúmeras polêmicas que surgiram na mídia no mês maio deste ano, 
o Ministério da Educação e Cultura (MEC) decidiu não retirar das salas de aula 
a cartilha intitulada “Por uma vida melhor”, sob a alegação de não haver tempo 
hábil para uma nova licitação para a elaboração e aquisição de outra cartilha. 
O mais “interessante” é que não houve tempo hábil para tantas licitações para 
a construção dos estádios destinados à Copa do Mundo de 2014, que serão 
construídos na base do “custe o que custar”.  Até criar “brechas na lei” para não 
licitar as obras já foi cogitado.

Um dos assessores do então ministro Fernando Haddad afirmou que não 
é de responsabilidade do órgão a análise dos livros didáticos e que seria tirania 
o Ministério da Educação dizer o que é certo ou errado. Surge a questão: se não 
é desse Ministério a responsabilidade de fiscalizar e normatizar a elaboração de 
livros didáticos, de quem o seria?

O Ministério Público Federal (MPF) abriu inquérito para apurar quem 
é o responsável por tal ação, mas o processo foi arquivado no começo de julho. 
Com isso, deixa-se de lado uma discussão não terminada. 

Toda a polêmica surgiu em razão de a autora da cartilha, Heloísa Ramos, 
ter complicado bastante a vida dos alunos que vão à escola aprender a língua 
portuguesa, pois, para falar, segundo sua cartilha, o aluno terá que avaliar a 
situação para decidir se usará a forma culta ou a popular.
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Para elucidar a confusão criada por Heloísa Ramos, vamos pensar na 
seguinte situação: em um processo seletivo, um grupo de pessoas participa de 
uma dinâmica.  Geralmente todos estão apreensivos, mas a pessoa que aprendeu 
a usar a forma culta se sobressairá em detrimento daquele que aprendeu com 
maior ênfase a forma popular, pois provavelmente terá mais dificuldade de 
parecer espontâneo quando usar a concordância verbal. Ou seja, se a escola não 
ensinar, o mercado de trabalho vai selecionar. 

Especialistas afirmam que mais uma vez o aluno da escola pública será 
prejudicado, uma vez que a escola particular capacita cada vez mais o aluno 
– e nessa capacitação inclui-se a forma culta de falar e escrever – e não testará 
métodos de ensino sem ter certeza da sua eficiência, o que poderá aumentar 
ainda mais a distância ou lacuna entre as classes sociais.

O Ministro Fernando Haddad afirma que alguns críticos, depois de 
conhecerem a obra, retiraram suas afirmações e salientou aos parlamentares que 
a abordagem para alcançar o ensino da norma culta pode ser diversificada, ou 
seja, segundo ele, o uso da cartilha é apenas uma alternativa para o ensino.

Ainda há muito que discutir. Não podemos simplesmente usar alunos 
como cobaias para fazer experiência com a educação.  Na dúvida, uma análise 
e um estudo mais profundo seriam recomendados, como em qualquer negócio 
ou empreendimento. Devemos levar em conta os riscos, se é que podemos 
comparar o futuro de uma pessoa ou de uma instituição, por serem as pessoas 
muito mais valiosas que qualquer instituição. 

Talvez parte dos nossos políticos tenha esquecido de que o professor em 
sala de aula é essencial para esclarecer dúvidas e dar exemplos das duas faces da 
língua. Não precisamos de uma cartilha ou qualquer outro instrumento que faça 
apologia ao erro gramatical e sonegue conhecimento.

Já que nosso Brasil é considerado o país do futebol e do carnaval, e 
não o país da educação de qualidade, devemos lembrar que até mesmo nos 
campeonatos de futebol e nos desfiles de carnaval existem regras e instituições 
que fiscalizam e normatizam o processo, visando ao seu bom andamento. E na 
educação pode ser diferente com o ensino da nossa língua portuguesa?

Publicado no jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 04/11/2011.
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VOCÊ É AQUILO QUE VOCÊ LÊ?!

Edinéia Aparecida Souza Machado
Acadêmica do curso de Ciências Contábeis da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Benedito Gonçalves da Silva
Professor do curso de Ciências Contábeis da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

A palavra lida e bem interpretada é um elemento propulsor ao 
desenvolvimento individual ou mesmo ao indivíduo enquanto parte da 
sociedade, uma vez que é por meio da leitura que os indivíduos ampliam suas 
visões de mundo, o que auxilia no desenvolvimento da sociedade atual.

Em plena era digital, há em cada espaço um “vulcão” de informações: 
frases, imagens, propagandas, embora muitos ignorem o fato de estarem cercados 
por dimensões de infinitas descobertas.

De tal modo, para compreender mais a importância da linguagem, 
deve-se averiguar que existem diversos meios de comunicação: jornais, revistas, 
televisão e, lógico, a internet. 

No que se refere aos jornais, pode-se dizer que é o meio de informação 
“mais próximo” de inúmeras pessoas. As notícias proporcionam uma visão 
da sociedade em que estamos vivendo, alimentando-nos de esclarecimentos e 
demonstrando o que está ocorrendo ao nosso redor, uma vez que as colunas 
de opinião acrescem uma nova forma de avaliar os fatos, dando-nos um 
entendimento a partir da apreciação de outras pessoas, o que pode ser uma 
forma de enriquecer as ideias. 

Em relação às revistas, estas trazem diversas informações que são 
essenciais, e ainda proporcionam um pouco mais de entretenimento por meio de 
conhecimentos variados, tais como: investigações, denúncias específicas, humor 
(em alguns casos) e dicas, inúmeras delas, que vão desde filmes a músicas. 

Por outro lado temos a televisão, por meio da apreciação de questões ou 
situações reais e concretas vivenciadas pela sociedade, pode trazer informações 
de maneira muito mais rápida, prática e dinâmica. 

Embora existam inúmeras formas de transmitir reflexões aos sujeitos, 
como uma forma de ampliar a visão dos cidadãos em relação ao processo de 
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compreensão do mundo em que vivem, as pessoas esperam que as notícias 
venham sintetizadas em anúncios ou em determinados programas. Tal fato 
acaba acarretando o desinteresse da busca de informações. 

Há ainda um meio de comunicação que tem sido considerado importante, 
mobilizando noções ligadas aos dispositivos do saber: a internet. No tempo em 
que estamos é o maior exemplo de avanço e inovação tecnológica que há. 

É inegável q eu esse conglomerado de redes em escala mundial, que 
interliga milhões de computadores e que permite o acesso a informações e todo 
tipo, bem como de transferência de dados, é uma excelente ferramenta, desde 
que seja usada como forma de estudo, pesquisa, ou seja, de busca pelo que é útil.

Têm, ainda, muitos jovens interessados em leitura, especialmente em 
literatura que se referem a sagas juvenis, como é o caso das obras consideradas 
recordes de vendas: Crepúsculo ou Harry Potter. Embora, para alguns, trate-
se de leitura “trivial”, desperta o interesse daqueles que as leem, afinal, como 
pontuou Voltaire: “A leitura engrandece a alma.”

Talvez, para alguns, o hábito de ler tenha se tornado automático (em 
expressão otimista, lógico), ou seja, algo tão básico e trivial quanto pronunciar 
o próprio nome. Quem sabe esta prática torne-se, um dia, tão rica e prazerosa, 
quanto o fato de sentar ou deitar para ler um livro, um jornal ou uma revista. Tais 
hábitos são raros por causa dos meios de comunicação em massa, como o rádio 
e a televisão, que veiculam as informações sempre “mastigadas” e, praticamente, 
“digeridas”, suprindo a necessidade da busca de novos conhecimentos por meio 
da leitura. 

Destarte, esses meios de comunicação têm tolhido a capacidade de 
reflexão, de fantasia e de pensamento crítico. Tudo é voltado ao consumismo, 
marketing, promoção e divulgação. Estímulos que moldam pensamentos sem 
senso critico e, por conseguinte, sem aquisição de cultura.

Sem sombra de dúvida, a leitura é fonte inesgotável de conhecimento, 
de vasto prazer intelectual, transporte seguro e essencial ao aprimoramento 
profissional e progresso pessoal. Além de proporcionar uma mente esclarecida, 
informada e politizada, o conhecimento é inabalável e depois de adquirido 
torna-se parte física, psicológica e intelectual, que retratam considerações a 
respeito da leitura, pois esta um sistema de ideias que não se define somente 
como um conjunto de meras representações, mas, sim, como um mecanismo 
civilizatório nacional.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 30/11/2011.
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AMÁLGAMA IMPRATICÁVEL: EDUCAÇÃO E 
VOTO

Arthur Carvalho Rodrigues
Acadêmico do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Marçal Rogério Rizzo
Economista e Professor do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Há tempos se tem criado no Brasil a sensação de que todos os dias uma 
bomba diferente explode em Brasília. Vemos as investigações da PF, denúncias, 
escândalos, CPIs e fortunas desviadas para paraísos fiscais... Daí surgem questões 
como: Cadê o povo brasileiro? Está assistindo a tudo de camarote? É o que 
parece!

Afirmamos isso porque o volume de dinheiro que vem sendo desviado, ou 
melhor, roubado, poderia realizar muitos projetos, que afetariam positivamente 
a qualidade de vida de milhões de pessoas.

Sabe-se que parte da população pensa: “Todo mundo rouba neste país!” 
ou “Pode até roubar, mas está melhorando!”. Estranha realidade, mas é reflexo 
de um povo que vem sendo adestrado pra não ser crítico. Deve agir como dizem 
os versos da música de Zé Ramalho “[...] Eh, ôô, vida de gado. Povo marcado, 
ê. Povo feliz”. 

Fazendo uma retrospectiva, cabe lembrar que há fatores que levam um país 
como o nosso a ter tanto malandros desviando dinheiro público. Primeiramente, 
podemos mencionar que o Brasil foi colônia de exploração dos portugueses, ou 
seja, toda a riqueza nacional ia para o país colonizador, que explorava nossos 
recursos naturais utilizando mão de obra indígena e escrava.

Portugal utilizou-se da colônia Brasil como “depósito” para presos, ladrões 
e desonestos. Há muitas outras passagens históricas que poderiam ser lembradas 
aqui, mas de lá pra cá a “malandragem” e a desonestidade parece que se vêm 
tornando cada vez mais comuns.  

Na era Lula, os escândalos de grandes proporções tomaram conta dos 
noticiários, ou seja, milhões e milhões de reais submergiram no submundo da 
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política. Houve até dinheiro na cueca. Foram várias CPIs e investigações e, claro, 
muitas pizzas indigestas servidas para o povo brasileiro. 

A memória curta do povo brasileiro retroalimenta tal ciclo vicioso. O 
caminho mais curto e viável para o rompimento desse ciclo deveria ser o voto, 
que tem ligação umbilical com a educação, no entanto não custa lembrar que, 
no Brasil, boa parte da população é incapaz de resolver questões simples, como 
operações básicas de matemática, e interpretar pequenos textos. 

As péssimas condições de trabalho, a insegurança, a má remuneração, o 
desânimo e despreparo de parte dos professores se une ao desinteresse dos alunos 
em aprender. 

É, minha gente, infelizmente a profissão de professor não desperta interesse 
de boa parte da população brasileira por pagar baixos salários. Nos rostos dos 
professores do ensino público, expressam-se desânimo com a profissão, medo 
dos alunos, dos pais e do próprio governo, que se comporta como um inimigo 
da educação de qualidade. Os professores correm risco de morte no exercício 
de sua função. Veja-se, por exemplo, o caso de Realengo, no Rio de Janeiro, 
e, mais recentemente, o caso do menino de 10 anos que atirou nas costas da 
professora no ABC paulista. Com esse cenário que aí está, fica fora de cogitação 
o voto crítico, já que a educação pública não ocupa seu devido lugar e grau de 
importância. 

Brasil: país sem Educação e, pois, país pra poucos!

Publicado no jornal Diário do Noroeste (Colatina/ES) 06/08/2012; no jornal Correio 
do Estado (Campo Grande/MS) 10/08/2012 e no jornal Diário de Votuporanga 
(Votuporanga/SP) 23/08/2012.
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RUMO À VERDADEIRA EDUCAÇÃO?!

Thalita da Silva Farias
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Luciano Mendes
Administrador e Professor do curso de Administração da Universidade Estadual de Maringá/PR 

(UEM).

 

O Estado contemporâneo surge como uma entidade politicamente 
organizada, capaz de administrar os recursos da população, assim como ser 
responsável pela ordem, pela justiça e pelo bem comum. Para tanto, ao Estado é 
tributado o poder de legislar (sobre/pela ordem jurídica), administrar (recursos 
da população) e julgar (conflitos de interesse). Apesar desse conceito e dessas 
atribuições, ainda é visível sua ineficiência em vários serviços prestados, como é 
o caso da educação. 

Talvez por isso tenha havido a necessidade de tornar a educação – assim 
como a saúde – um serviço não exclusivo, para que parte da ineficiência do 
Estado fosse, pelo menos em tese, suprida pela iniciativa privada. Isso porque os 
serviços educacionais surgem na Constituição Federal Brasileira como direitos 
sociais, conforme pode ser visto em seu artigo 6o: “são direitos sociais a educação, 
a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”. 

A educação transita, ainda, nos artigos 205, 206 e 208, que estabelecem 
diretrizes para a efetivação do direito social à educação. Nesses artigos, ela surge 
como: “direitos de todos e dever do Estado e da família...” (Art. 205), “igualdade 
de condições para o acesso e permanência na escola” (parágrafo I, Art. 206), 
“garantias de padrões de qualidade” (parágrafo VII, Art. 206) e “educação básica 
obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada 
inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiverem acesso na idade 
própria” (parágrafo I, Art. 208).

Esses fragmentos da Constituição Federal apresentam uma concepção 
idealizada de educação, porém distante da realidade brasileira. Sabe-se que 
os problemas na educação são muitos: a falta de estrutura das escolas, a baixa 
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qualidade na alimentação e o acúmulo de tarefas para os professores de ensino 
fundamental e médio, cujas atividades e funções exercidas são muitas. São 
planos de aula, fichas avaliativas, formulários, atividades de correção de provas 
e trabalhos, projetos, exigências de capacitação ou formação “continuada e em 
serviço”. Esse excesso de tarefas acaba repercutindo no esgotamento físico e 
mental do professor. No entremeio a essas atribulações de atividades, fica evidente 
a má qualidade do ensino, associada aos baixos salários, falta de participação da 
família do aluno na educação e infraestrutura precária na maioria das escolas 
públicas. 

Essas não são as únicas agravantes. O professor ainda tem que enfrentar 
o problema da indisciplina escolar difundida na maioria das escolas brasileiras, 
como excesso de conversa, bagunça, uso indevido de aparelhos eletrônicos que 
invadiram as escolas e até agressão física ou ameaças. Uma estimativa de 2009 
divulgada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) mostra que, a cada ano, os professores brasileiros perdem, em média, 
35 dias inteiros de aula tentando controlar alunos bagunceiros. 

Com relação ao salário, segundo dados do Ministério de Educação 
(MEC), a remuneração de um professor da educação básica é de R$ 1.451, 
mas, apesar de ser uma lei federal, o piso para professores ainda é desrespeitado 
por muitos estados e municípios. Uma reportagem da Revista Folha (edição de 
novembro de 2011) mostrou que 17 estados não cumpriam a legislação relativa, 
comprovando-se que, além de todas as agravantes, há uma defasagem salarial, 
que não “recompensa” todo o trabalho realizado na escola e fora dela nos finais 
de semana e feriados. No bojo de todos esses problemas, fica evidente – nos 
últimos anos – o desinteresse de muitos professores em lecionar nos diferentes 
níveis da educação básica. 

Com todos esses problemas envolvidos na educação, há esperança 
de melhorias para os próximos anos? O novo projeto do Plano Nacional de 
Educação (PNE) de 2011 – 2020 é composto de 20 metas, cada uma delas 
acompanhada de estratégias para que se atinjam os objetivos delimitados. 
Algumas determinações já foram previstas em leis aprovadas recentemente ou 
fazem parte do PNE ainda em vigor. 

De acordo com o Censo Escolar de 2009, dos 1,97 milhão de professores 
que atuam hoje nas salas de aula do país, 32% não possuem formação em nível 
superior. Dos que têm diploma universitário, há ainda 62 mil não licenciados. 
Pelo menos 20% das metas do PNE tratam diretamente da valorização e 
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formação dos professores. Entre elas, a garantia de que todos os sistemas de 
ensino elaborem planos de carreira no prazo de dois anos, de que todos os 
professores da educação básica tenham nível superior e de que metade deles 
tenha formação continuada com pós-graduação (com a previsão de licenças para 
qualificação). O PNE ainda determina que o rendimento médio do profissional 
da educação não seja inferior ao dos demais trabalhadores com escolaridade 
equivalente.

Mas, para que isso aconteça, segundo o MEC e os estudos que seguem, 
as políticas públicas educacionais em execução, somadas aos desafios propostos 
pelo novo PNE, demandarão investimentos públicos graduais, de modo que se 
atinjam 7% do PIB até 2020. O cumprimento das metas do PNE depende da 
manutenção de um ritmo forte de crescimento dos investimentos em educação, 
o que demandará o efetivo comprometimento não só da União, mas também 
dos sistemas subnacionais, que terão que realizar um esforço considerável para 
garantir os recursos necessários para a educação na próxima década.

Portanto, para que a educação básica no Brasil possa vir a melhorar 
efetivamente, não bastam os investimentos em qualificação; é necessário e 
urgente o engajamento das esferas que estão diretamente vinculadas à educação, 
formando uma tríade: Família, Escola e Estado. Os resultados do projeto 
poderão ser melhores se a sociedade estiver mobilizada, pois a participação 
sempre estimula os resultados. Só assim poderemos virar a página da educação 
brasileira precária rumo à verdadeira educação.

Publicado no jornal Página Um (Castro/PR) 19/10/2012 e no jornal Folha Noroeste 
(Jales/SP) 27/10/2012.
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OS DESCAMINHOS DA EDUCAÇÃO: PARA ONDE 
VAMOS? 

André Renato Correia Vieira
Acadêmico do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Marco Aurélio Batista de Sousa
Professor do curso de Ciências Contábeis da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

A Constituição Federal do Brasil estabelece em seu artigo 205 que a 
educação é um direito de todos e dever da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios e da família que tende a promover e incentivá-la com 
a colaboração da sociedade, tendo em vista o desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Assim, diante da importância da educação e dos assuntos a ela relacionados 
para o desenvolvimento das pessoas, grupos, organizações e consequentemente 
para toda a sociedade é que chamamos a atenção para refletirmos o contexto 
calamitoso a qual ela se encontra. 

Neste cenário apresentam-se diversas questões que envolvem desde a 
baixa remuneração dos professores, dá má conservação das escolas, da falta de 
equipamentos adequados e da não renovação dos existentes, e de problemas 
de várias outras questões que afetam diretamente o desempenho e desmotivam 
alunos e educadores. Se não bastassem estas entre outras mazelas que afetam 
a qualidade do Ensino Público do Brasil, têm-se a violência das ruas que se 
estendem e se instalam nos estabelecimentos de ensino fazendo vítimas pode-se 
dizer que diariamente.  

Praticamente todos os dias, as diversas mídias do país, trazem em 
seus noticiários cenas e fatos de violências que envolvem alunos, professores 
e pais, praticados dentro e fora das unidades educacionais praticamente em 
todo o território nacional. Trata-se de um problema sério de comportamento 
e, sobretudo de intolerância entre as pessoas muitas vezes ocasionados por 
situações e ocorrências consideradas banais que poderiam ser facilmente 
evitados ou mesmo resolvidos, mais que por vários motivos entre elas a incitação 
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das pessoas que muitas vezes não envolvidas nos conflitos, torna-se cenários 
de verdadeiras guerras. O que se vê é que cada vez mais vem aumentando os 
números relacionados à violência escolar e não o nível de aprendizagem dos 
alunos.

É um fenômeno nacional, que não se restringe a uma ou outra escola de 
periferia, mas que se alastra em diversas outras independentemente de região e 
ou classe social. Em São Paulo, por exemplo, segundo dados do Observatório 
da Violência do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São 
Paulo (APEOESP), os casos de agressão a professores cresceram 40% por semestre 
nos últimos três anos. Ainda não se sabem a dimensão do problema, mas há 
pistas, algumas pesquisas realizadas por este Sindicato apontam a superlotação 
das salas de aula e a aprovação automática como as principais causas do aumento 
de violência dentro do ambiente escolar. Somam-se a estes fatores as frustrações 
pessoais, os problemas familiares e a intolerância entre as pessoas que apostam 
na violência física e psíquica como o único caminho possível para resolver seus 
conflitos de forma imediata. 

De fato, esses descaminhos da educação não podem ser atribuídos somente 
às autoridades governamentais “competentes” que deveriam zelar pela educação 
em todas as suas dimensões, mas de todos nós (país, alunos, educadores, dentre 
outras partes) membros de uma sociedade organizada que deve intervir para 
que tragédias não mais aconteçam como a de Realengo, Zona Oeste do Rio de 
Janeiro, ao praticar a tolerância, o bom senso em nossas atividades procurando 
evitar conflitos e mostrar as pessoas que é possível obter soluções pacíficas a 
qualquer tipo de desentendimento sem que aja agressão ou qualquer tipo de 
violência seja praticada. 

Publicado no Blog Diário de Potim (Potim/SP) 10/12/2012 e no jornal Tribuna Liberal 
(Sumaré/SP) 26/10/2012.
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL

Giovani Alessandro de Mello
Acadêmico do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Diego Gilberto Ferber Pineyrua
Administrador e Professor do curso de Engenharia de Produção da UFMS – Campus de Três 

Lagoas/MS. 

A desvalorização da educação é o grande equívoco de um país. A educação 
tem se mostrado cada vez mais necessária e fundamental para o desenvolvimento 
de um país, em especial, de um país como o Brasil. Podemos observar os baixos 
salários em razão da falta de qualificação, o aumento crescente de investimentos 
do governo em políticas de saúde por conta da falta de conhecimento da 
população em medidas básicas preventivas e a necessidade de ampliação das 
vagas em presídios, pois sem educação aumenta a marginalidade.

Um país como o Brasil, com tantos recursos e com centros de formação 
profissional de excelência, deveria mudar o foco de investimentos e priorizar a 
formação de profissionais em educação, pesquisa e conhecimento, pois é nítida 
a ida de grandes profissionais para o exterior.

A educação como instrumento de mudança traz benefícios ao próprio 
país, uma vez que onde há um bom nível de educação, certamente há mais 
qualidade de vida, como, por exemplo, menores índices de doenças e epidemias.

A educação pode criar cidadãos mais críticos, que votem melhor: esse é 
um bom exemplo dos benefícios que a educação pode trazer à população, pois, 
certamente, as vantagens serão inúmeras.

Uma triste realidade da ausência de educação e qualificação no Brasil é a 
sobra de vagas de emprego nas empresas, por falta de profissionais qualificados, 
já que está havendo uma grande oferta de postos de trabalho no país – inclusive 
em concursos públicos (em determinadas regiões, os cargos deixam de ser 
preenchidos, pois a maioria dos candidatos não possui os requisitos mínimos 
para concorrerem às vagas.)

Aparentemente o Brasil possui bons planos de acesso – isso em todos 
os níveis de educação –, mas ainda há muita coisa somente no papel, sem 
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dizer que é apenas o começo de uma longa jornada. Sem dúvidas, nosso país 
precisará expandir os investimentos em educação, assim estará combatendo a 
desqualificação profissional e como consequência estará tirando os jovens do 
caminho da exclusão e da criminalidade. Quantos gênios podem estar no meio 
da massa à espera da sua chance? O Brasil precisa de pessoas talentosas.

Não há mágica para resolver boa parte dos principais problemas do nosso 
Brasil. A solução está aí e é bem simples: basta aumentar os investimentos na 
educação e fornecer o acesso de todos a uma educação de qualidade. Assim, 
poderemos solucionar aberrações das áreas da saúde, segurança pública, 
corrupção entre outras. A solução é criar mais escolas, aumentar o nível de 
profissionalização dos professores, oferecer mais recursos como laboratórios e 
equipamentos destinados a pesquisa, aumentar o número de vagas nas escolas 
profissionalizantes, aumentar os programas de acesso aos cursos superiores. 
Como resultado, certamente o país precisará de menos presídios e menos leitos 
em hospitais.

Vamos olhar para a nossa história e ver que já erramos muito. Mais que 
discursos, são necessárias atitudes que visem a mudar os rumos do país, e isso 
passa pela valorização da educação. Porém, surge a questão: Será que a maioria 
de nossos políticos está interessada e disposta a realizar tal investida na educação 
em prol da melhoria de vida da população? Fechamos a reflexão com uma frase 
de Nelson Mandela: “a educação é a arma mais poderosa que você pode usar 
para mudar o mundo”.

Publicado no jornal Folha do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 
27/02/2013 e no jornal Folha Noroeste (Jales/SP) 09/03/2013.
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A EDUCAÇÃO EM MEIO DE CHIPS E BITS

Allan Pinho da Silva Ramires Koch
Acadêmico do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Paulo Vinícius Soares
Acadêmico do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Nos últimos anos, uma das discussões que vêm ocorrendo em nossa 
sociedade é a utilização dos recursos da informática e da internet nos processos 
de ensino e aprendizagem. Parte dos educadores defende, entretanto, a tese 
de que não basta ter os recursos de informática, como laboratórios repletos 
de computadores de última geração com acesso a internet, impressoras de 
alta definição, entre outros equipamentos, mas, também recursos humanos 
preparados e bem remunerados para que possam orientar adequadamente 
os alunos para o uso desses recursos. Não basta utilizar-se do ctrl-c e ctrl-v. A 
informática deve estar presente visando à elaboração de pesquisas e à agregação 
de conhecimentos. Ela pode fazer parte do processo de formação do aluno.

Vindo ao encontro dessa nova realidade, não só os governantes, mas 
também professores e toda a sociedade devem aprimorar-se diante dessa nova 
ferramenta. Não se pode enxergá-la como um mero facilitador ou encurtador de 
caminho. Os professores continuam sendo muito importantes para a educação. 
Eles auxiliam na construção dos pilares do conhecimento. Vale acrescentar que, 
para que se tenha um bom processo pedagógico, é preciso que haja investimento.

Atualmente todas essas mudanças têm causado insegurança: teme-se a 
substituição plena do ser humano pelo computador. A sociedade deve ter em 
mente que o computador é somente mais uma ferramenta, e não uma máquina 
perfeita de ensinar. Permite, a quem ministra uma aula, desde fazer algo simples, 
como digitar uma carta, até executar tarefas mais complexas, como a resolução 
de problemas. 

A realidade atual é que grande parte da sociedade não sabe manipular um 
computador no processo de ensino e aprendizagem. A inquietação que está em 
destaque é que não se deve mudar a atitude do educador, e sim que este se torne 
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parceiro das atividades de tecnologia da informação. Ele deve sentir-se e ser a 
peça fundamental para que a aula continue sendo dele, porém, agora, com um 
novo instrumento. Talvez o “giz digital” ...!

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 24/04/2013.
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PREPARAÇÃO PARA UM PROCESSO SELETIVO

Giovani Alessandro de Mello
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Fabiana dos Santos Pereira Campos
Professora do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

O mercado de trabalho tem oferecido muitas oportunidades de emprego; 
o que falta são candidatos aptos às vagas disponíveis. Percebe-se uma forte 
tendência de mudança estrutural das profissões em virtude da Tecnologia 
da Informação e da competitividade provocada pela globalização, que têm 
transformado atividades manuais e simples em complexas e especializadas. 

Normalmente, exige-se que o candidato tenha um bom conhecimento do 
idioma inglês, pois todo o mercado europeu utiliza preferencialmente essa língua 
e, como várias empresas possuem negócios com empresas internacionais, ter 
conhecimento desse idioma é um pré-requisito muito importante no contexto 
de globalização.

Outro fator muito importante é ter um ótimo conhecimento em 
informática e acesso à rede virtual, pois grande parte dos negócios utiliza o canal 
de comunicação promovido via computador e Internet. 

Atualmente, cresce muito a necessidade de se ter computador e Internet 
em casa, o que aponta para uma mudança estrutural que atinge toda a sociedade 
e seus valores. Desde tarefas mais simples, como conversações pela Internet ou 
trabalhos com o Word ou planilhas do Excel para organização ou controle de 
dados básicos da empresa ou da “economia” familiar, até o Internet Banking, 
tudo tem dependido do computador ou outra tecnologia mais “moderna”. Uma 
das tendências fortes no mundo global movido pela tecnologia da informação 
é buscar, cada vez mais, resolver seus problemas de maneira mais dinâmica 
e segura, tendo em vista o aumento das fraudes, que crescem junto com o 
crescimento econômico. 

Não basta, porém, ao candidato, o domínio de outro(s) idioma(s) e das 
tecnologias. A ele cabe ter conhecimento das tarefas e atributos referentes à vaga 
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em disputa, bem como da empresa de que pretende fazer parte, seus objetivos, 
estratégias, valores, cultura. O candidato deve inteirar-se dos detalhes do cargo 
disponível e seus pré-requisitos, bem como pesquisar um pouco da história 
da empresa, sua área de atuação, os mercados de abrangência, sua situação no 
mercado financeiro e outros dados significativos. Também deve ter convicção 
quanto a sua escolha – O cargo realmente corresponde a seus valores pessoais e 
expectativas profissionais? – para não se frustrar futuramente em suas atividades 
dentro da empresa e, por extensão, comprometê-la.

No momento da entrevista de emprego, é muito importante o candidato 
apresentar-se com roupas sóbrias e de acordo com a cultura da empresa e 
do cargo em questão. Também deve chegar sempre com antecedência, pois 
pontualidade é um grande diferencial e demonstra responsabilidade. No âmbito 
da fala, cabe-lhe evitar gírias e procurar usar uma comunicação mais formal e 
de acordo com o idioma vigente. Transmitir todas as suas qualificações e toda 
a sua experiência profissional também são atitudes que agregam valor e que 
estabelecem diferencial entre os candidatos. 

Outro fator importante é o candidato sempre procurar manter a calma e a 
sobriedade, evitando respostas por impulso, pois o autocontrole e a autoavaliação 
em situações difíceis e que exijam decisões complexas são muito importantes. 
Mais que isso: são alguns dos principais requisitos avaliados pelas empresas.

Além disso, é relevante que o candidato demonstre muita responsabilidade 
e comprometimento com a empresa, além de ser transparente e sincero em suas 
respostas e convicções.

Essas são algumas sugestões importantes para os candidatos a vagas 
em disputa no mercado de trabalho e que merecem atenção no processo de 
conquista de um emprego tão esperado.

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 24/07/2013 e no jornal Diário de 
Votuporanga (Votuporanga/SP) 24/07/2013.
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A “MECANIZAÇÃO” DO DIREITO: UMA 
DESCONSTRUÇÃO DO ENSINO JURÍDICO

Tiago de Sousa Moraes
Acadêmico do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Caroline Leite de Camargo
Professora Substituta do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS e Diretora do 

Instituto Três Lagoas de Educação Profissional.

A “benéfica” democratização do ensino jurídico mudou paradigmas 
estruturais na vivência acadêmica, facilitando a intensa criação de cursos 
jurídicos, quadruplicando o número de instituições em menos de duas décadas. 
A abertura cinematográfica do acesso ao curso de direito viabilizou a massificação 
na formação de bacharéis, fato que gera no mercado de trabalho, milhões de 
almas sedentas por um lugar ao sol, causando uma dúvida pertinente sobre a 
condição desses profissionais para o exercício das habilidades jurídicas. A única 
“forma visível” de controle da “qualidade intelectual” é o Exame de Ordem, 
cuja aprovação garante registro profissional na Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), entidade que vem demonstrando uma contradição técnico-jurídica em 
suas próprias seleções. 

A grave crise do ensino jurídico vem-se conformando com a repetida 
crítica sobre a morosidade do Judiciário, pois as universidades entregam todo 
seu “material pensante” para ser utilizado como mão de obra barata, que acaba 
por reproduzir em larga escala os mesmo vícios jurídicos. É a ideia da “educação 
bancária”, concebida por Paulo Freire como o procedimento metodológico de 
ensino que privilegia o ato de repetição e memorização do conteúdo ensinado.

A universidade vem moldando-separa transformar os alunos em 
“operários do direito”, deixando de desenvolver a “força motriz” do direito (o 
pensar), e o fruto dessa atuação desastrosa é falta de investimento na capacitação 
dos professores acadêmicos que se veem cada vez mais tomados pelo capitalismo. 
O discurso de alguns “docentes”, que produzem em sala de aula peças teatrais 
sobre sua árdua aprovação em concurso público, transforma muitos alunos 
em sonhadores supérfluos que só imaginam cédulas de reais caindo sobre 
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suas cabeças. Sonhadores que “trocam” seus propósitos primordiais por frases 
românticas ligadas a ferramentas ágeis que facilitam sua aprovação em concursos 
públicos e o tão sonhado viés de estabilidade financeira.

Um fenômeno notável vem-se replicando nos cursos jurídicos, causando 
temor aos amantes do direito, pois se tem observado que, à medida que os alunos 
vão avançando nos semestres, o desinteresse vai aumentando e a curiosidade, a 
vontade de “mudar o mundo”, a indignação diante dos problemas enfrentados 
no curso vão diminuindo. Transformam-se em um cavalo paraguaio: perdem 
aquela fonte revolucionária que outrora detinham, e os seres pensantes dão lugar 
a jovens inertes e pensamentos alienados.

É necessária, para a “manutenção sadia” do ensino jurídico, uma nova 
atuação do Centro de Estudos e Pesquisas no Ensino do Direito (CEPED), que, 
na década de 1960, tirou a ciência jurídica nacional de um coma profundo e 
reavivou a verdadeira essência do direito, que é a luta pela exclusão da mesmice 
jurídica.

O intuito não é generalizar; é apenas alertar que o “buraco negro jurídico” 
está sugando almas inocentes e transformando-as em estagiários capitalistas. A 
solução da problemática está em responder à seguinte indagação: Queremos 
formar operadores do direito ou operários do direito? 

Publicado no jornal O Regional (Catanduva/SP) 16/08/2013 e no Jornal do Povo (Três 
Lagoas/MS) 16/08/2013.
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AS NUANCES DA LÍNGUA PORTUGUESA

Rodrigo Souza Silva
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Neide Yokoyama
Professora do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

A língua portuguesa falada no Brasil sofreu muitas influências devido à 
colonização. Desde a língua geral de base tupi, língua falada pelos indígenas, 
passando por idiomas africanos usados pelos escravos, até línguas europeias 
trazidas pelos vários imigrantes, o idioma reflete a miscigenação do povo 
brasileiro. O português falado está em constante modificação, recebendo novas 
ingerências, acolhendo vocábulos estrangeiros que foram aportuguesados, 
palavras e expressões populares contrárias à norma culta da língua e, também, 
expressões originadas na internet.

A gramática normativa busca a padronização da língua estabelecendo 
normas. Porém, o idioma assume diferentes formas de acordo com o seu 
emprego, nas diversas situações. Os jargões tornam-se um idioma dentro do 
idioma por serem palavras e expressões utilizadas por determinados grupos 
de pessoas como, por exemplo, profissionais de uma mesma área, que só são 
compreendidas por eles mesmos.

A partir de janeiro de 2009, entrou em vigor no Brasil o novo acordo 
ortográfico, firmado por todos os países que falam a língua portuguesa com 
a finalidade de tornar o idioma mais uniforme, promovendo a união dos 
países. Estas alterações acabaram tornando o aprendizado da língua mais fácil, 
simplificando o emprego de vários sinais diacríticos como, por exemplo, a 
extinção do trema. Em contrapartida, eliminaram também o acento diferencial 
que era utilizado para facilitar a identificação de palavras homófonas, apesar de 
serem passíveis de identificação pelo contexto na frase.

O uso da internet acrescenta vocábulos à língua falada nas ruas e, às vezes, 
até à linguagem escrita. Abreviações típicas da internet, falta de acentuação e 
diversas formas de escrever a mesma palavra são facilmente compreendidas por 
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todas as pessoas que estão conectadas. O problema surge quando essa forma de 
escrever é tida como correta e levada para as escolas, nos cadernos dos alunos 
e principalmente em provas, vestibulares e até no ENEM. Fica a ideia de que 
tudo é permitido, e a linguagem culta acaba parecendo maçante e difícil. Muitas 
vezes, a escrita correta das palavras é esquecida ou ignorada, pois o uso excessivo 
do “internetês” e a popularização do uso incorreto do idioma induzem ao erro 
e ao desconhecimento da norma culta, prejudicando, principalmente, os jovens 
que desde a infância estão habituados ao uso do computador.

Em vestibulares e concursos públicos exige-se o conhecimento correto 
do idioma, domínio que, muitas vezes, falta ao candidato. O hábito da leitura, 
que poderia facilitar o aprendizado da língua, é pouco difundido no Brasil. 
Consequentemente, as provas de língua portuguesa acabam sendo decisivas na 
eliminação de candidatos.

O regionalismo, ou seja, o uso de expressões características de determinadas 
regiões do país, bem como as diferenças fonéticas, são fatores distintos que 
enriquecem o idioma, acrescentando particularidades e evidenciando, ainda 
mais, as diferentes influências colonizadoras e a grande extensão territorial 
brasileira.

As gírias, palavras ou expressões típicas de um grupo de pessoas que se 
relacionam durante uma certa época, são uma forte contribuição à linguagem 
e, muitas vezes, devido ao seu uso contínuo, acabam se incorporando de forma 
definitiva à linguagem. Um exemplo disso é a palavra legal, originalmente 
significa “conforme a lei”, que apresenta um novo significado de algo bom e 
divertido. Em contrapartida, algumas gírias podem acabar perdendo o sentido 
com o passar do tempo e cair em desuso.

É importante aprendermos e utilizarmos o idioma corretamente, evitando 
erros decorrentes da falta de conhecimento ou de acomodação. Todavia, não 
podemos ignorar a importante contribuição que todos os itens citados conferem 
à língua portuguesa falada no Brasil, exaltando nossa rica diversidade étnica e 
cultural.

Publicado no jornal Diário de Votuporanga (Votuporanga/SP) 01/11/2013; no Jornal 
do Povo de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 01/11/2013; no Jornal do Povo 
(Três Lagoas/MS) 02/11/2013; no jornal Diário de Notícias (Linhares/ES) 05/11/2013 
e no jornal Diário do Noroeste (Colatina/ES) 06/11/2013.
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RETROCESSO NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: META 
4 DO PNE 2011-2020

Larissa Caroline Borges de Araújo
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Neide Yokoyama
Administradora, Professora e Ex-Coordenadora do curso de Administração da UFMS – Campus de 

Três Lagoas/MS.

O Plano Nacional de Educação (PNE) 2011-2020 contempla as metas 
e diretrizes para os ensinos infantil, básico e superior. A 4ª meta tem tirado 
o sono de pais, alunos e professores do ensino especial, mais especificamente 
das APAE’s de todo o Brasil, pois propõe o seguinte: “Universalizar, para a 
população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
preferencialmente, na rede regular de ensino, garantindo o atendimento 
educacional especializado em classes, escolas ou serviços especializados, públicos 
ou comunitários, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, 
não for possível sua integração nas classes comuns”. 

O projeto de autoria do senador José Pimentel, do PT do Ceará, passou da 
Câmara dos Deputados para o Senado, onde ainda não foi votado. Caso aprovado, 
serão cortados os repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica (FUNDEB) às APAE’s, após 2016, de acordo com a sugestão 
da Comissão de Assuntos Econômicos. Consequentemente, muitas pessoas 
com deficiência irão perder toda a estrutura especializada para o ensino de 
estudantes com necessidades especiais, ou seja, a 4ª meta forçaria o fechamento 
destas entidades de caráter filantrópico, que dependem totalmente de recursos 
governamentais. Seria um grande impacto na sociedade, afinal, são mais de 
2.500 instituições por todo o País e mais de 8 milhões de pessoas com deficiência 
mental.

A APAE foi criada no ano de 1954 com a qualificação de entidade 
“excepcional”, a fim de atender pessoas com necessidades especiais, com 
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problemas ou dificuldades na aprendizagem. Às vésperas de completar 60 anos, 
a instituição é assombrada pela possibilidade de fechar as portas, a partir de 
2016.

A ideia principal que norteia a 4ª meta consiste em incluir alunos com 
algum tipo de deficiência intelectual, ou múltipla, em escolas de ensino regular. 
Neste sentido, pais e professores alegam que estes alunos não possuem condições 
de ingressar em escolas de ensino regular porque grande parte delas não possui 
infraestrutura para recebê-los, apesar da matrícula na escola regular ser um 
direito fundamental e inalienável de todos. Ainda, acendendo o debate, o texto 
da 4ª meta atrela a matrícula destes alunos excepcionais ao diagnóstico clínico 
de suas deficiências, tornando-os reféns dos processos particulares de triagem de 
cada escola, que optam convenientemente em direcioná-los às escolas especiais, 
a fim de não terem gastos extras com as adequações necessárias para recebê-
los. Nos Centros de Ensino Especial, os professores são qualificados para uma 
educação diferenciada com as crianças, conforme suas necessidades. Assim, 
concomitante à discussão sobre a extinção das escolas especiais, a 4ª meta versa 
sobre a permanência das mesmas. Uma grande confusão!

Desse modo, na contramão da evolução das políticas de educação 
inclusiva, a 4ª meta daria margem a uma educação exclusiva, incentivando a 
ocorrência do assédio moral, ao promover um pré-conceito, discriminação e 
rejeição das pessoas com deficiências especiais nas escolas regulares.

Por outro lado, há uma corrente favorável a 4ª meta, pois há muitas crianças 
especiais que não frequentam a escola, como os autistas que são recusados por 
algumas APAE’s e outras escolas especiais, pela carência de profissionais preparados. 
Mesmo que exista a lei da inclusão plena, é indispensável que se observe a sua 
adequação e benefício aos interessados. Há a possibilidade da coexistência do 
ensino regular com o ensino especial, desde que não se misture educação com 
políticagem.
 
Publicado no jornal Diário do Noroeste (Colatina/ES) 22/11/2013; no jornal Diário 
de Votuporanga (Votuporanga/SP) 28/11/2013 e no jornal Folha Noroeste (Jales/SP) 
30/11/2013.
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EDUCAÇÃO... UMA ÁREA EM FALTA! 

Janine Azevedo Delbone
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Marco Lívio Trajano dos Santos
Matemático e Professor dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da UFMS – Campus de 

Três Lagoas/MS.

Ouvimos falar da necessidade de investimento em educação: trata-se de 
uma promessa política, que surge e ressurge durante cada processo eleitoral. As 
propostas são sempre as mesmas – melhorar a qualidade no ensino básico é uma 
delas. Contudo, os mandatos passam e a evolução tem sido mínima. O Brasil 
continua tendo baixa qualidade na educação e número de escolas insuficiente 
para atender a todas as crianças em idade escolar. É comum ouvir relatos de 
professores sobre o excesso de alunos em uma sala e também reclamação de pais 
sobre ausência de qualidade no ensino.

A revista Educação, com base em dados do Censo Escolar, mostrou que 
o número de instituições em 2011 é 11% a menos do que em 2001 (o Brasil 
tinha 218.383 escolas em 2001 e, dez anos depois, contava com 193.047) e 
essa queda foi protagonizada pelas escolas municipais e estaduais, enquanto o 
número de federais e privadas aumentou. A única região que teve um aumento 
total de escolas foi a Sudeste. Será que, se o governo realmente se importasse 
com o ensino, os dados seriam esses?  

A falta de estrutura física é um dos fatores que dificulta o ensino, pois 
desmotivam os educandos a frequentar a escola. Infelizmente, estudar não tem 
sido uma paixão das crianças, adolescentes e jovens brasileiros. Salas de aula, 
laboratórios, áreas para esportes, banheiros e biblioteca são exemplos de algumas 
coisas que precisam ser melhoradas, para que todos se sintam motivados a estar 
no ambiente escolar.

Mas, além da estrutura física devemos levar em conta a “estrutura 
psicológica” dos professores, os responsáveis por transmitir conhecimento: 
recebem salário baixo, vivem péssimas condições de trabalho, (em tempos 
de tecnologia, muitos professores tem que usar o mimeógrafo se quiserem 
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compartilhar algum texto com alunos). Vale lembrar que nossos professores, 
mesmo com seu salário “pequeno”, investem em seus alunos comprando livros e 
até mesmo alimentos para seus alunos.

Todas essas carências na educação refletem na qualidade do ensino, e 
será que os brasileiros têm se lembrado de cobrar isso dos candidatos a quem 
confiaram seus sagrados votos?  Ou têm se conformado em conviver com um 
governo que se preocupa em construir ginásios e arenas para a Copa do Mundo 
e Olimpíadas?

Vemos a todo o momento em jornais e nas redes sociais, notícias de 
professores sofrendo violência nas escolas e de policiais pelo fato de protestar e 
reivindicar melhorias para a carreira e para a educação.  Realmente, é vergonhoso!

É estranho ver tanta facilidade para aumentar salários de deputados, 
ministros e tanta dificuldade em melhorar os investimentos destinados para a 
educação. Dessa maneira, o Brasil será eternamente o país do futuro, e nunca o 
país do presente. A fama dos brasileiros é deixar tudo para última hora, então 
quando será que governo vai entender que estamos nos últimos minutos da 
prorrogação no jogo da educação? 

É triste ver famílias aceitando suas crianças voltando para casa sem saber 
ler, interpretar e resolver problemas matemáticos. Os pais perdem a oportunidade 
de reivindicar os direitos dos seus filhos se ausentando das reuniões nos colégios. 
Só seremos um Brasil melhor quando dermos valor ao que realmente merece ter 
valor, ou seja, a educação. E atenção, senhores políticos, promessas devem ser 
cumpridas, do contrário não a façam! 

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 26/11/2013; jornal Correio do Estado 
(Campo Grande/MS) 28/11/2013; no Jornal de Colombo (Colombo/PR) 29/11/2013; no 
jornal Folha Noroeste (Jales/SP) 30/11/2013; no jornal O Dia (Maceió/AL) e no Diário 
de Votuporanga (Votuporanga/SP) 03/12/2013.
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CULTURA ATUAL E O BAIXO NÍVEL 
EDUCACIONAL

Fabiana Zavanello Neves
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS.

Cleber Affonso Angeluci
Professor do curso de Direito da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Qual a forma mais fácil de ganhar dinheiro atualmente? A resposta é 
simples: basta ficar famoso. Essa fama não significa, todavia, necessariamente, 
fazer algo meritório e significativo; hoje bastaria “conquistar a mídia”, sobretudo 
dando lucros a ela.

Cada dia se torna mais complexo e menos lógico entender como certas 
pessoas conseguem atingir tamanho grau de fama e sucesso com coisas tão banais 
que fazem, dizem ou cantam. A explicação para isso é, no entanto, simples: 
sempre há alguém “bancando” esses fenômenos ou investindo neles, e, claro, 
após o “acontecimento” atingir uma grande proporção na mídia, conquistar o 
público e receber milhões, o que foi investido é revertido. 

É isso que acontece sobretudo no ramo de música; não é por acaso que 
a todo o momento surge alguém se achando cantor, porém sem qualquer dom, 
vocação ou talento, fato muito comum no estilo sertanejo universitário.

Atualmente se criam personagens e se investe tempo e dinheiro neles, 
bombardeando a população com suas histórias e casos, influenciando fortemente 
o público em geral, tornando-se saturado qualquer viés contrário aos interesses 
da grande massa. 

Esse mundo artificial está muito mais fácil e banal para as mulheres que 
se submetem à venda de seus corpos, numa verdadeira coisificação da pessoa, 
pouco importando que essa alienação seja vulgar e efêmera, pois o que se almeja 
(e para o que não se medem esforços) é o sucesso, é estar conhecido e estar falado. 
Há casos de mulheres em busca de fama que se relacionam com pessoas famosas, 
criam uma vida de fantasia maravilhosa e distante da realidade cotidiana, alijando 
qualquer possibilidade de crítica a respeito desse comportamento temerário.
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Cada vez mais a população se aliena e não separa, de forma consciente 
e íntegra, aquilo que é interessante ou gera consequências boas, daquilo que é 
frívolo e temerário. No Brasil, é lugar comum a necessidade quase obrigatória 
do gosto pelo carnaval, pelo samba, pelo sertanejo, pelo funk, pelo futebol, pela 
novela das nove, enfim, sem quaisquer considerações críticas e seletivas.

Parece que quanto pior melhor! Por exemplo: observe que parte 
considerável das letras de música do sertanejo universitário faz apologia ao 
consumo de bebida alcoólica e ao sexo fácil, sem compromisso, tornando a 
mulher objeto de prazer, o que também ocorre no funk. 

Hoje, no Brasil, um cantor não precisa ter talento para fazer sucesso; 
basta ter uma música com uma batida “agradável” ou melhor, vendável; a letra 
deve ser fútil e, como foco principal, deve tratar de sexo, festa, bebida e mulher. 
Já o refrão deve ser extremamente pobre, para facilitar a divulgação e a repetição 
impensada. Esta a receita pronta.

Esse tipo de música fará sucesso por alguns meses e depois será esquecido, 
sendo lamentável assistir a isso num país de Vinícius de Morais, Arnaldo 
Antunes, Tom Jobim, Chico Buarque, Renato Russo e tantos outros músicos-
poetas reconhecidos mundialmente por seu mérito e talento, por seu empenho 
em fazer o belo, a arte, sem apelação ou descompromisso cultural.

Que mundo doido é esse? Chega a ser deplorável para uma sociedade 
que vive no século XXI conviver com coisas do gênero. Não podemos, porém, 
criticar só a mídia por focar em coisas tão banais, pois, se o público para isso não 
fosse tão extenso, ela não teria partido para tal enfoque; falta-nos cultura; falta-
nos educação! E à mídia (a de qualidade, em especial), rever a diferença entre 
benefício privado e interesse do público... 

Publicado no jornal Diário de Votuporanga (Votuporanga/SP) 29/01/2014; no 
Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 30/01/2014; no jornal O Regional (Catanduva/SP) 
31/01/2014; no jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 02/02/2014; no jornal 
Diário do Noroeste  (Colatina/ES) 04/02/2014 e no jornal Diário de Notícias (Linhares/
ES) 04/02/2014.
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BRASIL: EDUCAÇÃO FAST-FOOD

Cláudio Ribeiro Lopes
Professor do curso de Direito da UFMS - Campus de Três Lagoas/MS.

“Nos querem todos iguais, assim é bem mais fácil nos controlar...”. 
Renato Russo foi um visionário, um ser humano desencaixado desse mundo. 
Mas, sabia bem do que falava em suas canções. Volto-me, agora, para o tema 
da Educação brasileira: posso estar enganado, mas, parece-me estarmos imersos 
num ambiente de desgraça quando o tema é esse. Explico: a tônica da Educação 
brasileira contemporânea parece restringir-se à adequação das instituições de 
formação às necessidades do alunado. Vejam, não é o aluno que busca uma 
determinada formação, mas, a própria escola que se dirige ao aluno perguntando 
o que ele deseja apreender. Natural, diriam alguns, pois, no diálogo reside a 
essência do processo pedagógico. Mas, o prisma sob o qual pretendo discorrer se 
volta a questões de maior profundidade. O aluno não tem tempo para leituras? 
Básico: fornecem-se apostilas, resumos, resenhas. Pior ainda, há cursos que estão 
montados praticamente sobre os atualíssimos manuais esquematizados, cuja 
qualidade é, no mínimo, discutível. 

Passamos a formar bacharéis esquematizados, fruto das exigências 
de celeridade que a vida moderna impõe; pessoas incapazes de construir um 
raciocínio minimamente lógico, avessas à metodologia, que se especializaram 
em exegese (hermenêutica soa quase como heresia...). O aluno é um profissional 
e no horário de aulas tem de estar no trabalho? Simples: vamos fornecer 
um diploma de graduação (e, pasmem, até de pós-graduação) à distância; o 
aluno estuda quando e se puder. E assim o Brasil caminha rumo à inflação 
das estatísticas de graduados e pós-graduados. Eu pergunto:a que custo? Com 
que qualidade?! Que espécies de profissionais e até “pensadores” estamos 
formando?! Que tipo de Educação o país está legando para as gerações futuras? 
Pesquisa recente configurou o perfil dos professores da área Jurídica n o Brasil: 
são brancos, em geral com título de mestre e atuando em regime de dedicação 
parcial (perdoem-me, mas, isso ou retrata a docência como “bico”, ou, pior, 
como um complemento de renda...). Vejam a produção intelectual da maior 
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parte (senão, todos) esses profissionais: pífia.
Enfim, para resumir, pois, o objetivo central deste modesto artigo 

é descortinar o engodo que se acha por detrás de uma política de Estado 
desvinculado da ideia de uma Educação de qualidade e referenciada (para não 
ficar apenas no ideário de pública e gratuita, pois isso é um sonho ainda distante), 
precisamos parar. Parar para refletir sobre o que de fato estamos inserindo no 
mercado de trabalho como produto da Educação brasileira: autômatos, seres 
incapazes de refletir, pensar, encontrar soluções, ou, se, de fato, buscamos 
um país que seja capaz de desenvolver-se?! Se a resposta tender para a última 
inquietação, necessário é realizar um giro Copérnico no modelo atual.

Publicado no jornal Diário de Franca (Franca/SP) 04/02/2014; no jornal Folha do Povo 
de Mato Grosso do Sul (Campo Grande/MS) 04/02/2014; no jornal Correio do Estado 
(Campo Grande/MS) 05/02/2014; no jornal Diário de Assis (Assis/SP) 05/02/2014; no 
Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 06/02/2014; no jornal Diário Noroeste (Colatina/ES) 
07/02/2014; no jornal Diário de Notícias (Linhares/ES) 07/02/2014; no jornal Diário 
de Marília (Marília/SP) 07/02/2014 e no jornal O Dia (Maceió/AL) 16 a 22/02/2014.
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DESTACANDO A IMPORTÂNCIA DA LEITURA

Suseli Santos Dias
Acadêmica do curso de Administração da UFMS – Campus de Três Lagoas/MS. 

Edenis César de Oliveira
Administrador, Professor e Diretor Acadêmico das Faculdades Gammon (FUNGE – Paraguaçu 

Paulista/SP).  Doutorando em Administração pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul.

Vivemos em um mundo tido como moderno. Aliás, já se fala na era pós-
moderna. Mas será que é moderno mesmo? O que é ser moderno? De que 
tipo de modernidade estamos falando? Seria a utilização de inúmeros aparelhos 
eletrônicos? Seria abandonar os hábitos antigos mesmo que tragam algo de bom? 
Perguntamos isso em virtude das pessoas estarem esquecendo-se da importância 
da leitura. Hoje, parece que o que tem valor é o que é chamado de virtual ou 
digital.

A todo o momento, fala-se que estamos vivendo na era digital, onde as 
crianças já querem um aparelho celular (e o pior, os pais acham isso uma coisa 
normal e moderna). Não pensam que estão fazendo seus filhos “perderem” a 
infância. O mais triste e preocupante é o fato de que os próprios pais se omitem 
e não ensinam seus filhos que tudo deve acontecer no seu devido tempo. 

Pois bem, em vez de dar um aparelho eletrônico, por que não presenteiam 
seus filhos com um livro? Por que não estimulam os filhos ao hábito da leitura? 
Será que é mais fácil dar um aparelho eletrônico aos filhos do que um livro? Será 
que o referido aparelho não está fazendo o papel de “babá eletrônica”, enquanto 
os pais navegam pela internet, muitas vezes servindo-se de informações banais 
entre outras futilidades? Desse modo, cada vez mais os celulares, tablets, 
notebooks, Facebook e demais redes sociais entre tantas parafernálias, roubam o 
tempo de todos – dos pais e dos filhos. Porém, onde fica o tempo para a leitura? 
Será que sempre ficará em segundo plano? 

Uma crível razão para chamarmos a atenção para a importância da leitura 
é que ela só faz bem. Por meio dela, as pessoas se distraem, esquecem o estresse 
do cotidiano, viajam por linhas e entrelinhas, conhecendo a estória de muitos e 
revivendo a história da humanidade. Devemos lembrar que podemos ir muito 
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além de onde estamos por meio da leitura. Além disso, é preciso destacar que, 
quando se lê um livro, há assunto para uma boa e saudável conversa, seja entre a 
família, seja entre os amigos, ou até mesmo para uma reflexão pessoal.

No caso das crianças, a leitura auxilia no desenvolvimento do vocabulário, 
na comunicação, na escrita e até mesmo no aprendizado de forma geral. A 
criança que tem contato com a leitura pronuncia melhor as palavras. A leitura 
frequente ajuda no seu desenvolvimento cognitivo criando familiaridade com o 
mundo da escrita.

Para não ficar no clichê de que a leitura é ótima para a escrita e comunicação, 
temos que enfatizar que ela estimula a imaginação, proporcionando vários tipos 
diferentes de conhecimentos. Os professores devem estimular a leitura diária, 
seja de jornais, revistas ou livros.

Hoje só não lê quem não quer! O acesso à leitura está facilitado. Quase toda 
cidade possui uma biblioteca pública. Nos municípios que possuem faculdades 
ou universidades também há bibliotecas. Hoje contamos também com os 
sebos (livrarias especializadas na venda de livros usados) que comercializam 
seus produtos por um preço mais baixo. Deve-se destacar, entretanto, que os 
tempos modernos nos proporcionou a internet que também auxilia no acesso 
a leitura. Nela existem os chamados livros digitais que, em muitos casos, estão 
disponíveis gratuitamente para download, além das obras de domínio público. 
Se não bastasse, há casos de cidades com projetos de bibliotecas ambulantes, 
desenvolvidos, em sua maior parte por organizações não governamentais 
(ONGs). 

Enfim, para quem ainda insiste em dizer que é difícil ter acesso à leitura, 
reafirmamos que só não lê quem não quer!

Publicado no jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 18/04/2014; no jornal 
Folha da Estância (Paraguaçu Paulista/SP) 26/04/2014 e no jornal Santa Inês Notícias 
(Belo Horizonte/MG) Edição de mês da abril/2014.
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No Brasil, a tradição é de somente criticar a educação, entretanto, existem 
experiências bem sucedidas na forma interdisciplinar de trabalhar os conteúdos 
curriculares no ambiente escolar. Existem vários sistemas de ensino, cujo 
objetivo é trabalhar as habilidades do aluno através do ensino contextualizado, 
e dessa forma o aluno aprende um conteúdo, sob a perspectiva das diferentes 
disciplinas. 

A importância da interdisciplinaridade é fazer a ligação entre várias 
matérias, saberes, informações e conhecimentos, para que o aluno reflita e 
entenda a importância e abrangência do estudo em sua vida, a influência direta 
em seu meio. Essa relevância implica que os assuntos estudados devem ser 
usados no cotidiano do educando, para que ele perceba os elos entre o que 
aprendeu e a resolução de problemas diários. A educação não pode ser mero 
conteúdo necessário para acertar um x em um papel, tanto porque, como bem 
diz o célebre Rubem Alves: “na vida, a utilidade dos saberes se subordina às 
exigências práticas do viver”. 

O mesmo Rubem Alves, educador de referência, expõe que se deve pensar 
o aluno antes do saber. Ele diz que julga os saberes em função das crianças 
e que é isso que distingue um educador. Um bom professor entende que o 
aluno vem com uma bagagem educacional da vida, com cargas que traz e que, 
portanto, formam sua educação. O conteúdo que um professor tem a ensinar 
será interpretado de formas diferentes, porque cada ser humano é diferente. 
Cada um tem suas educações anteriores, pensar o aluno antes do saber é, assim, 
compreender a relevância dessas educações em cada aluno, entender e trabalhar 
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cada indivíduo em seu universo, com suas infinitas características, e não 
simplesmente expor uma informação solta para cumprir tópicos anteriormente 
estabelecidos.

Dessa forma, instiga-se o educando em sua totalidade, com informações 
técnicas, que são necessárias, mas principalmente fazendo com que isso tenha 
sentido na prática, de forma prazerosa, coerente com as características do viver 
do ser humano, que é mente, mas também é corpo, riso, prazer, é amor. “É 
preciso que a sensibilidade seja educada”, para que se trabalhe o aluno como um 
todo, que irá participar de um todo. 

Publicado no Jornal do Povo (Três Lagoas/MS) 02/07/2014; no jornal Diário de Notícias 
(Linhares/ES) 02/07/2014; no jornal Diário do Noroeste (Colatina/ES) 02/07/2014 e 
no jornal O Regional (Catanduva/SP) 06/07/2014.
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Com o avanço da tecnologia e suas diversas vantagens em termos de 
praticidade na troca de informações, além da velocidade e facilidade na execução 
de tarefas outrora consideradas complexas, surge, nesse cenário, o Ensino à 
Distância (EAD), com a proposta de viabilizar o acesso remoto à informação/
formação nos mais diversos níveis. Contudo, quais seriam os aspectos positivos 
e negativos da utilização de tecnologias para a difusão do conhecimento? 

Com o advento da internet, utilizada como ferramenta de auxílio para 
aprendizagem, há significativa queda na procura de enciclopédias físicas, revistas 
por assinatura e até mesmo livros didáticos, já que a web oferece uma infinidade 
de conteúdos totalmente interligados, que podem ser facilmente encontrados 
pelos usuários, através de sites, blogs, wikis, entre outros. 

Dessa forma, a EAD tende a facilitar e aumentar a velocidade de acesso às 
informações, aproveitando-se, inclusive, do fato de que uma grande quantidade 
de pessoas passa a maior parte do tempo em frente ao computador, seja por 
questões de trabalho, seja para entretenimento, entre outros interesses. Assim, 
esse formato de ensino pode contribuir com o indivíduo que não dispõe de 
tempo livre necessário para frequentar uma instituição de ensino presencial, ou 
que não tem, em sua cidade ou região próxima, instituição que o atenda. 

Por outro lado, tem-se argumentado que essa forma alternativa de ensino 
é fruto de uma base ideológica capitalista, inspirada, sobretudo, no modelo de 
produção em massa, com foco na especialização das tarefas, cujo expoente foi 
o economista Adam Smith, autor de uma pesquisa numa fábrica de alfinetes. 

Desse modo,  o trabalhador que antes tinha o domínio absoluto do seu 
trabalho, ou seja, desempenhava todas as etapas do processo, do início ao fim 
(artesão), passa a realizar uma única etapa desse processo, mediante supervisão 
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dos “encarregados” de setores que, posteriormente, se tornariam os atuais 
gerentes. 

Nesse modelo, o trabalhador perde a visão do todo e passa a ser um 
especialista numa única faceta do processo de trabalho.

Seguindo a linha crítica de pensamento, o ensino à distância corre 
o sério risco de oferecer ao aluno um ensino fragmentado, proporcionando-
lhe, consequentemente, uma formação deficiente. Para evitar tal situação, 
que culminará com o empobrecimento do ensino, o curso deve, a exemplo 
dos presenciais, possuir um Projeto Político Pedagógico (PPP) e um Projeto 
Pedagógico de Curso (PPC) alinhados às estratégias e metodologias de ensino. 

Não se pode negar o fato de que, para algumas instituições de ensino, o 
conhecimento, visto da perspectiva conteudista, é tratado como “mercadoria”, 
comercializada como um produto qualquer, visando ao lucro, proporcionado 
pela imensa quantidade de alunos que são atraídos pelos benefícios aparentes 
desse tipo de ensino.

 Nesse cenário, de forma análoga, os diplomas passam a ser produzidos 
em massa. Segundo as argumentações desenvolvidas anteriormente, parece-nos 
plausível a ideia de que esses indivíduos passam a ser tratados por essas instituições 
como meros “clientes” que propiciarão lucro, e não como agentes sociais difusores 
do conhecimento. Seja pela proposta (ilusória) de homogeneidade cultural, seja 
pelo controle (também homogeneizante) da educação, praticamente se silencia 
o lado cultural do processo educativo.

Não se pode negar o fato de que o EAD é um fato, fruto de processos 
inovativos, utilizados em instituições de ponta em todo o mundo, com tendência 
ao crescimento. Isso não impede, todavia, uma discussão desse formato de 
ensino a partir de um prisma que supere essa visão pragmática e superficial tão 
difundida atualmente, a fim de que os interesses meramente utilitaristas não 
releguem ao esquecimento as características mais enobrecedoras da arte do saber.

Publicado no Jornal de Gravataí (Gravataí/RS) 07/07/2014; no jornal Diário de Noticias 
(Linhares/ES) 09/07/2014; no jornal Diário do Noroeste (Colatina/ES) 09/07/2014; no 
jornal Folha da Estância (Paraguaçu Paulista/SP) 19/07/2014 e no jornal Diário MS 
(Dourados/MS) 04/07/2014.
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Torna-se cada vez mais notório que a inserção dos computadores e 
da internet transformou as áreas do conhecimento. O processo de ensino 
e aprendizagem ganhou novas formas, e a maior mudança é esta: estamos 
aprendendo e recebendo informação a todo momento. 

Sem dúvida, a internet está cada vez mais se tornando uma grande 
plataforma de auxílio à transmissão do conhecimento, porque esse domínio 
discursivo abriga os mais variados assuntos ou temas e permite o encontro 
virtual entre pessoas. Isso de certa forma vem democratizando a educação, já que 
o conhecimento, a informação e os cursos à distância estão alcançando regiões 
distantes ou isoladas, seja geográfica, seja social, cultural e politicamente.

O grande fato é que as tecnologias aplicadas à educação vêm contribuindo 
para ruptura de paradigmas. Antes, o conhecimento só chegava aos mais 
abastados; depois, para aqueles que estavam bem posicionados geograficamente, 
ou seja, onde havia instituições que proporcionassem a disseminação do 
conhecimento; hoje, o conhecimento vai até você, independente da localização. 
As tecnologias vêm viabilizando a troca de informação, e de uma forma muito 
rápida.

No Brasil, onde os índices de desigualdade são elevados, a saída para 
melhorar a vida de milhões de pessoas é óbvia e as evidências empíricas (com 
o perdão por certa redundância) mostram que o ponto inicial é o acesso à 
educação, seguido de perto pela melhoria desse bem e sua extensão a todos, 
desde o ensino básico até o ensino superior.
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Um ponto que ainda merece atenção é o papel do professor nesse 
processo. Ele será o mesmo de antes, ou terá de habilitar-se ou qualificar-se para 
o novo cenário? É certo que a valorização do professor, a capacitação contínua 
e o querer ingressar nesse mundo digital é fundamental, pois, desse “novo 
professor”, exigem-se novas habilidades, como, por exemplo, saber utilizar um 
computador adequadamente, navegar na internet, postar mensagens e conteúdos, 
ter domínio dos ambientes virtuais de aprendizagem e, claro, comunicar-se 
com seus alunos. Até mesmo as aulas do ensino presencial poderiam ser mais 
eficientes e interessantes para os estudantes se estivéssemos preparados para esse 
novo mundo que vem surgindo.

Fica evidente que o professor que não estiver preparado para interagir 
com as tecnologias terá dificuldade para planejar um conteúdo programático, 
como também para ministrar suas aulas. Seria um grave erro desperdiçar 
recursos públicos aparelhando e implementando as escolas e universidades com 
tais tecnologias sem preparar os professores e técnicos para recebê-las, utilizá-las 
e prestar-lhes a devida manutenção. 

Portanto, para atender à demanda da sociedade no que tange à inclusão 
digital e ao acesso à educação com qualidade para todos, além de criar novas 
políticas para dar a estrutura necessária para todas as instituições de ensino, 
é preciso uma maior valorização dos professores, como também capacitações 
contínuas que tornem os professores aptos para uso dos novos artefatos 
tecnológicos.

Publicado no jornal Diário de Franca (Franca/SP) 04/09/2014 e no jornal O Regional 
(Catanduva/SP) 04/09/2014; no jornal Diário de Notícias (Linhares/ES) 05/09/2014; no 
jornal Diário do Noroeste (Colatina/ES) 05/09/2014; no Jornal do Povo (Três Lagoas/
MS) 05/09/2014 e no jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS) 08/09/2014.
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Toda vez que se aproxima a data das eleições, os embates entre 
os candidatos se intensificam. De discurso em discurso, todos abordam 
educação, saúde e segurança. Os candidatos à reeleição sempre alegam que 
trabalharam para melhorar a educação; os outros enfatizam que, se eleitos, ela 
será prioridade em seus governos. O fato é que dados divulgados recentemente 
revelam que a educação brasileira ainda está patinando. 

O Brasil fica atrás de nações como Chile e México na quantia que o 
Estado investe por aluno, e o indicador que mede a qualidade da educação 
também não avança. A situação mais grave é observada nos últimos anos 
do ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior; neste, o 
número de estudantes que conseguem terminar o curso de graduação caiu. 
Ao se observarem esses dados, é pertinente perguntar se os nossos governantes 
políticos vivem no mesmo país que nós, pois parecem estar blindados por uma 
redoma de falácias e simplesmente ignoram o que os indicadores mostram, 
quando não escarnecem dos números. Mas qual é a real situação do problema? 
Como podemos mudar essa situação?

Estudos realizados recentemente pela OCDE (Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico), e divulgados em setembro de 
2014,  apontaram que o investimento médio por aluno que o Estado brasileiro 
faz é de US$3.028,00 dólares, o que equivale a aproximadamente R$6.700,00 
reais. Essa quantia coloca nosso país atrás de outros em desenvolvimento, como 
o Chile e o México, e muito atrás dos Estados Unidos, primeiro colocado 
no estudo, que investe cerca de US$9.487,00 dólares, mais de R$20.000,00 
por aluno, ou seja, o triplo do montante investido pelo Brasil. O estudo 
também revelou que, apesar de o investimento por aluno ter apresentado certo 
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crescimento, a quantia ainda é insuficiente e o país deveria investir mais – e 
alertou ainda que o desperdício de dinheiro investido em educação também 
é grande no Brasil. Como exemplo disso, pode-se citar o recente escândalo 
na cidade de Araçatuba, no interior do Estado de São Paulo: vários livros 
didáticos novos, financiados e distribuídos pelo governo do Estado, foram 
encontrados no lixo.

A insuficiência e a má aplicação do dinheiro público na educação afetam 
diretamente sua qualidade. A divulgação dos indicadores atualizados do IDEB, 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, revela que o país só conseguiu 
alcançar as metas de avanço nos primeiros anos do ensino fundamental. O 
mesmo não aconteceu nos últimos anos do ensino fundamental e no ensino 
médio, que apresentaram uma estagnação desde a divulgação dos índices 
do IDEB anterior. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
aumenta essa preocupação ao trazer a público dados recentes que revelam 
uma diminuição de 5,7% do número de alunos que ingressam na faculdade 
e conseguem terminar o curso de graduação. Entre os motivos para essa 
diminuição podem ser apontadas a má qualidade da formação escolar básica, 
que prejudica o desempenho acadêmico do aluno na faculdade, e jornadas de 
trabalho muito inflexíveis, que diminuem o tempo de estudo dos estudantes 
que também trabalham – e que são a grande maioria dos que frequentam 
cursos superiores no Brasil.

Observando esse cenário, fica claro que precisamos melhorar, que 
o nosso país precisa avançar de verdade. Nós, cidadãos, devemos fazer 
a nossa parte para iniciar essa melhora. Não basta apenas, neste período 
de eleições, conhecer bem os candidatos e procurar por aqueles que 
realmente estão comprometidos com a melhoria da educação brasileira. É 
necessário contribuir também após as eleições, exigindo o cumprimento 
das promessas de campanhas, verificando a aplicação dos investimentos 
e fiscalizando os gastos, com o objetivo de se evitarem os desperdícios e 
combater a corrupção. 

É bom dizer que o papel de fiscalizar os investimentos na educação 
não é apenas tarefa do governo; é de cada cidadão também. Urge agora que 
nos conscientizemos de que ela é um dos instrumentos que melhor auxiliam 
o desenvolvimento de um país e que precisa do comprometimento de toda 
nação. Caso contrário, o futuro da educação será incerto e o desenvolvimento 
do Brasil será resumido a um legado de pobreza para as próximas gerações.
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