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Nos últimos anos, a Escola de Governo 
do Maranhão (EGMA), entidade vincu-
lada à Secretaria de Estado da Gestão 
e Previdência (Segep), coloca em prá-
tica o planejamento de expansão de 
ofertas para os servidores públicos de 
todo o estado por meio de três campos 
distintos: formação básica; pós-gradua-
ção (lato sensu), pesquisa e publicação; 
além de novos produtos e processos 
de inovação. Para isso, todo um pro-
cesso de reestruturação foi realizado, 
valorizando a ética e transparência, exce-
lência, responsabilidade social, respeito 
à diversidade, inovação, compromisso, 
sustentabilidade e colaboração. 

Na formação básica, a EGMA tem 
ampliado a oferta de cursos e criado 
novas estratégias, como a Certificação 
em Gestão Pública e as Trilhas de 
Aprendizagem.  No que diz respeito 
à pós-graduação, pesquisa e publica-
ção, foram criadas a Especialização 
em Gestão; Revista Gestão em Foco; 
Política Editorial; Biblioteca Virtual; 
Prêmio Servidor Pesquisador; Núcleo de 
Pesquisa e Mestrado, estes dois últimos 
previstos para o ano de 2022. 

Como destaque no incentivo à pes-
quisa e publicação, a Biblioteca chegou 
ainda em 2021 com um vasto acervo que 
abriga produções dos servidores, além 
de hospedar livros das mais diversas 
áreas como administração, direito, con-
tábeis, entre outros. 

Já na área de Inovação com novos 
produtos e processos, a EGMA também 
desenvolve e amplia os serviços com 
o Laboratório de Inovação (LABIGOV) 
trazendo novas ferramentas de gestão, 
formatos organizacionais e formas de 
trabalho, além de inovação em Políticas 

Públicas e processos tecnológicos. É por 
meio do LABIGOV que estamos desen-
volvendo os projetos Agenda Ambiental 
A3P e os Núcleos de mediação comuni-
tária na PMMA.

A Escola também vem trabalhando 
sua expansão para chegar mais longe, 
tanto no campo virtual quanto no pre-
sencial. Implantada desde 2019, a EGMA 
Virtual - plataforma on-line de apren-
dizagem que foi desenvolvida para 
disponibilizar a oferta de cursos de curta 
e média duração oferecidos pela Escola 
- intensificou os serviços com ofertas de 
cursos, entre outros, com a pandemia do 
coronavírus. 

Já o projeto EGMA NOS MUNICÍPIOS, 
que também existe desde 2019, retomou 
suas atividades presenciais, levando 
cursos a todo o Maranhão. A ação da 
EGMA em parceria com a Secretaria de 
Estado de Articulação Política (SECAP) 
e que atende também uma demanda 
do PROMUNICÍPIOS, programa de 
assistência técnica aos municípios ofe-
recida pelo Governo do Estado para 
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aperfeiçoamento da gestão, já con-
templou as cidades de Governador 
Nunes Freire, Maracaçumé, Peritoró, 
São Mateus, Morros, Barreirinhas, 
Cantanhede, Itapecuru, Presidente 
Sarney, Pinheiro, Alcântara, Bequimão, 
Matões, Parnarama, entre outros.

Assim, a Escola de Governo do 
Maranhão (EGMA)  vai além da formação 
de qualidade dos servidores: também 
humaniza, com projetos e produtos que 
aproximam cada vez mais os servido-
res estaduais e municipais da sociedade 
civil, com atividades formativas nas 
modalidades presencial e EaD. 

Além das mudanças e inovações, 
estamos em novo endereço, situado 
agora na Rua da Estrela, nº 540, Centro 
Histórico de São Luís. A Escola, além 
das sete salas de aula, dispõe de secre-
taria, dois auditórios, dois laboratórios 
de informática, biblioteca, estúdio para 
gravação de videoaulas e área de con-
vivência. Ainda com o novo espaço, 
a EGMA  expande sua estrutura ofe-
recendo mais salas à disposição dos 
servidores que queiram o espaço para 
a realização de cursos. 

Agora, a Escola avança ainda mais, 
incluindo nesta gama de novos produ-
tos, a Revista Gestão em Foco, espaço 
de debate e aprofundamento sobre 
gestão, onde reforçamos nosso com-
promisso com a política de formação, 
pesquisa e extensão. 

Nesta primeira edição,           trazemos 
ao leitor uma entrevista exclusiva com 
o secretário adjunto da Secretaria de 
Estado do Planejamento e Orçamento 
(Seplan), Roberto Matos, fazendo 
um balanço sobre as diversas parce-
rias entre o órgão e a EGMA. Confira 
também nosso infográfico e conheça a 

EGMA por dentro. Falamos ainda sobre a 
nossa Certificação em Gestão, as nossas 
Trilhas de Aprendizagem, sobre o curso 
de Pós-graduação em Gestão Pública, 
além de um bate papo com os 3 primei-
ros ganhadores nas categorias Sênior e 
Júnior do Prêmio Servidor Pesquisador. 

Em destaque ainda, os projetos 
LABIGOV, EGMA Virtual, Paternidade 
Responsável, Agenda Ambiental A3P e 
os Núcleos de mediação comunitária na 
PMMA. Por fim, os destaques de 2021 na 
EGMA e um balanço da pesquisa reali-
zada com servidores estaduais. 

Esta é a primeira de muitas edições, 
preparada com muito carinho para você, 
servidor (a) público (a).

Boa leitura!

Odair José
Diretor da Escola de

Governo do Maranhão

Com a palavra
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Parcerias fortalecem e alavancam 
projetos. Não é diferente com as inicia-
tivas de cursos e programas EGMA que 
contam com a valorosa participação da 
Secretaria de Estado do Planejamento e 
Orçamento (Seplan). Por isso, conversa-
mos com o secretário adjunto da Seplan 
e professor do curso de Especialização 
em Gestão Pública da EGMA, Roberto 
Matos, que nos contou um pouco sobre 
sua visão da Escola, além de novas ideias 
para o ano de 2022. Confira abaixo.

e trazer novos conhecimentos aos ser-
vidores relacionados, dentre outras 
temáticas, à legalidade, transparência e 
eficiência, a EGMA contribui diretamente 
para melhorar o ambiente de negócios, 
a segurança jurídica e fortalecer as par-
cerias com o setor privado, estimulando 
o investimento e a geração de emprego 

1- Qual o papel da EGMA 
no desenvolvimento do 
Estado?

A EGMA atua em uma 
das mais importantes áreas 
para o desenvolvimento do 

Estado: a educação.  A oferta de ações 
formativas, contribuindo para a moder-
nização da gestão e para a formação 
de novas habilidades no setor público, 
impacta diretamente na qualidade dos 
serviços prestados à sociedade, estimu-
lando o cumprimento de um dos mais 
importantes princípios constitucionais: 
a efetividade. Ou seja, a capacidade do 
estado, através de suas políticas públicas, 
de resolução concreta dos problemas 
enfrentados no dia a dia pela população. 

Além desse importante aspecto, 
entendo que, ao estimular a inovação 

A Seplan, enquanto órgão respon-
sável por planejar, coordenar, executar, 
supervisionar, controlar e avaliar os 
sistemas estaduais de planejamento e 
orçamento, além de controlar o tesouro 
estadual, a contabilidade e também rea-
lizar a gestão das dívidas públicas e de 
projetos estratégicos financiados com 
recursos de operações de crédito, tem a 
Escola de Governo como uma das mais 
importantes instituições parceiras para 
o cumprimento de sua missão.

No bojo das atividades da Seplan, a 

e renda.

2- Qual a visão que a 
Seplan tem da Escola 
de Governo no que diz 
respeito aos projetos 
realizados?

ENTREVISTA
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   “A EGMA contribui para
melhorar o ambiente

de negócios, a segurança
jurídica e fortalece

parcerias”

Modernização da gestão e 
formação de novas habili-
dades no setor público

Conversamos com o  secretário 
adjunto da Seplan, Roberto Matos, 
sobre a EGMA e parcerias
por Aline Alencar

Entrevista

Roberto Matos
Secretário Adjunto da Seplan
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busca pela qualidade do gasto público é, 
sem dúvidas, um dos mais importantes 
objetivos perseguidos pela instituição, o 
que é potencializado no atual cenário de 
crise nas finanças públicas e a EGMA, a 
partir de suas ações formativas, contribui 
diretamente para esse objetivo, pois os 
servidores adquirem conhecimento para 
maior assertividade em suas escolhas.

A partir de 2019, tenho acompanhado 
mais de perto a evolução da Escola de 
Governo e o quanto tem se tornado uma 
instituição de excelência no desenvol-
vimento de suas competências. Isso é 
revelado a partir de, pelo menos, três 
perspectivas:  o aumento da procura dos 
servidores pelos cursos ofertados pela 
instituição; a qualidade da grade curri-
cular e abordagem dos cursos e trilhas 
ofertados que, em geral, tem como pre-
missa uma administração pública mais 
atenta a importantes valores republica-
nos e democráticos capazes de propiciar 

mudanças na cultura organizacional do 
estado; e pela melhoria na atuação e 
nível de conhecimento dos servidores 
públicos que atuam diretamente nas 
áreas de abrangência da Seplan.

3- Como tem sido a parceria EGMA 
e Seplan no apoio e desenvolvimento 
desses projetos?

As instituições têm atuado em exce-
lente sintonia e de forma colaborativa, 
o que tem se traduzido em importan-
tes ganhos para ambas. Além da trilha 
em gestão pública, ofertada pela EGMA, 
que apresenta total aderência à nova 
metodologia de monitoramento e ava-
liação de políticas públicas definida pela 
Seplan, o Programa PROMUNÍCIPIOS foi 
um importante legado para transferência 
de conhecimento aos gestores muni-
cipais, tendo a parceria Seplan-EGMA 
como importante pilar para viabilidade do 
projeto.  Ambos os exemplos têm como 
premissa basilar a formação de novas 
competências em áreas específicas, sendo 
notório como se tornam mais robustas e 
com resultados mais efetivos a partir da 
colaboração entre as instituições. De outro 
lado, a Seplan tem dado apoio à EGMA 
ao participar de importantes projetos da 
instituição, a exemplo da Especialização 
em Gestão Pública e de atividades em 
temáticas que têm relação direta com a 
área de atuação da Seplan.

4- A EGMA oferece além de formação 
básica, pós-graduação (lato sensu) e em 
breve, mestrado, pesquisa e divulgação.

A remodelagem dos cursos oferta-
dos pela EGMA nos últimos anos tem 
representado um importante legado 
para a instituição e para a adminis-
tração pública estadual como um todo.  
A formação básica, que é essencial 
para aumento da produtividade dos 

Entrevista

Roberto Matos destaca: “A partir de 2019, tenho 
acompanhado mais de perto a evolução da Escola 
de Governo e o quanto tem se tornado uma insti-
tuição de excelência no desenvolvimento de suas 

competências.”



Entrevista

servidores, foi gradualmente expandida 
e, apesar disso, não representou um 
obstáculo para a ampliação de cursos 
voltados aos líderes, gestores e técnicos 
(como especializações e trilhas específi-
cas), bem como para o aprofundamento 
da pesquisa – uma importante vertente 
para tomada de decisão com base em 
evidências científicas. 

Os servidores públicos precisam 
combinar os conhecimentos e aspectos 
da burocracia com uma abordagem mais 
ágil, com espaço para a utilização de 
novas ferramentas, com inovação, que 
seja capaz de reter talentos, otimizar a 
utilização dos recursos públicos e mel-
horar a qualidade de vida da população. 

Além da oferta de cursos e outras 

iniciativas focadas 
em temáticas atuais 
e relevantes para o 
aprimoramento dos 
servidores públicos, 
o estímulo aos pro-
gramas de mentoria; 

expansão e aprofundamento das ati-
vidades do Laboratório de Inovação 
– LABIGOV, com integração de grupos 
de pesquisa e outras iniciativas com-
plementares desenvolvidas no estado; 
bem como o mestrado são essenciais 
para impactar na cultura organizacio-
nal do estado e transformar boas ideias, 
intenções, em políticas públicas de 
qualidade, capazes de promover  real 
impacto para a sociedade maranhense.
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“Acredito que a manutenção 
da estratégia desenvolvida e o 

fortalecimento da instituição são
vitais para o setor público

maranhense, no atual cenário”

Essa nova abor-
dagem da EGMA 
demonstra uma 
grande maturidade 
institucional e grande 
capacidade de lide-
rança e adaptação da 
organização frente ao difícil momento 
trazido pela COVID-19. Ao invés de 
reduzir a oferta de cursos, a EGMA rapi-
damente absorveu novas tecnologias, 
a exemplo da EGMA Virtual, e expan-
diu sua abrangência, atraindo novos 
servidores.

Dentre as atividades realizadas 
nessa linha, destaco o Prêmio Servidor 
Pesquisador, que é uma importante ini-
ciativa que busca gerar conhecimento 
técnico-científico, ao mesmo tempo em 
que possibilita a obtenção de boas prá-
ticas a partir de abordagens inovadoras.

5- Qual a expectativa para o ano de 
2022 em termos de parceria e desen-
volvimento de mais melhorias para a 
qualidade do trabalho dos servidores 
por meio das formações na EGMA?

A expectativa é de continuidade e 
expansão do atual trabalho desenvol-
vido pela EGMA e maior aproximação 
entre as duas instituições.  Acredito que 
a manutenção da estratégia desenvol-
vida e o fortalecimento da instituição 
são vitais para o setor público maran-
hense, no atual cenário. 
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DIRETORIA

ASSESSORIA

JURÍDICA

É o responsável por 
organizar, planejar e 
orientar os demais 
setores.

SUPERVISÃO PEDAGÓGICA

Planeja, supervisiona e 
avalia o desenvolvimento 
dos projetos de educação.

Setor responsável por 
garantir segurança 
jurídica para a 
instituição.

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO

Coordena e define as 
demandas administrativas 
do Orgão.

DEPARTAMENTO 

FINANCEIRO

Administra os recursos 
financeiros do orgão, 
garantindo uma boa 
gestão de patrimônio.

COMISSÃO SETORIAL 

DE LICITAÇÃO

Responsável por preparar os 
processos licitatórios, 
divulgar resultados, receber e 
examinar propostas e 
encaminhar processos para 
devida homologação e 
adjudicação do contrato.

SUPERVISÃO ADMINISTRATIVO 

FINANCEIRA 

Controla e supervisiona a 
execução de atividades 
operacionais e estratégicas 
administrativas e financeiras 
definidas pelo orgão.

DEPARTAMENTO DE 

EDUCAÇÃO PRESENCIAL

Planeja, organiza e 
executa os planos 
educacionais para os 
cursos presenciais.

DEPARTAMENTO DE 

EDUCAÇÃO  A DISTANCIA

Planeja, organiza e executa 
os planos educacionais 
para os cursos em EaD.

ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL

A Escola de Governo do Maranhão (EGMA) está em 
novo endereço, localizada na Rua da Estrela, n° 540 - 
Centro Histórico de São Luís. A Escola, além das sete 
salas de aula, dispõe de secretaria, dois auditórios, 
dois laboratórios de informática, biblioteca, estúdio 
para gravação de videoaulas e área de vivência.

ESTAMOS 
DE CASA 
NOVA!

ADM
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SERVIÇOS

Os servidores do Governo do Maranhão podem 
solicitar cursos de qualificação para a
Escola de Governo.
As solicitações são feitas através do site.
Acesse pelo QR Code abaixo .

O Governo do Maranhão oferece aos profissionais 
de diversas áreas de formação a oportunidade de 
atuar no quadro de instrutores da Escola de 
Governo.
Após ingressar no corpo de instrutores, os profis-
sionais estarão aptos a ministrar aulas com 
conteúdos relacionados à formação acadêmica ou 
com a experiência profissional na área de atua-
ção.

A Biblioteca Virtual oferece acesso para os 
agentes públicos do Estado do Maranhão aos 
livros impressos, e-books (livros digitais), obras 
de referência, monografias, dissertações, teses, 
artigos de periódicos e bases de dados das áreas 
de Direito, da Administração Pública e demais 
áreas afins disponíveis no Catálogo On-line da 
EGMA.A Escola de Governo disponibiliza aos

servidores os espaços e materiais da instituição 
para a realização de cursos, palestras,
seminários e oficinais.
As solicitações são feitas através do site.
Acesse pelo QR Code abaixo .

SOLICITE ATIVIDADES FORMATIVAS

BIBLIOTECA

SOLICITAÇÃO DE ESPAÇO PARA 

ATIVIDADES FORMATIVAS

CREDENCIAMENTO DE INSTRUTORES
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Aperfeiçoamento e certificação em mãos

Formação

Lançado em 2020, o Programa de Certificação em Gestão Pública da 
EGMA promove formação gerencial do servidor e seu aperfeiçoamento para 

o exercício de atividades
por Bruna Cantanhêde

A Gestão Pública é um dos pila-
res organizacionais da administração 
pública. Tendo isso em vista, a Escola 
de Governo do Maranhão lançou, em 
2020, o Programa de Certificação em 
Gestão Pública, uma iniciativa que visa 
promover a formação gerencial do ser-
vidor e seu aperfeiçoamento para o 
exercício de atividades de direção e 
assessoramento, com o intuito de inci-
tar o desenvolvimento de competências 
gerenciais com base nos princípios da 
moderna administração pública, que 
valoriza o capital humano, a inovação e 
a colaboração entre setores.

O Programa de Certificação em 
Gestão Pública foi pensado para 
disseminar a importância do aper-
feiçoamento na gestão dos recursos 
materiais e humanos, dando ênfase aos 
padrões de eficiência, eficácia e efeti-
vidade da gestão pública, com vistas 
a promover um serviço de qualidade e 

INICIATIVA

que atenda às demandas da sociedade, 
por isso, os servidores públicos que 
ocupam, preferencialmente, cargos de 
direção e assessoramento nas secreta-
rias e órgãos da Administração Pública 
são o foco principal de público.

Do conteúdo disposto durante 
o Programa, pode-se destacar dis-
ciplinas como: Gestão de Pessoas 
Comportamento Organizacional e 
Processo de Comunicação nos Grupos, 
Planejamento Estratégico, Gestão por 
Resultados e Gestão por Competências, 
além de Sociedade em Redes e 
Governança Digital.

Com essa iniciativa, a Escola de 
Governo do Maranhão busca capacitar 
os profissionais com base em conceitos 
gerenciais e estudos organizacionais, 
que propiciem reflexões para orien-
tação de uma Administração Pública 
mais efetiva.
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Curso de Pós-graduação 
( lato sensu) em Gestão Pública 
da EGMA promove forma-
ção de servidores

Em 2020, a EGMA implantou o seu 
programa de pós-graduação com 
50 vagas
por Aline Alencar

 Formação a serviço da gestão. É 
com este resultado que o Programa de 
Pós-Graduação da Escola de Governo 
do Maranhão (EGMA) realiza a turma do 
curso de especialização (lato sensu) em 
Gestão Pública. Promovendo a inclusão 
de servidores de todo o estado, o curso 
de especialização teve as aulas iniciadas 
em abril, formando cerca de 50 servido-
res, estando em fase de finalização.

Em 2020, a EGMA implantou o seu 
programa de pós-graduação com o início 
do curso de especialização (lato sensu) 
em Gestão Pública, na modalidade pre-
sencial, com 17 unidades curriculares e 
com uma carga horária de 380h, con-
forme projeto pedagógico aprovado 
pelo Conselho Estadual de Educação. 
Em primeira oferta, foram mais de 300 
inscrições para 50 vagas, demonstrando 
a demanda pelos servidores por espe-
cialização em Gestão Pública.

Para a coordenadora do curso, 
Miguelina Silva, a implantação do curso 
foi desafiadora e gratificante, pois sendo 
todo planejado para ser presencial, com 
a pandemia, as aulas passaram ser minis-
tradas de forma remota. “Realizamos 
adaptações com novas alternativas, tec-
nologias e metodologias possibilitando 
aos servidores públicos fazerem o curso 
no conforto de suas casas, com aulas 

ao vivo por videoconferência. O curso 
passou por vários ajustes até ficar reali-
zável para os cursistas”, explica.

Com a especialização de servidores, 
o curso promove inclusão de funcioná-
rios do estado de diversas cidades do 
Maranhão, além de cumprir sua  função 
social em qualificar e capacitar servi-
dores para que a população possa cada 
vez mais receber um serviço público de 
qualidade.

O secretário adjunto da Secretaria de 
Estado do Planejamento e Orçamento 
(Seplan), Roberto Matos, como profes-
sor da especialização em Gestão Pública, 
avalia a experiência de fazer parte do 
corpo docente da EGMA de forma gra-
tificante e uma oportunidade de diálogo 
com servidores públicos, trocando expe-
riências do dia a dia de suas atividades.

“Fazer parte do corpo docente da 
especialização em gestão pública da 
EGMA foi muito gratificante, pois me 
deu a oportunidade de discutir casos 
reais e problemas complexos provenien-
tes da experiência laboral dos alunos, 
que também são gestores públicos, além 
de poder contribuir para a resolução de 
seus desafios e para transformar boas 

Pós-grAduação
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ideias, intenções, em políticas públicas 
de qualidade, capazes de promover real 
impacto para a sociedade maranhense”, 
avaliou.

Ele destaca ainda a importância e a 
missão em formar e modernizar o setor 
público: “A EGMA tem deixado um impor-
tante legado para sociedade maranhense 
a partir da formação de capacidades 
no setor público e da modernização da 
gestão pública no nosso estado. A partir 
de 2019, tenho acompanhado de perto 
a evolução da Escola de Governo e o 
quanto tem se tornado uma instituição 
de excelência no desenvolvimento de 
suas competências”, afirmou.

Já a presidente da Fundação da 
Criança e do Adolescente (Funac), 
Sorimar Saboia, enquanto aluna da Pós-
graduação em Gestão, ressalta o período 
de aprendizado como necessário para 
melhoria de sua função como servidora 
pública. “Positivo e necessário para a 
minha função de servidora pública, que 
assume, no âmbito do Governo do Estado 
do Maranhão, uma função de direção de 
uma fundação pública, a Funac. O curso 
tem nos dado a oportunidade de pensar 
e repensar os processos de trabalho, a 
gestão de recursos humanos, inteligên-
cia emocional, a execução das políticas 
públicas e toda sua trajetória institu-
cional, aprofundou os conhecimentos 
sobre os instrumentos de gestão e res-
ponsabilização, primando pela eficiência 
e eficácia da gestão pública estadual e 
também o incentivo à produção cientí-
fica”, destacou.

Nova oferta em EaD
Para ampliar ainda mais as possi-

bilidades de todos os servidores da 
rede estadual do Maranhão terem a 
oportunidade de se especializarem, a 
coordenadora Miguelina Silva anunciou 

ainda a possível oferta do curso em EaD. 
Para isto, foi realizado um planejamento 
e estudo de viabilidade.

Contando com a construção de um 
projeto pedagógico por meio de par-
cerias, o curso está em processo de 
aprovação do Ministério da Educação 
(MEC) e aguardando o credenciamento 
da EGMA no MEC. A previsão é de que, 
se aprovado, o edital seja lançado até 
março de 2022, com previsão para 
iniciar o curso ainda no primeiro semes-
tre do mesmo ano, de acordo com a 
coordenadora.

“Nossa expectativa é de expandir 
ainda mais o ensino para mais servidores, 
superando distâncias, por meio da EaD e 
queremos, até o final de 2023, emitir ainda 
mais certificados. Além da especialização 
em EaD, estamos programando mais uma 
especialização em tecnologia da comuni-
cação, informação e inovação”, informou.
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Aluna do curso de Pós-
graduação da EGMA, pre-
sidente da Funac Maranhão 
tem artigo aprovado na 
Joinpp
por Aline Alencar

A Especialização em Gestão Pública da 
Escola de Governo do Maranhão já rende 
bons frutos para os alunos do curso. Com 
o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
em finalização, a presidente da Fundação 
da Criança e do Adolescente (Funac) e 
aluna da pós-graduação da EGMA, Sorimar 
Saboia, teve artigo, baseado no TCC apro-
vado na X Jornada de Políticas Públicas 
(Joinpp) de 2021. 

Com o tema “Relações de trabalho na 
socioeducação - precarização do vínculo 
de trabalho na Funac”, o artigo foi apre-
sentado no dia 16 de novembro de 2021. 
Sorimar Sabóia nos conta que o artigo tem 
o mesmo tema do projeto de intervenção, 
que está sendo elaborado na EGMA como 

produto do curso de especialização. 
Ela frisa que boa parte do aprendizado, 

além da bibliografia abordada no artigo, 
foi aproveitado das próprias disciplinas 
da especialização. “Muitos dos livros que 
estudamos nas disciplinas da pós da EGMA 
foram utilizados para abordar o tema do 
artigo. Pode-se dizer que grande parte 
da fundamentação teórica e inspiração 
para escrever foi devido, não somente ao 
ótimo acervo bibliográfico fornecido, mas 
também aos excelentes professores do 
curso”, afirma. 

O objetivo do artigo é abordar, no 
âmbito da administração pública, a con-
tratação direta de servidores na Funac, 
considerando que o Art. 37 da Constituição 
Federal e a Lei 6.107/1994 definem sobre a 
admissão  de servidores públicos mediante 
concurso, além de expor os impactos e 
efeitos para os trabalhadores e também 
para os adolescentes atendidos, diante da 
alta rotatividade de funcionários. 

“A ideia é deixar um documento de aná-
lise sobre essa realidade na Funac, visando 
subsidiar a tomada de decisão e ações de 
superação dessa problemática, de forma 
a incidir positivamente na qualidade e 

VITRINE ACADÊMICA
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Sorimar Sabóia: “Boa parte do aprendizado, além 
da bibliografia abordada no artigo, foi aproveita-
do das próprias disciplinas da especialização”.



humanização do atendimento socioeduca-
tivo. Nos preocupa não somente por conta 
da ação de descontinuidade da rotina 
psicopedagógica, mas também pela falta 
de amparo à saúde dos servidores con-
tratados, em caso de doença e na velhice 
o direito à aposentadoria, entre outros 
direitos. Queremos que o Estado possa 
repensar essa dinâmica de contratação, 
a fim de melhorar a cobertura do atendi-
mento e garantia previdenciária necessária 
aos profissionais que atuam conosco na 
Fundação”, avalia a autora do artigo e 
aluna da EGMA. 

Para o diretor Odair José, a publicação 
de um artigo de uma aluna da EGMA em 
uma importante vitrine acadêmica como 
a Joinpp mostra e reforça o objetivo da 
Escola em investir neste tipo de forma-
ção: “Queremos que os servidores levem 
o aprendizado para o dia a dia, elaborando 
cases análises que possam ser a inspira-
ção de novos projetos a fim de melhorar 
o funcionamento da máquina pública. Esta 
publicação na Joinpp nos enche de orgu-
lho”, destacou. 

O artigo na íntegra pode ser visto na 
versão on-line da Revista Gestão em Foco.
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“Pode-se dizer que grande parte da ajuda 
e inspiração para escrever foi devido, não 

somente ao ótimo acervo de estudos fornecidos, 
mas também Aos professores do curso

que são excelentes”

   Sorimar Sabóia destaca “Nossa ideia é deixar um documento de análise também
propondo uma solução no que diz respeito a essa rotina sociopedagógica”



A ciência
é o caminho
Prêmio Servidor Pesquisador chegou em 2021 com a proposta de incen-
tivar a atuação de servidores públicos do poder executivo estadual 
no âmbito da pesquisa técnico-científica

Em um período tão desafiador que o 
Brasil e o mundo ainda enfrentam com a 
pandemia do coronavírus, que nos desa-
fiou a reorganizar bruscamente nosso 
modo de vida, a pesquisa técnico-cien-
tífica se reafirma como uma necessidade 
inerente à qualquer nação que se preo-
cupe com o futuro. Em contrapartida, a 
Escola de Governo do Maranhão (EGMA), 
em parceria com a Secretaria de Estado 
da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) 
e a Fundação de Amparo à Pesquisa 
e ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico do Maranhão (Fapema), 
lançaram, em janeiro de 2021, o Prêmio 
Servidor Pesquisador, com a proposta 
de incentivar servidores públicos do 
poder executivo estadual a iniciarem ou 
continuarem sua atuação no âmbito da 
pesquisa técnico-científica.

Instituída pelo governador Flávio 

Dino por meio de Decreto no ano de 
2020, a premiação se transformou em 
um símbolo de celebração da ciência e 
do trabalho desempenhado pelos ser-
vidores de todo o Estado do Maranhão. 
O diretor da EGMA, o professor Odair 
José Neves, reforça a importância do 
concurso para o campo da pesquisa téc-
nico-científica no Estado do Maranhão.

“Ficamos muito felizes com a realiza-
ção do Prêmio Servidor Pesquisador e 
com a quantidade e qualidade dos tra-
balhos inscritos, pois o nosso objetivo foi 
exatamente esse: valorizar e incentivar 
a pesquisa técnico-científica no âmbito 
da administração pública estadual”, 
destacou.

Através de artigos, os candidatos 
puderam direcionar o foco de seus 
estudos sobre três temáticas princi-
pais: Desenvolvimento Econômico e 
Cidadania, Modernização e Inovação 

por Yan Ribeiro
ESPECIAL PARA A REVISTA GESTÃO EM FOCO
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da Gestão Pública e Monitoramento e 
Avaliação de Políticas Públicas. A cola-
boração da tríade encabeçada pela 
Escola de Governo do Maranhão alcan-
çou enorme êxito e rendeu um saldo 
bastante proveitoso ao conseguir mobili-
zar centenas de candidatos e enquadrar 
mais de cinquenta trabalhos, cola-
borativos e individuais, no geral, para 
concorrência em sua primeira edição.

Os participantes foram selecio-
nados em duas categorias: sendo 10 
selecionados no Servidor Pesquisador 
Iniciante, que redigiram um artigo téc-
nico-científico pela primeira vez, e mais 
10 selecionados no Servidor Pesquisador 
Sênior, para aqueles que já tinham expe-
riência com as produções; totalizando 
20 premiados.

Os três primeiros colocados de cada 
categoria (6 ao todo) receberam premia-
ções em dinheiro, troféus, certificados 

de destaque emitidos pela EGMA e terão 
um pouco dos seus artigos esmiuçados 
aqui durante nossas páginas. Os arti-
gos na íntegra desses e dos demais 14 
selecionados no Prêmio podem ser con-
feridos no livro de artigos lançado pela 
EGMA e no site da Escola.
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Os campeões da pesquisa

Confira todos os vencedores das 
categorias Iniciante e Sênior do 
Prêmio Servidor Pesquisador. Para 
ler os artigos na íntegra, acesse 
o QR Code no final da revista e 
entre no site da EGMA 
por Redação Gestão em Foco

Iniciante
1º Lugar:
Bruna  Caroline  dos Santos  Gomes
“Proposta de Desenvolvimento Regional  
a Partir do Fortalecimento da  Economia 
Solidária: Um Estudo Aplicado  no muni-
cípio de Itapecuru Mirim – Maranhão”
Órgão: Secti

2º Lugar:
Eduardo  Nilson Dias  Pereira
“Políticas Públicas de Segurança: 
Avaliação dos Resultados do Pacto pela  
Paz na Redução dos CVLI em São Luís 
- MA  de 2016 a 2017”.
Órgão: Polícia Militar do  Maranhão

3º Lugar:
Maria Aparecida Conceição
Marconcini  Prestes
“Trabalho Remoto no Setor Público: Uma  
Análise das Ações Desenvolvidas nas  
Escolas Pelo Setor Pedagógico da URE  
Imperatriz”
Órgão: UREI (Seduc)

4º Lugar:
Daniel Borges Sombra
“Inadequações Habitacionais na Zona  
Central de São Luís - Análise da Atuação 
do Programa Cheque Minha Casa”.
Órgão: Secid

5º Lugar:
Júlia  Rebechi de  Azevedo
“Planejamento Estratégico Situacional  
(Pes): Análise de Estudos de Caso 
e  Proposição De Implementação do  
Método para a elevação da produção 
de projetos na administração  governa-
mental no Estado do Maranhão”
Órgão: SEPE

6º Lugar: 
Arysselmo  Lima Vieira
“Músicas da cultura popular no ensino 
de instrumentos de cordas friccionadas:  
Um diálogo com a literatura”
Órgão: EMEM

7º Lugar:
Dayana Rocha Da Silva Barros
“A Importância da prática do enfermeiro 
no Sistema Prisional do Maranhão: Uma  
revisão”
Órgão: SEAP

8º Lugar:
Leonardo Batista Assunção
“Impactos dos atributos do gestor e 
de  fatores financeiros nas alterações  
orçamentárias”
Órgão: Iprev

9º Lugar:
Emília Karina De Carvalho Penha
“Satisfação no Serviço Público: Uma aná-
lise com servidores públicos no  Estado 
do Maranhão”
Órgão: Seduc

10º Lugar:
Leidyane Ramos Matos
“Gestão da inovação no setor público: A  
importância da administração de  com-
petências e habilidades de  servidores 

prêmio servidor pesquisador
Pesquisa e Publicação
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inovadores”
Órgão: Fapema

SÊNIOR 
1º Lugar:
Flavia Regina da Silva Correa
“A Transdisciplinaridade no Ensino Médio 
Integrado: Propostas e Reflexões do
Inova IEMA”
Órgão: IEMA

2º Lugar: 
Levy Lisboa Neto
“A Implantação de sistema interno de 
cotas no IEMA como forma de  pro-
moção da equidade étnico-racial e 
desenvolvimento humano no Maranhão 
sob os pilares da justiça  diferencialista 
e da escola justa”
Órgão: IEMA

3º Lugar:
Amanda Cristina de Aquino Costa
“Controle Social, Políticas Públicas e  
Conflitos Socioambientais: A  Governança 
Quilombola Como  Instrumento de 
Tratamento Adequado de Conflitos 
Envolvendo  Comunidades Tradicionais”
Órgão: Sedihpop
4º Lugar:
Pedro Costa  Maciel
“As Lógicas Warao e “Ocidental” em  
Confronto: A construção de  políti-
cas públicas de atenção a  refugiados 
em contexto de  interculturalidade no 
Estado do  Maranhão”
Órgão: Sedihpop

5º Lugar:
Soraia de Fátima Carvalho Souza
“Existe infecção bacteriana em  dentes 
com coroa intacta e necrose  pulpar de 
pacientes com anemia  falciforme? Um 
estudo de série de  casos aninhado a 
uma corte”

Órgão: SES

6º Lugar :
João Costa Gouveia Neto
“A migração dos processos físicos para 
eletrônicos na contratação de  profes-
sor substituto na Prog/UEMA:  Primeiras 
análises”
Órgão: UEMA

7º Lugar:
Leandro Marques da Silva
“Síndrome metabólica e risco de  doen-
ças cardiovasculares em  mulheres 
sobreviventes de câncer de mama”
Órgão: SES

8º Lugar: 
Mayra Nina Araujo Silva
“A legislação de privacidade no  registro 
eletrônico em saúde: Revisão Integrativa”
Órgão: SES

9º Lugar:
Dayse Marinho Martins
“O Enem sob a perspectiva da proposta 
pedagógica do instituto de educação, 
ciência e tecnologia do  Maranhão 
(IEMA)”
Órgão: IEMA

10º Lugar: 
Bruno Tomé  Fonseca
“Gestão estratégica: O uso de fer-
ramentas da qualidade na defesa e 
representação do Estado do  Maranhão”
Órgão: PGE

Pesquisa e Publicação
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A educação demanda 
flexibilidade

Primeiro lugar na categoria 
Sênior, Flávia Regina trata a 
transdisciplinaridade no ensino 
médio integrado

Vencedora do primeiro lugar na cate-
goria Servidor Pesquisador Sênior, Flávia 
Regina da Silva Correa, professora do 
Instituto Estadual de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Maranhão (IEMA), deci-
diu tratar da transdisciplinaridade no 
ensino médio integrado em sua análise. 
A ideia surgiu de uma experiência com 
as colegas de trabalho e coautoras do 
artigo, Anna Célia Mendes e Fracilma 
Everton.

“Participamos de um desafio chamado 
‘Inova Escola’, onde devíamos identifi-
car os principais problemas enfrentados 
pelos estudantes. Conversamos com 
professores, educadores, alunos, e, a 
partir daí, percebemos que não havia 
transdisciplinaridade entre os compo-
nentes da BNCC (Base Nacional Comum 
Curricular) e da Base Técnica, o que 
sobrecarregava os estudantes com 
provas e atividades.”, ressaltou Flávia.

A solução encontrada por elas foi 
o programa Inova IEMA, um plano de 
inovação que tinha como principal obje-
tivo promover uma intercomunicação 
entre as disciplinas e os componentes 
trabalhados no IEMA Unidade Plena, no 
distrito Itaqui-Bacanga.

“Por meio do Inova IEMA, os pro-
fessores, educadores e estudantes 
compreenderam que o conhecimento 

não deve ser trabalhado de modo frag-
mentado, mas que, por exemplo, um 
conteúdo estudado em empreende-
dorismo pode dialogar com as línguas 
portuguesa, espanhola, com química ou 
história. Dessa forma, rompemos para-
digmas da escola, o que levou o corpo 
docente a realizar planejamentos inte-
grados e de modo coadunado”.

A respeito do Prêmio Servidor 
Pesquisador promovido pela EGMA, 
ela ressalta a importância do estímulo à 
pesquisa científica e o reconhecimento 
do trabalho dos servidores maranhen-
ses. “Receber esse prêmio foi muito 
importante para toda a equipe Inova 
IEMA, porque validou todo o trabalho 
e a dedicação que tivemos ao longo do 
planejamento, execução e avaliação do 
plano de inovação relatado no artigo. 
Por isso, é importante que essa premia-
ção se consolide e se perpetue por meio 

prêmio servidor pesquisador
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de novas edições”.
*Para conferir o artigo completo, 

acesse o link pelo QR Code no final 
desta Revista.
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   “Receber esse prêmio foi muito importante para 
toda a equipe Inova IEMA, porque validou todo o 
trabalho e a dedicação que tivemos ao longo do 
planejamento, execução e avaliação do plano de 
inovação relatado no artigo.” avaliou a servidora 



Escola justa e acesso
universal

Vencedor do 2°lugar na categoria 
sênior, Levy Lisboa Neto apre-
senta em sua pesquisa um debate 
acerca da promoção da equidade 
étnico-racial e do desenvolvi-
mento humano no Maranhão a 
partir da implantação do Sistema 
Interno de Cotas no IEMA
por Bruna Cantanhêde

Segundo frutos das pesquisas realiza-
das pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, o IBGE, as pessoas pretas 
ou pardas são as que mais sofrem no 
país com a falta de oportunidades e a 
má distribuição de renda. A educação, 
não obstante, é um dos diversos direitos 
que tem o acesso dificultado ou inviá-
vel devido a séculos de opressão social. 
Nesse contexto, o Instituto Estadual 
de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Maranhão (IEMA), com o intuito de 
ampliar a oferta de educação profissio-
nal, científica e tecnológica e promover 
um acesso mais universal à educação 
para todos, adotou o Sistema Universal 
de Cotas em seu cerne. No entanto, 
prover o acesso não significa necessa-
riamente que ele está assegurado de 
forma plena.

Segundo Levy, a inspiração para 
escrever esse artigo veio do cotidiano 
e da experiência com a educação. “Sou 
um operário do chão da escola! Dentro 
de minhas limitações tento expandir as 
compreensões em torno dos elemen-
tos fundamentais e/ou determinantes 
na operacionalização de um sistema de 
ensino tanto por meio da ampliação de 

meus recursos/repertório teórico quanto 
de sensibilidade pedagógica/humana. 
Nestes termos, avulta-se compreender-
mos a escola enquanto instituição social, 
entre outras, voltada a não reproduzir 
desigualdades sociais. Por isso, o que 
me motivou nesta pesquisa foi detec-
tar elementos que colidem ou obstruem 
o estabelecimento da equidade étni-
co-racial dentro do modelo IEMA de 
educação”, relata.

Em sua pesquisa, evidencia-se que 
existem mecanismos de exclusão ins-
titucionalizados dentro da escola que 
podem dificultar ou até mesmo impos-
sibilitar o acesso de todos às atividades 
propostas devido a barreiras étnico-
-raciais. O autor propõe que uma das 
maneiras de respeitar os direitos totais 
seria a busca da equidade étnico-racial 
dentro do ambiente escolar. Para tanto, o 
primeiro passo seria entender as formas 
de exclusão operadas dentro da escola 
para em seguida tentar superá-las.

A ideia de realizar uma pesquisa vol-
tada para investigação dessa temática 
foi a forma encontrada pelo pesquisador 
de chamar atenção para esse problema 
de base. “Foi uma maneira de chamar 
atenção para problemas de base, estru-
turais na operacionalização do modelo, 
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que, em princípio, afetam o desenvol-
vimento humano, social e econômico 
do Maranhão como um todo. Nesse 
contexto, apresento a proposta do sis-
tema interno de cotas como maneira de 
abrandar esse contexto de desigualda-
des internas. Nesse sentido, o prêmio 
servidor pesquisador serve, entre outras 
coisas, para dar visibilidade a questões 
relevantes que muitas vezes ficam na 
borda do debate público”, destacou o 
pesquisador.

Em sua pesquisa, Levy Lisboa 
apresenta perspectivas para corrigir 
injustiças, sobretudo em contexto esco-
lar, na medida em que se possibilite as 
condições equânimes de capacitação 
e habilitação a estudantes em condi-
ções distintas, seja pela renda, origem 
e característica étnico-racial. Para tanto, 
sua proposta é a criação de cotas inter-
nas para dinamização do problema. 

A importância social do trabalho de 
campo desenvolvido por Levy Lisboa se 
evidencia na perspectiva da inclusão. “A 
inclusão social (étnico-racial) em conso-
nância e paralelo à gestão democrática 
não podem ficar estacionadas ao plano 
retórico-discursivo. A gestão pública 
deve primar por ações que corrijam 
distorções estruturais de face histórica, 
social e econômica que impedem o flo-
rescimento de uma sociedade mais justa, 
humana e fraterna. Detectar um pro-
blema e, em seguida, buscar entendê-lo 
em sua completude para depois apon-
tar uma solução satisfatória, mesmo que 
seja parcial”, afirma.

Quanto ao reconhecimento recebido 
pelo trabalho desenvolvido, o Servidor 
Pesquisador Levy se mostra interessado 
em participar de futuras edições do 
prêmio. “O Prêmio é interessante e um 
avanço no reconhecimento do servidor 

público do Maranhão. Na medida do 
possível continuarei participando, caso 
tenha novas edições. O importante é que 
o prêmio ganhe corpo, tenha visibilidade, 
seja transparente e consiga cumprir seus 
objetivos, respeitando e dignificando o 
servidor e buscando soluções e pro-
postas inovadoras ao desenvolvimento 
socioeconômico do Maranhão!”, finaliza.
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Participação popular e 
defesa das comunida-
des tradicionais 

Os servidores Amanda Aquino, 
Daniela Reis e Vitor Hugo Moraes 
propõe uma discussão sobre a pos-
sibilidade de aprimoramento do 
planejamento e desenvolvimento 
de políticas públicas voltadas para 
comunidades tradicionais quilombo-
las maranhenses
por Bruna Cantanhêde

O Maranhão é a segunda unidade 
federativa com maior taxa de comunida-
des negras autodeclaradas quilombolas 
do país. No ano de 2021, segundo dados 
da Fundação Cultural Palmares, existiam 
589 comunidades quilombolas reconheci-
das (CRQ’s) e mais de 840 comunidades 
autodeclaradas quilombos no território do 
Estado. No entanto, o reconhecimento da 
comunidade não afere necessariamente a 
regularização imediata do assentamento. 
Nessa conjuntura, é inevitável haver dentro 
dessas comunidades tradicionais conflitos 
territoriais, insegurança alimentar, ameaças 
às práticas culturais e um estilo de vida coa-
gido por um intenso cotidiano de lutas. 

Com isso em vista, os servidores-pes-
quisadores Amanda Aquino, Daniela Reis 
e Vitor Hugo Moraes realizaram a pesquisa 
colaborativa de tema: “CONTROLE SOCIAL, 
POLÍTICAS PÚBLICAS E CONFLITOS 
SOCIOAMBIENTAIS: a governança qui-
lombola como instrumento de tratamento 
adequado de conflitos envolvendo comu-
nidades tradicionais”. Os três propuseram 
uma discussão sobre a possibilidade de 
aprimoramento do planejamento e desen-
volvimento de políticas públicas voltadas 

para comunidades tradicionais quilombo-
las maranhenses, a partir da instituição de 
um mecanismo de participação popular e 
controle social composto pelos órgãos do 
Poder Executivo Estadual e por entidades 
representativas das comunidades quilom-
bolas do Maranhão.

A partir do questionamento chave para 
o desenvolvimento da pesquisa: “Qual a 
importância da criação de instrumentos cole-
tivos e representativos para o tratamento 
adequado de conflitos socioambientais 
envolvendo comunidades tradicionais qui-
lombolas pelo Poder Executivo Estadual?” 
são dispostos conceitos sobre conflitos 
socioambientais, governança pública e par-
ticipação popular. 

Além disso, dispõe de análises do desen-
volvimento das políticas públicas propostas 
pelo Estado, especificamente em relação a 
atuação da Comissão Estadual de Prevenção 
à Violência no Campo e na Cidade (COECV), 
a Comissão Estadual para Povos Indígenas 
(COEPI) e a Mesa Quilombola do ITERMA, 
para, dessa forma, propor a criação de um 
espaço para as comunidades quilombolas 
demandarem e priorizarem políticas públi-
cas junto aos órgãos do Estado.
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Os pesquisadores possuíam familiari-
dade com o tema por trabalharem na equipe 
técnica da COECV, vinculada à Secretaria de 
Estado dos Direitos Humanos e Participação 
Popular (SEDIHPOP), e a partir desse traba-
lho desenvolvido, encontraram a inspiração 
para o desenvolvimento do tema. 

Danielle Reis, uma das autoras do artigo, 
conta que devido ao cotidiano de atua-
ção em graves conflitos socioambientais, 
envolvendo principalmente comunidades 
tradicionais quilombolas e as demandas dos 
movimentos sociais que acompanham os 
casos, foi possível conceber uma análise. 
Esta consistia em propor um instrumento 
colegiado de participação dessas comuni-
dades com foco na resolução dos conflitos 
e na estrutura de políticas públicas atentas 
às especificidades desse corpo social. 

Para a servidora Amanda Aquino, pro-
duzir um artigo para o Prêmio Servidor 
Pesquisador foi algo proveitoso tanto 
profissional quanto pessoalmente. “A pos-
sibilidade de produzir esse artigo para o 
Prêmio foi de grande valia por possibilitar 
o encontro entre a dimensão técnica e a 
dimensão acadêmica dos autores envolvi-
dos, uma vez que todos possuíam a temática 
de direitos de comunidades tradicionais em 
suas áreas de interesse acadêmico e já reu-
niam outras produções no mesmo nicho do 
artigo premiado”, destacou. 

Sobre a relevância social do tema, a 
servidora expôs que o artigo apresentado 
demonstrou sua relevância social ao tratar 
das demandas das comunidades tradicio-
nais quilombolas de maneira sensível, ao 
buscar, na participação popular, a cons-
trução de soluções para a problemática 
analisada. Por semelhança, também é pos-
sível comparar a proposta oferecida pelos 
servidores e outras propostas em desenvol-
vimento no Estado do Maranhão. 

“O Prêmio Servidor Pesquisador tem 

como objetivo divulgar e, acima de tudo, 
incentivar a pesquisa científica dentro dos 
órgãos do Estado. Ao ressaltar a importân-
cia do servidor e reconhecer seu potencial, 
é possível aperfeiçoar e transformar a pró-
pria administração pública”, assim definiu 
Vitor Hugo Souza, pesquisador envolvido 
na produção do artigo em destaque. Para 
ele, a iniciativa da Escola de Governo do 
Maranhão na criação do Prêmio Servidor 
Pesquisador é um convite à reflexão sobre 
as demandas e as possibilidades de melho-
ria do serviço público, garantindo maior 
eficiência, sustentabilidade e participação 
popular. 

“Receber a notícia da premiação nos 
traz um sentimento de gratidão pelo reco-
nhecimento de um trabalho construído com 
muita dedicação, rigor científico e as expe-
riências práticas dos autores. Além disso, 
marca a posição do Governo do Estado em 
defesa da ciência e da inovação na gestão 
pública, importantes meios para assegurar 
uma sociedade mais democrática e igua-
litária. Também nos dá esperança de que 
nosso trabalho possa impactar de forma 
concreta na gestão pública, e, consequen-
temente, garantir benefícios à sociedade 
maranhense, especialmente às comunida-
des tradicionais”, finaliza.
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Desenvolvimento e respon-
sabilidade social

Grande vencedora da categoria 
Servidor Pesquisador Iniciante, 
a pesquisadora Bruna Caroline 
propõe uma forma de desen-
volvimento regional pautada 
no fortalecimento da economia 
solidária
por Bruna Cantanhêde

A economia solidária é uma alterna-
tiva de produção e comercialização que 
tem por objetivo a transposição de bar-
reiras econômicas e sociais. Fomentar a 
organização de empreendimentos soli-
dários capazes de promover a melhoria 
das condições de vida das pessoas e con-
sequente desenvolvimento local é uma 
alternativa para resolver problemas de 
desigualdade social. Empreendimentos 
solidários contribuem para o desenvolvi-
mento do Estado, com maior ênfase para 
a economia rural, haja vista que 77% dos 
empreendimentos da Economia Solidária 
atuam na zona rural do Maranhão.

Com isso em mente, a servidora 
pesquisadora Bruna Caroline, que 
conquistou o 1° lugar na catego-
ria Servidor Pesquisador Iniciante, 
com a pesquisa “PROPOSTA DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL A 
PARTIR DO FORTALECIMENTO DA 
ECONOMIA SOLIDÁRIA: um estudo 
aplicado no município de Itapecuru 
Mirim – Maranhão”, propôs uma par-
ceria entre poder público estadual e 
empreendimentos, usando o municí-
pio de Itapecuru-Mirim como piloto da 

proposta, com objetivo de dinamizar a 
produção, escoamento e comercializa-
ção de produtos e dessa forma fortalecer 
a economia solidária e incentivar o 
desenvolvimento regional.

Bruna Caroline, que até então não 
havia publicado nenhum artigo, conta 
que a inspiração para falar sobre o tema 
veio das pesquisas de campo desen-
volvidas no Programa de Mestrado 
em Desenvolvimento Socioespacial e 
Regional da Universidade Estadual do 
Maranhão (UEMA). Seu estudo apre-
senta uma proposta que alia saberes 
tradicionais e demandas oriundas das 
comunidades a técnicas de gestão e ino-
vação que poderão ser replicadas em 
outras regiões para promoção de um cir-
cuito de Economia Solidária no Estado. 

Em seu estudo, evidencia-se a rele-
vância da Economia Solidária, seja na 
interlocução com instituições públicas e 
privadas, seja na manutenção de popu-
lações de baixa renda economicamente 
ativas, ainda que em períodos de crise. 
Evidenciou-se, ainda, a possibilidade da 
implementação de uma proposta de for-
talecimento da Economia Solidária. Seu 
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projeto levou em consideração saberes 
tradicionais aliados a práticas de gestão 
e inovação, com o intuito de impulsionar 
as cadeias produtivas locais de forma 
sustentável, bem como prima pela cons-
trução de um circuito de Economia 
Solidária em um ambiente democrá-
tico e inclusivo, buscando-se alterar o 
atraso econômico de algumas regiões 
maranhenses.

A servidora-pesquisadora acredita 
que a Economia Solidária ainda é inex-
plorada dado seu potencial. “Eu acredito 
que a Economia Solidária tem um poten-
cial inexplorado para uma política de 
desenvolvimento regional (perímetro 
urbano e zona rural); porque ela induz 
o aquecimento do mercado de forma 
sustentável, participativa e integrada; 
com um maior cuidado com o meio 
ambiente e as pessoas envolvidas; os 
saberes locais  são valorizados”, sinaliza.

A pesquisadora destaca também 
que a iniciativa do Prêmio Servidor 
Pesquisador foi um incentivo para procu-
rar soluções para problemas enfrentados 
no próprio Estado e pelas pessoas 
que aqui vivem. “O Prêmio Servidor 

Pesquisador foi inovador nesse sentido, 
porque fez com que buscássemos solu-
ções para problemas sociais do nosso 
estado. Colocar essa ideia em formato 
de artigo contribuiu muito para o meu 
desenvolvimento profissional já que meu 
primeiro artigo publicado é um artigo 
premiado (isso é maravilhoso). O prêmio 
estimula a produção do conhecimento 
a partir daquilo que vivenciamos nos 
respectivos órgãos, ele mostra que o 
estado tem interesse em nos ouvir e 
trocar”, completa.

Em momentos difíceis como estes 
para pesquisadores, o reconhecimento 
é uma arma poderosa. Bruna Caroline, 
que garantiu o 1° lugar da categoria ini-
ciante, relata que a iniciativa do prêmio 
foi um ótimo estímulo. “Foi ótimo, 
principalmente nos dias atuais, onde 
a pesquisa científica tem sido depre-
ciada. O Governo do Maranhão mostrou 
que estimula o conhecimento em várias 
áreas, para além dos muros das univer-
sidades; a sensação que fica é a de que 
todo mundo pode contribuir. É como na 
Economia Solidária, a experiência e a 
vivência das pessoas também é válida e 
fundamental para a produção do conhe-
cimento”, destacou.
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Pela paz e pelas políticas públicas 

Vencedor do 2º lugar na categoria iniciante, o pesquisador Eduardo 
Nilson discorre sobre canal de comunicação entre a sociedade e as 

instituições que executam as Políticas Públicas de Segurança
por Bruna Cantanhêde

As políticas públicas existem como 
uma forma de minimizar problemáticas 
sociais em países recém-democratiza-
dos ou em desenvolvimento a partir 
da criação de alternativas que incenti-
vem o crescimento socioeconômico e 
a inclusão social de toda a população. 
Dessa forma, os índices relacionados à 
Segurança Pública são indicadores do 
desenvolvimento humano e das dificul-
dades enfrentadas pela sociedade no 
combate à desigualdade social. 

Pensando nisso, o servidor pes-
quisador Eduardo Nilson, 2º lugar, 
na categoria iniciante, do do Prêmio 
Servidor Pesquisador 2021, com o artigo 
“POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA: 
avaliação dos resultados do Pacto Pela 
Paz na redução dos CVLI em São Luís 
- MA de 2016 a 2017”, desenvolveu um 
estudo sobre o assunto. O pesquisador, 
em seu material, discorre sobre o canal 
de comunicação entre a sociedade e as 
instituições que executam as Políticas 

Públicas de Segurança e avalia o desem-
penho do Pacto Pela Paz na redução dos 
Crimes Violentos Letais Intencionais em 
São Luís – MA no período de 2016 a 2017.

O Pacto Pela Paz, programa criado 
pelo Governo do Maranhão, que tem 
como objetivo a promoção da paz social, 
da cultura, dos direitos humanos e do 
respeito às leis, é um exemplo de polí-
tica pública desenvolvida para melhorar 
o bem-estar social por meio da efeti-
vação de uma polícia mais próxima da 
população.

Eduardo Nilson, servidor público da 
PMMA e pesquisador, conta que sua ins-
piração para escrever esse estudo veio 
do trabalho diário com a sociedade. “O 
que me motivou foi a necessidade de 
analisar as políticas públicas voltadas 
para combater o índice de criminali-
dade, principalmente os crimes violentos 
letais e intencionais”, destacou. Além 
disso, afirma que o desenvolvimento da 
pesquisa influenciou seu crescimento 
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profissional. 
“Enquanto servidor público da PMMA, 

o tema agregou de forma decisiva para o 
meu crescimento profissional enquanto 
ator no contexto social de aplicação 
das políticas públicas e, também, de 
avaliação e monitoramento da mesma”, 
completa.

Por ser policial militar, Eduardo Nilson 
pôde agregar, durante o desenvolvimento 
de sua pesquisa, a própria experiência 
diária lidando com a segurança pública. 
A análise dos índices do Pacto Pela Paz, 
utilizados durante os desdobramentos 
da dissertação, ocorreu no período de 
2014 a 2017, com a finalidade de se aferir 
com uma maior margem de confiabi-
lidade os dados comparados aos dois 
anos anteriores. Ao final da pesquisa, 
concluiu-se que o impacto das medi-
das de redução de danos tomadas pelo 
programa Pacto Pela Paz foram eviden-
tes nos bairros estudados (Coroadinho, 
Cidade Olímpica, Liberdade e Divinéia) 
e demonstraram uma diminuição nos 
índices de criminalidade desde a implan-
tação do PPP.

Em suas palavras, Eduardo acredita 
que seu estudo sobre o tema favorece 

o planejamento e a adoção de medi-
das que combatam a criminalidade 
e também contribui para o controle, 
monitoramento e avaliação das polí-
ticas públicas adotadas pelo governo 
para combater a criminalidade. Sobre o 
impacto do reconhecimento público a 
partir do Prêmio Servidor Pesquisador, 
Eduardo se mostra satisfeito. “Foi uma 
excelente iniciativa e só agrega valor à 
EGMA e valoriza os servidores públicos. 
Ter o meu trabalho reconhecido foi muito 
importante para mim, não só como ser-
vidor, mas também, como profissional e 
pesquisador”, relatou. 

*Para conferir o artigo completo, 
acesse o link pelo QR Code no final desta 
Revista.
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Adaptar para seguir em frente

Pesquisadora Maria Aparecida 
Prestes se debruçou sobre as par-
ticularidades do trabalho remoto 
no setor público e, assim, superar 
desafios

Em virtude do consequente isola-
mento social, causado pela pandemia, 
muitas atividades comuns passaram 
por mudanças drásticas em dimensão 
global. Sem poder comparecer presen-
cialmente aos espaços a fim de evitar 
aglomerações, tivemos que recorrer a 
artifícios tecnológicos que possibilitas-
sem uma interação diferenciada, feita à 
distância.

Pensando nisso, Maria Aparecida 
Prestes, professora e técnica do setor 
pedagógico da URE (Unidade Regional 
de Educação) de Imperatriz, se debruçou 
sobre as particularidades do trabalho 
remoto no setor público em seu artigo, 
e ganhou a terceira colocação do Prêmio 
Servidor Pesquisador na categoria 
iniciante. 

Durante a rotina de trabalho à distân-
cia, tanto professores quanto técnicos 
pedagógicos tiveram que se reinventar 
dentro do processo educacional. Ao 
viver uma dupla realidade, Maria perce-
beu que essa desafiadora experiência em 
home office poderia ser compartilhada 
através de uma pesquisa científica que 
registrasse o contexto de um momento 
tão inusitado. “Minha maior motivação 
foi a de colaborar, enquanto servidora 
pública, mostrando o compromisso e a 

qualidade dos serviços prestados pelo 
setor pedagógico da rede estadual neste 
cenário pandêmico”. 

Fazendo uma autoavaliação, Maria 
Aparecida ressalta os valores sociais 
e educacionais no âmbito da gestão 
pública dentro de sua pesquisa. Segundo 
ela, os resultados alcançados demons-
traram que a implantação de relatórios 
por home office facilitou a comunicação, 
interação e a transparência nas infor-
mações, no controle de demandas e 
principalmente na prestação de contas 
das atividades realizadas no setor peda-
gógico da URE Imperatriz. 

Com relação à premiação, a professora 
de Química expressa grande felicidade 
em ter participado do concurso. “Estou 
muito satisfeita pelo reconhecimento do 
Prêmio Servidor Pesquisador realizado 
pela Escola de Governo do Maranhão. 
Eu me sinto duplamente valorizada, 
enquanto servidora pública da educação 
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por compartilhar o trabalho realizado e 
também enquanto pesquisadora, pela 
oportunidade de produzir e publicar 
meu primeiro artigo científico”, finaliza. 

*Para conferir o artigo completo, 
acesse o link pelo QR Code no final desta 
Revista.
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Inovar, colaborar e expandir:
a iniciativa LABIGOV

Inovação

Ferramenta é voltada diretamente 
para a modernização da gestão pública, 
desenvolvendo projetos, ações e ativi-
dades entre agentes públicos 

Quando pensamos a gestão pública 
em sua totalidade, elencando suas varia-
das atribuições, é necessário considerar 
também  suas problemáticas. Coordenar 
pessoas e organizar estruturas adminis-
trativas e executivas que sirvam o Estado 
com efeito não é uma tarefa que possa 
ser realizada individualmente, vista a 
extensão das demandas que se apre-
sentam nos processos. Assim, a Escola 
de Governo do Maranhão cria uma das 
suas propostas mais transformadoras 
dos últimos anos: o LABIGOV. 

O Laboratório de Inovação em 
Governo da EGMA surge como um ins-
trumento voltado diretamente para a 
modernização da gestão pública, e tem 
como objetivo específico o desenvolvi-
mento de projetos, ações e atividades 
que visem disseminar a cultura de ino-
vação entre os agentes públicos. 

Mesmo com os esforços do Estado e 
a constante mobilização de setores para 
reduzir as desigualdades sociais, a com-
plexidade das questões públicas exigiu 
uma abordagem mais completa do con-
texto administrativo. Fez-se necessário 
um agente estratégico que articulasse, 
formasse e desenvolvesse projetos e 
ações inovadoras a nível estadual. Este 
agente é o LABIGOV. 

Tendo como público-alvo os órgãos 
de administração direta e indireta do 

APRIMORAMENTO

estado, o propósito da iniciativa se desen-
volve no aprimoramento da qualidade 
de entrega dos serviços para cidadãos e 
cidadãs maranhenses. Questões como a 
baixa articulação entre diferentes atores 
no âmbito estadual, a pouca eficiên-
cia nos  processos administrativos e a 
baixa geração de valor para a popula-
ção podem agora ser sanadas com o 
Laboratório de Inovação em Governo 
da EGMA. Transitando por três eixos de 
atuação, que compreendem a formação, 
imersão e articulação do projeto, a ini-
ciativa traz novas ferramentas de gestão, 
formatos organizacionais e formas de 
trabalho, além de inovação em políticas 
públicas e processos tecnológicos. 

Um grande diferencial presente na 
estrutura do LABIGOV é o seu caráter 
colaborativo. Através da coordenação 
de atividades no GTI (Grupo de Trabalho 
Interinstitucional) formado pela EGMA 
e seus parceiros, é possível direcionar 
demandas de acordo com as especifi-
cidades de cada grupo. Dessa forma, 
há uma otimização na resolução das 
demandas de maneira potencialmente 

por Yan Ribeiro
ESPECIAL PARA A REVISTA GESTÃO EM FOCO
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   O Coordenador de Modernização e Inovação da 
EGMA, também responsável pela condução da 

inIciativa, Oscar Aldino, reafirma a importância do 
LABIGOV sob o prisma do serviço público. 



Inovação

efetiva. 
O GTI é composto pelos seguintes 

órgãos: SEPE (Secretaria de Estado 
de Programas Estratégicos), Seati 
(Secretaria Adjunta de Tecnologia da 
Informação), Secti (Secretaria de Estado 
da Ciência , Tecnologia e Inovação), 
SEMA (Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente), Imesc (Instituto Maranhense 
de Estudos Econômicos e Cartográficos) 
e a Fapema (Fundação de Amparo 
à Pesquisa e ao Desenvolvimento 
Econômico do Maranhão). Além desses, 
outros orgãos podem compor o Grupo  
à medida que forem firmando parceria 
com a EGMA.

O Coordenador de Modernização 
e Inovação da EGMA, também res-
ponsável pela condução da iniciativa, 
Oscar Aldino, reafirma a importância 
do LABIGOV sob o prisma do serviço 
público. “O Laboratório de Inovação em 
Governo é uma ferramenta auxiliar para 
a resolução de problemas complexos da 
administração pública. Esse projeto é 
o primeiro no Maranhão a desenvolver 
essa perspectiva de trabalho buscando, 
de forma colaborativa, parcerias com 
secretarias e outros órgãos que possam 
contribuir para solucionar questões per-
tinentes no contexto público”, enfatiza.  

Alçando voos cada vez mais altos, o 

LABIGOV se expande em grandes pro-
porções e aposta em projetos, como 
a implantação dos chamados Núcleos 
de Mediação Comunitária nas unidades 
da Polícia Militar de todo o estado do 
Maranhão, com o intuito principal de 
resolver conflitos sociais. Outro plano 
também já em desenvolvimento é a 
incorporação da Agenda Ambiental 
na Administração Pública – A3P—, que 
virá com o propósito de aplicar práti-
cas sustentáveis dentro das repartições 
públicas. Redução do uso de papel e 
copos descartáveis, e uso moderado 
de água e energia elétrica são pautas já 
estabelecidas pela iniciativa. 

Na cerimônia de lançamento do 
Laboratório de Inovação em Governo, 
ocorrida em dezembro de 2020, o dire-
tor da EGMA, Odair José Neves, declarou 
sua satisfação diante da nova extensão. 
“Nosso objetivo é agregar cada vez mais 
parceiros, inclusive da iniciativa privada, 
para desenvolver soluções inovadoras 
para os problemas enfrentados pela 
administração pública’’, ressaltou.
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   O Laboratório de Inovação em Governo é uma 
ferramenta auxiliar para a resolução de problemas 

complexos da administração pública



Agenda Ambiental A3P: promovendo 
responsabilidade socioambiental nas ativi-

dades do setor público maranhense
por Redação Gestão em Foco

O ano de 2021 encerra com saldo 
satisfatório para a sustentabilidade no 
que diz respeito ao empenho do funcio-
nalismo público na busca por melhorias 
que preservem e colaborem com o meio 
ambiente. Em tempos de pandemia do 
coronavírus, essas atitudes se tornam 
ainda mais imprescindíveis à sociedade. 

Com isso, a Agenda Ambiental da 
Administração Pública (A3P) chega 
como uma iniciativa do Ministério de 
Meio Ambiente do Governo Federal com 
a finalidade de promover a responsabi-
lidade socioambiental e a adoção de 
procedimentos referenciais de susten-
tabilidade e critérios socioambientais 
nas atividades do setor público de todo 
o país.

Assim, cada estado da federação tem 

SUSTENTABILIDADE

como missão cumprir a agenda ambien-
tal por meio de uma coordenação. No 
Maranhão, a Agenda ganha evidência por 
meio da servidora Karina Coqueiro, da 
Seplan, vencedora do Prêmio Você Faz 
a Diferença em 2019, e está sendo imple-
mentada pela Escola de Governo do 
Maranhão (EGMA), através do LABIGOV, 
em parceria com a Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente (SEMA) e a Secretaria 
de Estado de Planejamento (SEPLAN). 
Outras secretarias têm aderido a agenda. 
A Escola de Governo do Maranhão, por 
sua vez, acredita na eficiência da A3P e 
por isso busca sempre acrescentar no 
cotidiano de seus colaboradores os prin-
cípios pautados na Agenda.

Karina Coqueiro, afirma que a 

Inovação
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   A escola de Governo do Maranhão realizou a entrega de papel ao posto de coleta da Equatorial Energia, na 
Areinha, a iniciativa faz parte das ações da Agenda Ambiental da Administração Pública – A3P
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aprovação e adesão ao projeto foram 
significativas e que as expectativas para 
2022 estão altas. “Espera-se que a con-
tinuidade da Agenda seja de grande 
relevância, que as metas previstas no 
projeto sejam atingidas e que os resul-
tados sejam observados no dia-a-dia dos 
servidores”, destacou.

A EGMA, em uma de suas ações de 
execução da Agenda em 2021, por inter-
médio do LABIGOV, promoveu o curso 
“Educação Ambiental e Sustentabilidade 
na Gestão Pública”, que focou em uma 
formação direcionada aos servidores 
públicos estaduais e municipais de todas 
as áreas, com o objetivo de conscientizar 
e difundir conhecimentos sobre práticas 
sustentáveis na Gestão Pública, além de 
divulgar todas as informações sobre a 
Agenda Ambiental desenvolvida pelo 
Governo Federal, para nivelar conheci-
mentos sobre os objetivos do projeto. 

Outra ação promovida pela Escola de 
Governo do Maranhão foi realizada em 
outubro, em parceria com a Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e 
Secretaria de Estado do Planejamento 
(SEPLAN), onde a entrega de papel e 
material de escritório diversos ao posto 
de coleta da Equatorial Energia foi 
executada.

OS OBJETIVOS DA AGENDA AMBIENTAL 
Conheça melhor os objetivos da 

Agenda Ambiental da Administração 
Pública, a A3P:

• Instauração de comissões internas 
para sensibilizar os servidores sobre o 
tema, promover diálogos, planejar, exe-
cutar e monitorar as ações da Agenda;

• Fazer um levantamento de dados da 
situação socioambiental da instituição, de 
modo que ações específicas adequada 
às necessidades dos órgãos possam ser 
implementadas;

• Diagnosticar, a partir dos dados 
levantados da situação socioambiental, 
baseado nos seguintes eixos: uso racio-
nal dos recursos naturais e bens públicos, 
gestão adequada dos resíduos gerados, 
qualidade de vida no ambiente de tra-
balho, sensibilização e capacitação dos 
servidores e construções e contratações 
sustentáveis;

• Elaborar o Plano de Gestão 
Socioambiental (PGS), com as ações, 
objetivos e metas que serão realizadas a 
partir dos recursos físicos e financeiros 
disponíveis;

• Colocar as ações e planos elabora-
dos em prática por meio de campanhas, 
cursos, treinamento, publicações de 
material educativo, entre outros.

• Por fim, monitorar e avaliar o desem-
penho das ações, sua eficiência e o 
desenvolvimento de novas estratégias.

.

Inovação
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EGMA realiza “Mediação e Resolução 
de Conflitos” voltada para

policiais militares

Inovação

A Escola de Governo do Maranhão 
(EGMA) finalizou a primeira etapa 
da formação “Mediação e Resolução 
de Conflitos”. O objetivo do curso é 
formar policiais militares que irão atuar 
nos Núcleos de Mediação Comunitária 
implantados nos Batalhões de Polícia 
Militar do Maranhão para o uso de méto-
dos adequados à solução de conflitos 
sociais, evitando que os mesmos sejam 
levados à via judicial ao serem resolvidos 
nos próprios núcleos.

A formação é fruto da segunda edição 
do “Prêmio Você Faz a Diferença”, reali-
zado pela Secretaria de Estado da Gestão, 
Patrimônio e Assistência dos Servidores 
Públicos (SEGEP), em 2018. O projeto 
do 1° Tenente do Corpo de Bombeiros 
Militar do Maranhão (CBMMA), Felipe 
Zenkner, foi eleito o grande vencedor da 
premiação que busca valorizar ideias e 
projetos inovadores dos servidores públi-
cos estaduais.

A proposta de Felipe consistiu na cria-
ção de Núcleos de Mediação Comunitária 
nos Batalhões de Polícia Militar do 
Maranhão. A EGMA, órgão responsável 
pela execução da ideia vencedora, está 
realizando a formação de policiais mili-
tares com perfis voltados para mediação 
e conciliação. Os profissionais foram 
indicados pelos seus respectivos bata-
lhões, respaldados pelo Comando Geral 
da Polícia Militar do Estado Maranhão 
(CGPMMA).

O diretor da EGMA, Prof. Odair José 
Neves, comemora a primeira fase da 

valorização

formação policial. “É uma grande alegria 
formar essa primeira turma de policiais 
militares que vão atuar nos Núcleos de 
Mediação Comunitária do Governo do 
Maranhão, pois esse é um grande passo 
para a formatação de uma cultura de 
paz e diálogo entre as forças policiais e 
a comunidade, além de evitar que proble-
mas de menor potencial sejam levados 
à justiça sendo resolvidos nos próprios 
núcleos através da mediação adequada”, 
afirmou.

Sobre o curso
O curso abordou conteúdos como 

os Mascs (métodos adequados à solu-
ção de conflitos), mediação, negociação, 
escuta ativa e comunicação não vio-
lenta. Os Mascs compõem estratégias 
de transformação social para a cultura 
de paz, auxiliando na reconexão social e 
transformação das relações. São formas 
que buscam, por meio da Mediação e 
Conciliação, resolver um determinado 
conflito fora do meio judicial.

O conteúdo ministrado pelo instrutor 
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por Redação Gestão em Foco

   Curso de Mediação e Resolução de Conflitos
realizado pela EGMA



credenciado pela EGMA, Ivaldo Prado, 
com o apoio de Ana Carina Saraiva, foi 
desenvolvido com base em estudos 
teóricos sobre mediação e resolução de 
conflitos, além do ensinamento de técni-
cas de mediação que foram executadas 
através de exercícios diários e simulações 
de casos reais pelos policiais militares.

O Cabo Guimarães, lotado no 
Batalhão de Polícia Militar de Turismo 
(BPTUR), elogiou a dinâmica dos ins-
trutores e o conteúdo do curso. “É uma 
grande satisfação participar dessa for-
mação na Escola de Governo, pois é uma 
oportunidade de aprendizado muito rica 
de aperfeiçoamento profissional, pois a 
partir dela poderemos executar melhor o 
nosso ofício, inclusive, atuando na media-
ção de conflitos e no gerenciamento de 
crises junto à população com mais eficá-
cia, dinamismo e leveza”, afirmou.

Para o 1º Subtenente do 9º Batalhão, 
Leite, que atua há 27 anos na Policia Militar 
do Maranhão, a formação foi de grande 
relevância, pois as técnicas e orientações 
dos instrutores serão essenciais para o 
sucesso do trabalho desenvolvido por ele 
e os demais mediadores. “Estou muito 
feliz em ter participado dessa semana 
da formação da primeira turma de poli-
ciais militares que irão atuar nos núcleos 
de mediação. Aqui aprendemos diver-
sas técnicas de mediação e tivemos a 
oportunidade de aprender sobre a impor-
tância do diálogo e da conciliação, a fim 
de evitar que problemas de menor poten-
cial ofensivo sejam levados à via legal.

Próxima etapa.
Por conta da pandemia, as ativida-

des da formação foram suspensas e irão 
retornar ainda no próximo ano com prá-
ticas e implantação dos núcleos.

Inovação
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   Encerramento da primeira formação do curso
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Conheça a EGMA Virtual!

A extensão da Escola de Governo para o 
âmbito virtual consiste na universalização 

do aprendizado

A EGMA Virtual foi lançada em 2019 
com a Secretaria Adjunta da Tecnologia 
da Informação (Seati) como parte da 
política de expansão da Escola de 
Governo para todo o Maranhão, levando 
educação de forma efetiva para todos 
os servidores, acentuando sua ação em 
2020, com a pandemia, reforçando ainda 
mais seu compromisso em oferecer edu-
cação de qualidade. A plataforma on-line 
de aprendizagem foi desenvolvida para 
disponibilizar a oferta de cursos de curta 
e média duração oferecidos pela Escola 
de Governo do Maranhão de maneira 
virtual. 

As formações são divididas em eixos 
temáticos, o que torna a experiência 
mais lúdica. A extensão da Escola de 
Governo para o âmbito virtual consiste 
na universalização do aprendizado e na 
ampliação do espaço alcançado pela 
EGMA, oferecendo suporte para que o 
servidor tenha a possibilidade de cons-
truir conhecimento em qualquer lugar do 

expansão

mundo com a qualidade e compromisso.
No Ambiente Virtual é possível 

ter acesso aos cursos já finalizados e 
também aos que estão acontecendo ao 
vivo. Para acessar, é preciso realizar a 
inscrição na plataforma. Para se inscre-
ver é fácil:

Acesse o catálogo de cursos ofere-
cidos pela EGMA Virtual e visualize as 
formações disponíveis.

Acesse o Sistema de Inscrições e 
cadastre-se. Para se matricular em um 
curso, você deve clicar no link “inscre-
va-se” que está na tela de cada curso.

Comece seu curso logo após a efeti-
vação da inscrição, validada através do 
e-mail de confirmação. Clique no link 
disponibilizado para acessar o Ambiente 
Virtual. Acesse a plataforma utilizando 
seu CPF e senha cadastrados no sistema 
de inscrições. Clique no curso escolhido 
e bons estudos!
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   Cerimônia de lançamento da EGMA Virtual



Projetos

Família presente, dentro e 
fora de casa

Programa Paternidade Responsável 
promove o fortalecimento de víncu-
los entre pais e filhos

O Programa Paternidade Responsável, 
oferecido pela Escola de Governo do 
Maranhão, já beneficiou dezenas de pais 
servidores dos 217 municípios mara-
nhenses. Em 2021, a iniciativa completa 
cinco anos de existência. Baseado na 
Lei nº 10.464/2016, que amplia a licença 
paternidade aos servidores públicos, o 
projeto oferece oficinas formativas, onde 
eles são instruídos a respeito dos direi-
tos garantidos pela lei.

 “É uma honra para a EGMA ofertar 
aos pais servidores a oficina do Programa 
Paternidade Responsável. Sabemos que 
os conhecimentos adquiridos no curso 
são de grande importância, sobretudo 
se colocados em prática no dia a dia. Eu 
também faço parte dessa história, pois 
já participei da oficina, e ressalto que é 

HUMANIZAÇÃO

necessário entender, acima de tudo, qual 
é o papel dos pais na educação, na for-
mação de vínculos afetivos e também na 
criação das crianças”, ressalta o diretor 
da EGMA, Odair José, que também já 
participou od Programa. 

Danilo Silva, assistente social e também 
responsável pela oficina do Paternidade 
Responsável, ressalta a relevância do 
fortalecimento de vínculos entre pais e 
filhos promovido pela iniciativa. “Muitos 
servidores são pais de primeira viagem, 
portanto, essas primeiras orientações 
são muito importantes para o estabeleci-
mento de vínculos afetivos. Nos primeiros 
dias de vida, o bebê começa a guardar 
vozes, cheiros e toques, e a construir suas 
referências. Com vínculos fortalecidos, o 
desenvolvimento da criança tende a ser 
mais saudável”, destaca. 

Já soldado Lima, servidor da 
Secretaria de Estado de Segurança 
Pública (SSP/MA), atribui à forma-
ção do programa, realizada através da 
plataforma da EGMA virtual, grande 
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   Oficina do Programa Paternidade Responsável

   Odair José destaca “Sabemos que os conhecimen-
tos adquiridos no curso são de grande importância, 

sobretudo se colocados em prática no dia a dia”



contribuição no seu desenvolvimento 
como pai. “Realizei a oficina do Programa 
Paternidade Responsável em plena pan-
demia, através da EGMA virtual. O curso 
foi de extrema importância, pois trouxe a 
tranquilidade que eu precisava, em meio 
a tantas incertezas e desafios da pater-
nidade. Sou grato por tudo”, pontua o 
soldado. 

Programas como o Paternidade 
Responsável são esforços necessários 
para a promoção de qualidade de vida 
dos servidores públicos. A Escola de 
Governo do Maranhão sempre buscou 
mobilizar suas atividades para a cria-
ção e otimização de iniciativas como 
essa, pois, através delas, os agentes do 
Estado conseguem crescer em varia-
dos âmbitos, motivando uns aos outros 
e exercendo suas funções de maneira 
saudável. Equilibrar as necessidades 
coletivas e contribuir para garantir a dig-
nidade das pessoas é, sobretudo, uma 
das prerrogativas mais fortes da EGMA 
como instituição pública. 

O projeto
A oficina do Paternidade Responsável 

funciona como requisito para usufruir da 
licença-paternidade ampliada, expressa 
em 20 dias. Trabalhando em consenso 
com as vias jurídica e social, conside-
rando também o acompanhamento da 
saúde do bebê, a formação garante a 
ampliação da permanência em casa, 
além de proporcionar ao servidor público 
a oportunidade de acompanhar o perí-
odo dos primeiros dias pós-nascimento, 
tão importante e desejado pela família. 

Além da modalidade presencial, a 
oficina do Paternidade Responsável 
também está disponível na plataforma 
da EGMA virtual, onde os interessados 
podem realizar sua inscrição através do 

site. 
A legislação assegura que a licen-

ça-paternidade possua um prazo de 
05 dias, sujeito à prorrogação de mais 
quinze, contanto que o interessado 
comprove participação em atividade ou 
programa de paternidade responsável 
promovido pela Secretaria de Estado 
da Gestão, Patrimônio e Assistência dos 
Servidores (Segep). 

Após concluir a oficina da EGMA, o 
servidor apresenta um requerimento 
comprobatório junto à Segep, em até 
dois dias após o parto, adoção ou obten-
ção de guarda judicial.
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qualidade de vida dos servidores públicos



Conhecimento para todo
o Maranhão

Escola de Governo amplia seus 
horizontes levando os mais 
diversos cursos para os servi-
dores públicos municipais e 
estaduais
por Bruna Cantanhêde

Em 2021, a Escola de Governo do 
Maranhão (EGMA) ampliou seus hori-
zontes e pôde estar presente em vários 
cantos do Maranhão levando os mais 
diversos cursos para os servidores públi-
cos municipais e estaduais. Os servidores 
da Região do Gurupi, receberam o curso 
“Gestão Pública Municipal”, que promo-
veu a formação gerencial dos servidores 
e seu aperfeiçoamento para o exercício 
de atividades de direção e assessora-
mento em seu setor de trabalho. 

Os cursos “Metodologias Ativas 
e Ferramentas Digitais”, “Rotinas 
Administrativas” e “Atendimento 
de Qualidade ao Cidadão” também 
foram ofertados para os municípios de 
Maracaçumé, Governador Nunes Freire, 
Peritoró e São Mateus. Na ocasião, o 
supervisor pedagógico João Capistrano 
falou que a extensão da qualificação e do 
aperfeiçoamento para o maior número 
possível de municípios do estado é 
essencial para a criação de conheci-
mento integrado. “Essa ação tem como 
objetivo fortalecer o serviço público, 
melhorando o atendimento à popu-
lação para que se possa cultivar uma 
administração pública mais eficiente e 
consequentemente um serviço público 
de maior qualidade em todas as regiões 
do Maranhão”, destacou.

A “EGMA NOS MUNICÍPIOS” é mais 

um projeto da Escola de Governo do 
Maranhão que busca promover o desen-
volvimento do Serviço Público e de seu 
servidor a partir da educação transfor-
madora. O projeto tem parceria com 
a Secretaria de Estado de Articulação 
Política (Secap), por meio do Programa 
PROMUNICÍPIOS, programa de assis-
tência técnica para aperfeiçoamento de 
gestão e atende demandas também do 
Orçamento Participativo. 

Conheça o PROMUNICÍPIOS
O Programa de Assistência Técnica 

aos Municípios (PROMUNICÍPIOS) cons-
titui uma ferramenta de gestão capaz de 
contribuir para melhorar a captação de 
recursos federais e estaduais; assegurar 
a eficiência, a eficácia e a efetividade 
dos investimentos governamentais, bem 
como, melhorar a qualidade do atendi-
mento ao cidadão nas municipalidades, 
democratizando o acesso aos serviços 
públicos.

O PROMUNICÍPIOS se organiza em 
três eixos: 

• Assessoramento, Monitoramento e 
Suporte Técnico aos Municípios;

• Ensino e formação de gestores, ser-
vidores e técnicos das prefeituras;

• Sistema de Informações e Banco de 

EGMA NOS MUNICÍPIOS
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Dados sobre os programas e ações do 
governo do Estado.

A EGMA acredita em uma educação 
sem fronteiras e coletiva. Dessa forma, 
a parceria com o PROMUNICÍPIOS têm 
como objetivo a expansão de oportu-
nidades de formação e qualificação de 
servidores públicos do Maranhão para 
todas as áreas do estado. Com a adesão 
ao Programa é possível  estar em todos 
os 217 municípios do Maranhão levando 
os mais diversos cursos e programas 
que podem agregar ao servidor e, assim, 
melhorar o Serviço Público.

Orçamento Participativo
O Orçamento Participativo é uma 

iniciativa do Governo do Estado, coor-
denado pelas secretarias estaduais 
dos Direitos Humanos e Participação 
Popular (Sedihpop) e de Planejamento 
e Orçamento (Seplan). Ao longo dos 
anos, essa medida já garantiu diversos 
investimentos nas áreas de Educação, 
Saúde, Saneamento, Habitação, Renda, 
dentre outros.

Por meio da votação pública, a popu-
lação decide como os recursos de seu 
município serão distribuídos e as prio-
ridades de investimento do Governo do 
Estado. Assim, as escutas territoriais 

possibilitam a elaboração de propos-
tas, relacionadas à saúde, educação, 
agricultura, infraestrutura, saneamento 
e assistência social. Logo, a presença 
da Escola de Governo do Maranhão nos 
municípios do estado,  nas regiões do 
Gurupi e Delta, é possível graças ao 
desejo democrático da população. 

Projetos
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   A EGMA acredita em uma educação sem
fronteiras e coletiva

   Com a adesão ao Programa é possível  estar em 
todos os 217 municípios do Maranhão levando os mais 
diversos cursos e programas que podem agregar ao 

servidor e, assim, melhorar o Serviço Público.
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Novas formas de agregar conhecimento
e experiência aos servidores do Estado

A Biblioteca Virtual da Escola de 
Governo do Maranhão é uma medida de 
incentivo à divulgação técnico-científica, 
ao hábito da leitura e ao desenvolvi-
mento cultural do servidor público do 
Estado. Com um levantamento biblio-
gráfico baseado no Congresso Brasileiro 
de Biblioteconomia, Documentação 
e Ciência da Informação, revistas de 
Biblioteconomia e Ciência da Informação, 
a Biblioteca Virtual conta com uma 
bibliografia atualizada e moderna.

A Biblioteca Virtual é um sistema 
de informação que serve para armaze-
nar, preservar, organizar e disseminar 
amplamente os resultados da pesquisa 
dos servidores dos órgãos públicos 
do estado  e municípios do Maranhão, 
bem como compor um acervo vasto em 
diversidade de periódicos que tratem 
das áreas da administração pública e 
jurídica, uma vez que a Biblioteca Virtual 

BIBLIOTECA VIRTUAL 

auxiliará o servidor público municipal e 
estadual na construção de uma bagagem 
teórica que o auxilie em seu cotidiano 
profissional. 

Para o diretor da EGMA, Odair José, 
a medida é um grande incentivo à pes-
quisa e à construção de trabalhos de 
cunho científico. “Com a Biblioteca 
Virtual será possível encontrar em um 
só lugar as produções científicas pro-
duzidas pelos nossos servidores, tanto 
municipais quanto estaduais, além de 
periódicos que poderão auxiliar os ser-
vidores e interessados na administração 
pública a desenvolver um bom trabalho”, 
ressalta.

Projetos

por Yan Ribeiro
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A volta às aulas presenciais aconte-
ceram no mês de setembro de 2021 com 
os cursos “Plataforma + Brasil: Módulo A 
- Celebração e Execução de Convênios/ 
Módulo B- Execução e Prestação de 
Contas de Convênios” e “Lei de Acesso 
à informação”. Para o diretor da EGMA, 
professor Odair José Neves, a expecta-
tiva é a melhor possível, ver os alunos 
nas turmas, ver a Escola ocupada nova-
mente pelos servidores é uma grande 
alegria. “O momento é de esperança e 
de renovação.”, afirmou o gestor.

O III Seminário de Inovação e 
Modernização da Gestão Pública, que 
aconteceu nos últimos dias 14 e 15 de 
outubro de 2021, teve a participação 
de ilutres professores e autoridades 
que contribuiram com ideias e cases 
de sucesso na inovação e a moderni-
zação do setor público, discutindo a 
governança digital no contexto da sus-
tentabilidade na administração pública.

A EGMA realizou em 2021, o Ciclo 
de Saúde do Servidor, no auditório da 
instituição. O encontro faz parte das 
ações alusivas à Campanha “Setembro 
Amarelo”, que tem como objetivo alertar 
e prevenir o suicídio, além de desmis-
tificar os mitos acerca dos problemas 
psicológicos enfrentados por 45% da 
média global, considerando os efeitos 
da pandemia de Covid-19. Os servidores 
da EGMA assistiram a palestra “Saúde 
Mental e Prevenção ao suicídio, com a 
psicóloga, Fátima Ribeiro e também par-
ticiparam de um momento interativo de 
ginástica laboral com o fisioterapeuta, 
Rafael Duarte. Os profissionais são oriun-
dos do Espaço Bem-estar, da SEGEP

No mês de outubro, nossas servido-
ras tiveram uma tarde agradável com 
dicas de beleza, cuidados com a pele, 
entre outros. 

A Oficina de Beleza faz parte de uma 
série de atividades em comemoração 
ao Dia do Servidor (28) e também inte-
grou ações de conscientização para o 
Outubro Rosa.

BALANÇO GERAL
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Escola de Governo do 
Maranhão volta com as 
aulas presenciais

III Seminário de Inovação 
e Modernização da Gestão 
Pública

EGMA realiza Ciclo de Saúde 
do servidor

Oficina de beleza na EGMA
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PESQUISA
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Análise de Impacto de Ações 
Formativas da Escola de Governo 
do Maranhão 

EGMA avalia nível de satisfação dos 
servidores para oferecer formações 
com cada vez mais qualidade

A Escola de Governo do Maranhão 
(EGMA) prima em atender com excelência 
as necessidades de formação e qualifica-
ção dos servidores públicos estaduais e, 
para isso, realizou com base nas ativida-
des laborais a sua pesquisa interna, nos 
meses de novembro e dezembro do ano 
de 2020, para avaliação dos impactos das 
ações afirmativas da Instituição.  

Na ocasião, 292 servidores de 35 órgãos 
estaduais responderam ao questionário 
via e-mail. O questionário aplicado para 
a pesquisa foi dividido em três seções, 
onde cada uma disponibilizava um con-
junto com perguntas fechadas e abertas, 
divididas em impactos formativos, forma-
ção continuada e aplicação no local de 
trabalho, e áreas dissolvidas no projeto 
pedagógico da Escola. 

A pesquisa intitulada “Análise de 
Impacto de Ações Formativas da Escola 
de Governo do Maranhão – EGMA no 
desenvolvimento das atividades laborais 
dos Servidores do Estado no período de 
2013 a 1019” foi uma iniciativa para cres-
cimento da Escola como como instituição 
formativa. Um dos objetivos deste estudo 
é entender as necessidades de formação 
dos servidores e, assim, melhorar cada vez 
mais suas abordagens.

Os dados aqui levantados dão suporte 
à aplicação prática de estratégias traça-
das com base nas contribuições de cada 
profissional da esfera estadual visando 

sempre prestar assistência necessária para 
que os agentes possam desempenhar seu 
trabalho da maneira mais confortável e 
efetiva possível. Acreditando nesta pre-
missa, a EGMA expande suas operações, 
especialidades e o seu espirito de desen-
volvimento coletivo.

Organizada pela coordenadora do 
curso de Especialização em Gestão 
Pública da EGMA, Miguelina Silva, e con-
tando com Apoio Técnico Superior de 
Vanderson Viana Rodrigues, a análise 
teve como proposta levantar dados sobre 
os efeitos das formações ofertadas pela 
Escola aos servidores públicos do estado 
do Maranhão para auxiliar na tomada de 
decisões estratégicas do órgão. As infor-
mações puderam ser coletadas através de 
um formulário próprio enviado por e-mail 
aos servidores que já haviam realizado 
cursos junto à EGMA. 

Na seção 1 foram tratadas a identifi-
cação e a caracterização do público-alvo 
da pesquisa, onde foram organizados os 
órgãos e as secretarias de Governo com 
o quantitativo de servidores públicos que 
responderam às perguntas propostas na 
pesquisa.

Mulheres ocupam maior espaço nos 
cursos da EGMA

Após análise, entre outros destaques 
da pesquisa, um saldo encontrado durante 
a aplicação da pesquisa foi a constatação 
de que na gestão pública estadual a maio-
ria no quadro de servidores é feminina.

Na amostra, 49% dos entrevistados 
eram homens, enquanto 51%, mulheres. 
Com relação à idade, os dados mostram 
que a faixa etária predominante está entre 

por Yan Ribeiro
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29 e 39 anos, representando 38%, ao passo 
em que a menor parcela está compreen-
dida entre 18 e 28 anos, marcando 3%.

Desenvolvimento Técnico é o foco 
dominante entre os servidores quando 
o assunto é especialização 

A área que mais se destacou na 
gestão pública, sendo a mais requisitada 
pelos servidores nas formações, foi a de 
Desenvolvimento Técnico e Gerencial, 
com um total de 147 adeptos, seguida de 
Desenvolvimento Pessoal e Institucional, 
com 133, e Desenvolvimento Técnico, com 
122 servidores.

Na seção 2, a pesquisa também abran-
geu os cursos ofertados pela EGMA e seu 
impacto entre o corpo de servidores. O pri-
meiro questionamento foi se as formações 
atendiam às demandas que o ambiente 
de trabalho exigia dos profissionais. Neste 
quesito, 270 pessoas afirmaram que, sim, 
sentiam mudanças positivas em seus seto-
res de trabalho após os cursos. 

A respeito das metodologias utilizadas 
durante a formação, para descobrir se elas 
têm surtido efeito entre os profissionais, 
258 servidores se sentiram contemplados 
pelos procedimentos. Com relação à dina-
mização de atividades do ambiente de 
trabalho das secretarias ou órgãos, requi-
sito com o qual a Escola de Governo do 
Maranhão tem compromisso firmado, o 
saldo foi bastante positivo. Do quadro de 
servidores, 263 servidores responderam 
que sim. Sobre os planos estratégicos e 
a estrutura organizacional do governo 
do Maranhão, 230 pessoas disseram que 
entendiam melhor a dinâmica com o auxí-
lio dos cursos. 

No sentido de que todas as forma-
ções da EGMA têm como fundamento 
o aprimoramento do servidor público 
em seu respectivo setor de trabalho, os 

participantes foram questionados se os 
cursos da Escola apresentaram contribui-
ções em sua progressão profissional. Ao 
todo, 191 pessoas responderam que sim, 
que percebem ganhos consideráveis em 
seu perfil no âmbito da gestão. A respeito 
do trabalho coletivo e do desempenho 
em suas atuações serem otimizados pelas 
formações, 258 servidores responderam 
afirmativamente.

A EGMA valoriza cada opinião
Em direção à conclusão da pesquisa, 

a terceira e última seção deu liberdade 
para que os servidores se expressassem 
livremente a respeito dos impactos dos 
cursos ofertados pela Escola de Governo.

A primeira indagação dizia respeito à 
preferência de modalidade de aulas que os 
servidores tinham, onde 53% dos entrevis-
tados responderam apreciar o conteúdo 
gravado em EaD (Ensino a Distância), já 18% 
gostam mais de aprender presencialmente 
e 29% optaram pelas videoconferências. 
No período de pandemia, o EaD surgiu 
como uma alternativa de fundamental 
importância para as instituições de ensino. 
Com a EGMA não foi diferente.

A Escola sempre se preocupou em 
aplicar os cursos à distância da melhor 
maneira possível. Nesta pesquisa, os ser-
vidores avaliaram a oferta de curso, o que 
revelou um quadro positivo já que 63% 
consideraram as atividades formativas 
boas e 33% acharam excelente. 
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Por fi m, a pesquisa foi direcionada para 
o desenvolvimento profi ssional dos servi-
dores, procurando avaliar os impactos que 
as ações formativas da EGMA trouxeram 
para a vida profi ssional de cada um.

A valorização dos agentes públicos do 
Estado do Maranhão sempre foi um item 
primordial na lista de objetivos da Escola 
que, por meio das atividades formativas, 
busca proporcionar crescimento a todos 
os servidores.

Questionando os servidores sobre 
as áreas que eles gostariam que fossem 
inseridas na grade curricular da EGMA, 
a pesquisa listou as 10 mais requisitadas 
foram elencadas em um quadro de análise 
abaixo:
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A TRANSDISCIPLINARIDADE NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO: 

propostas e reflexões do INOVA IEMA 

Anna Célia Corrêa Mendes1 

 Francilma Ronetia Barbosa Marinho Everton2 

Flavia Regina da Silva Correa3 

RESUMO 

Este artigo discorre sobre a transdisciplinaridade no ensino médio integrado. Para isso explanamos sobre 
o conceito de transdisciplinaridade, planejamento integrado e o plano de inovação INOVA IEMA cujas 

ações ocorreram ao longo de 2020, no IEMA UP Itaqui-Bacanga, perpassando, desse modo, pelo 

processo de ensinagem no contexto da quarentena e ensino remoto. Nosso objetivo geral é discutir a 

importância da transdisciplinaridade no processo de ensinagem no ensino médio integrado. Nesse 
cenário, nossa pesquisa é qualitativa, exploratória e aplicada. Embasamo-nos em teóricos como Paulo 

Freire (2009), Morin (2015), Menezes (2015), dentre outros estudiosos que abordam a temática aqui 

debatida. Nossos resultados demonstram a relevância de projetos transdisciplinares na ensinagem de 
estudantes, a fim de que se possa criar diálogos entre saberes e componentes curriculares distintos.  

 

Palavras-chave: Transdisciplinaridade, INOVA IEMA, Ensino Integrado.  

1 INTRODUÇÃO 

A prática pedagógica do professor sempre incitou a atenção dos estudiosos que 

investigam este tema sob diferentes olhares, seja Alarcão (2003), quando reconhece a reflexão 

crítica feita pelo professor; seja Morin (2003, 2004) identificando a complexidade da educação 

e sua reflexão sobre a fragmentação das disciplinas, dificultando a interdisciplinaridade; ou o 

próprio Freire (1999) ao propor uma educação libertadora. 

Todas essas abordagens se complementam na tentativa de responder aos desafios que se 

expressam no universo da ensinagem4, no qual a prática pedagógica constitui uma das 

 
1 Graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Maranhão-UFMA. E-mail: 

anna.mendes@prof.edu.ma.gov.br.  

 
2 Graduada em Sociologia pela Universidade Federal do Maranhão-UFMA. E-mail: 

francilma.everton@prof.edu.ma.gov.br.  

 
3 Graduada em Letras pela Universidade Federal do Maranhão- UFMA. E-mail: 

flavia.correa@prof.edu.ma.gov.br. 

 
4 Conforme Pimenta e Anastasiou (2014), a ensinagem se refere a toda forma de compartilhar conhecimentos onde 

os processos de ensino, aprendizagem e avaliação são intrínsecos e interdependentes. 
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categorias fundamentais da atividade humana, rica em valores e significados, pois a questão 

metodológica se torna, muitas vezes, tão essencial quanto o conhecimento (LEAL, 2004). 

A evolução histórica de conhecimento identifica que a sociedade chegou a um patamar 

onde é extremamente necessário integrar os saberes. No meio escolar não pode ser diferente. 

Vê-se que a disciplinaridade enfrenta obstáculos a serem resolvidos, pois para que os discentes 

percebam as relações entre os diferentes saberes é necessário que a interdisciplinaridade os 

religue. Atinge-se um maior alcance aqui fazendo uma religação da teoria com a prática através 

da transdisciplinaridade. Um olhar interdisciplinar sobre a realidade permite que se entenda 

melhor a relação entre seu todo e as partes que a constituem. A interdisciplinaridade é um termo 

usado para se referir na integração em diferentes áreas do saber, ou seja, tem como proposta o 

diálogo entre as disciplinas, além de preponderar o sistema educacional existente. A 

interdisciplinaridade pressupõe mais que a interação entre duas ou mais disciplinas, ela pretende 

superar a fragmentação do conhecimento e, para tanto, necessita de uma visão de conjunto para 

que se estabeleça coerência na articulação dos conhecimentos (LÜCK, 1994, p.60). 

Como salienta BRASIL (2000; 2002b) “A interdisciplinaridade vem sendo uma forte 

tendência em diferentes áreas com o propósito de discutir e até mesmo solucionar problemas 

que atingem a humanidade sejam eles de natureza política, econômica, social, científica, 

ambiental, tecnológica ou educativa”. Sendo assim, o processo de facilitação de entendimento 

de uma disciplina tida como “difícil” seria vinculado a uma junção com outros componentes 

curriculares que ajudariam o discente no seu entendimento de necessidade de absorção de um 

conteúdo de maneira diferenciada. 

  Já a transdisciplinaridade ocorre quando resgatamos e valorizamos os saberes dos 

estudantes adquiridos nos espaços de educação não formal e que devem estar presentes na sala 

de aula como currículo e como estratégia de ensinagem. Ela é sinônimo de complexidade onde 

estimula a compreensão da natureza e da realidade possibilitando uma visão ampliada do modo 

de se produzir o conhecimento articulando diversas disciplinas (ALMEIDA FILHO, 1997, 

p.18). 

Diante dessa discussão, no contexto da educação profissional técnica integrada ao 

ensino médio no Brasil um dos grandes desafios encontrados nessa modalidade de ensino é o 

cuidado “para não criar um currículo composto por acréscimos de disciplinas técnicas à grade 

do ensino médio o que seria contrário ao objetivo de promover uma compreensão global do 

conhecimento e a promoção da interdisciplinaridade” (AMARAL E DAVID, 2013, p.6). 

O planejamento e o ensino transdisciplinar asseguram aos estudantes da educação básica 

uma formação para o exercício profissional integrando conhecimentos gerais e específicos 



 

promovendo uma aprendizagem mais integrada na qual os estudantes veem sentido cultural e 

não mero retalhos de saberes justapostos, contribuindo assim com a formação técnica 

profissional necessária à atualidade. 

Visto essa necessidade, a equipe INOVA IEMA que tem como Plano de Inovação: A 

necessidade de transdisciplinaridade entre a Base Técnica e a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), alinhada à preocupação com a ensinagem em sala de aula, do IEMA – Instituto 

Estadual de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão Unidade Plena Itaqui Bacanga, 

venceu o Desafio Inova Escola4 (FTV/CENPEC Educação), um desafio lançado em 2019 em 

comemoração aos 20 anos da Fundação Telefônica Vivo (FTV).  

O Desafio Inova Escola  tem como objetivo desenvolver a cultura de inovação educativa 

nas escolas brasileiras, a iniciativa promove processos inovadores no ambiente escolar que 

favoreçam a construção de uma cultura de inovação na escola e o desenvolvimento dos 

estudantes nas habilidades do século XXI. Para isso, desenvolveu uma Trilha Formativa para 

orientar a construção de Planos de Inovação escolares. No Desafio Inova Escola, educadores 

compartilham atividades diversificadas e tiveram a oportunidade de participar de uma jornada 

formativa on-line e gratuita. A proposta foi subsidiar a construção de um plano de inovação, 

com o objetivo de solucionar um desafio real, vivenciado pela própria equipe e/ou pela 

comunidade. 

Inovação Educativa é usar a conexão para promover a multiplicação de experiências 

educativas e a disseminação exponencial do conhecimento. É estimular a troca e 
quebrar as hierarquias no ensinar e aprender. É encontrar na tecnologia atalhos muito 

mais interessantes para acelerar o aprendizado, trazendo mais rápido. (INOVAÇÃO..., 

2021, p.1) 

 

 

A solução passa por reunir professores dos componentes da BNCC e Base Técnica para 

planejamentos inter/transdisciplinares ao longo do ano. Integrar o contexto educacional, 

político, social, formativo com o conhecimento acadêmico e com o saber de experiência 

também formativos, numa relação interdisciplinar e transversal. A equipe INOVA IEMA5 

recebeu apoio financeiro e assessoria para desenvolver esse projeto inovador, que contribuiu 

para transformar a realidade da escola em que atua. 

 
4 O prêmio conta com a parceria da Representação no Brasil da Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (UNESCO), da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), do 

Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e do Movimento de Inovação na Educação. A 

coordenação técnica é feita pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária 

(Cenpec). 

 
5Disponível em: https://padlet.com/npocitaquibacanga/h1268tri4tvt 
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A partir desse problema, as principais questões norteadoras deste projeto são: 

a)      Considerando a sociedade integrada em que vivemos e a necessidade do uso de 

estratégias para uma melhoria na educação e uma formação completa do estudante, podemos 

afirmar que o planejamento integrado do currículo de maneira inter e transdisciplinar facilita o 

processo de ensinagem? 

b)      Como a transdisciplinaridade promove o planejamento integrado? 

c)      Em que medida a utilização do projeto INOVA IEMA poderá proporcionar a criação 

de contextos de ensinagem significativa em interação, criatividade, participação e entendimento 

globalizado dos estudantes? 

Portanto, o objetivo geral deste trabalho é discutir a importância da transdisciplinaridade 

no processo de ensinagem no ensino médio integrado. Como objetivos específicos nos 

propomos a demonstrar que a transdisciplinaridade é elemento essencial   no planejamento 

integrado entre os docentes.  E por fim, constatar que projetos   transdisciplinares promovem 

uma ensinagem significativa com relevância para a comunidade escolar.  

Como metodologia usamos a pesquisa qualitativa com foco na interpretação das ações 

subjetivas, além da pesquisa exploratória e aplicada. A execução do projeto INOVA IEMA 

permitiu a transdisciplinaridade entre componentes curriculares da BNCC e da Base Técnica o 

que possibilitou na resolução do problema que enfrentávamos em nossa escola: a fragmentação 

das disciplinas, propondo assim, uma ensinagem transdisciplinar mesmo diante dos desafios do 

ensino remoto. 

As conclusões apontam que a transdisciplinaridade ocorre por meio do planejamento 

integrado, participação da comunidade escolar e valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes. 

O uso de temas geradores transdisciplinares possibilita que os professores planejem de modo integrado. 

A ensinagem significativa ocorre quando o estudante é parte ativa do processo educacional. O papel do 

professor diante desse contexto também tem que ser ressignificado. Ele primeiro precisa pensar 

de forma transdisciplinar para, então, planejar. Isso requer uma nova postura que está 

diretamente ligada às formações pedagógicas e ao melhor aproveitamento de momentos 

colaborativos entre os profissionais da equipe escolar. Dessa forma, o planejamento integrado 

precisa da utilização de técnicas de processos criativos, assim como, de instrumentais 

pedagógicos integradores, brainstorming e demais ferramentas e recursos de planejamento. 

 

2 DESENVOLVIMENTO E METODOLOGIA 

 



 

A interdisciplinaridade traz uma interpretação da multidisciplinaridade, 

pluridisciplinaridade e transdisciplinaridade, pois todas estas possuem um contexto que 

possibilita entender a divisão dos estudos científicos em 16 áreas do conhecimento e podem ser 

superadas pela unificação desses saberes (MENEZES; SANTOS, 2015). 

 

A ausência de ações interdisciplinares e de atitudes transdisciplinares entre os 

professores do Ensino Médio cria problemas que afetam todo o funcionamento 

escolar, especialmente amplificando a rejeição dos alunos em relação às disciplinas 

que eles consideram mais difíceis, geralmente Matemática, Física, Química e 

Biologia, nesta ordem. (Borges, Basso e Rocha Filho, 2008, p. 13-14, grifo dos 

autores). 

 

Vemos que a disciplinaridade enfrenta obstáculos a serem resolvidos, pois para que os 

discentes percebam as relações entre os diferentes saberes é necessário que a 

inter/transdisciplinaridade os religue. E atingimos um maior alcance fazendo uma religação da 

teoria com a prática através da transdisciplinaridade.  A transdisciplinaridade insere-se na busca 

atual de um novo paradigma para as ciências da educação bem como para outras áreas, como 

na saúde coletiva, por exemplo. Tem uma complexidade onde estimula a compreensão da 

natureza e da realidade possibilitando uma visão ampliada do modo de se produzir o 

conhecimento articulando diversas disciplinas (ALMEIDA FILHO, 1997, p.18). 

É importante frisar que a partir do Projeto INOVA IEMA, o ensino tradicional, aquele 

em que o estudante fica sentado na sala de aula apenas ouvindo o professor, não é mais 

priorizado. Pois, através de metodologias ativas (resolução de problemas laboratoriais, 

construção de projetos), o estudante participa ativamente do processo de aprendizado, isto é, 

ele pratica uma atividade para aprender o conteúdo ao invés de só escutar.  

Desenvolvem-se processos de comunicação ricos, interativos e cada vez mais 

profundos.Criar ambientes de ensino e aprendizagem mais atraentes, envolventes e 

multisensoriais. Apoiar a introdução de novas tecnologias de comunicação possíveis a cada 

etapa, dentro de um projeto pedagógico inovador, que facilitam o processo de ensinagem. 

Sensibilizar para novos assuntos trazem informações novas, diminuem a rotina, nos ligam com 

o mundo, aumentam a interação, permitem a personalização (adaptação do trabalho ao ritmo de 

cada aluno) porque trazem para a sala de aula as linguagens e os meios de comunicação do dia-

a-dia. (Moran 1993, p.28). 

O Projeto INOVA IEMA pensou no conceito de transdisciplinaridade já que o Instituto 

trabalha com curso técnico e foi pensado de maneira que abarcasse não somente a BNCC, mas 

que fizesse a junção com todos os componentes que integram o currículo dos discentes. 

Utilizando as disciplinas da Base Nacional Comum Curricular como um suporte no qual as 



 

disciplinas da Base Técnica podem usufruir de maneira objetiva. Tomamos como exemplo o 

professor de Eletrotécnica que precisa de um determinado assunto de Física para propor melhor 

sua didática em sala de aula; uma aula de Filosofia falando sobre Inteligência Artificial para 

abrir caminhos para o professor de Informática e de Robótica; a professora de Sociologia 

avaliando a situação local do comércio, juntamente com o professor de Geografia para dar 

suporte ao professor de Empreendedorismo. 

Quanto à natureza metodológica, nossa pesquisa é qualitativa, que, conforme Minayo 

(2001) esse tipo de pesquisa aborda, principalmente, o universo de significado, crenças, 

aspirações, o que representa maior aprofundamento das relações, dos processos e dos 

fenômenos, o que não lhes permite ser reduzidos à simples variáveis. Além disso, quanto aos 

objetivos, nosso estudo é exploratório, já que almejamos obter maior familiaridade com o objeto 

de estudo, a fim de torná-lo mais explícito ou conjecturar suposições. Por fim, esta pesquisa é, 

também, aplicada, pois se pretendeu elencar as eficácias das aulas temáticas feitas a partir do 

Projeto INOVA IEMA através de uma aprendizagem organizada, contemplando a 

transdisciplinaridade de conteúdos a partir de um planejamento integrado.  

Para a coleta de dados foi realizado observações pelas pesquisadoras na escola, além de 

questionários e entrevistas com a comunidade escolar, pois assim como observa Bassey (2003, 

apud André, 2005), para a coleta de dados há três grandes métodos: fazer perguntas, observar 

eventos e ler documentos. Martins (2008) ressalta ainda técnicas e instrumentos, tais como a 

observação participante, entrevista, análise documental que facilita a obtenção de dados. 

O levantamento dos materiais pedagógicos e das estratégias de ensinagem utilizados 

pelos professores em  componentes curriculares, assim como o planejamento, contribuiu para 

a elaboração de uma análise da prática docente e das situações de ensino desenvolvidas nesses 

ambientes, colaborando também para alcançarmos nossos objetivos.  

Além disso, a partir das interações, leituras, seleção e análise das bibliografias (livros, 

artigos, teses, periódicos, anais de congresso e jornais) será discutido as potencialidades e 

possibilidades da escola adequar o projeto INOVA IEMA como metodologia de ensino na 

adaptação de disciplinas eletivas e projetos transdisciplinares. Eletivas essas que podem ser 

articuladas, elaboradas e transmitidas aos estudantes por uma sala totalmente equipada. O 

IEMA foi um dos Destaques Nacionais do Prêmio Inova Escola e recebeu, além de R$ 10 mil 

de verba para apoiar o projeto, uma qualificada assessoria que auxiliou na implantação do plano 

de inovação na escola. O recurso foi utilizado para a construção de uma sala de planejamento 

toda mobiliada com cadeiras e mesas, juntamente com uma lousa interativa e um Datashow, 



 

para auxiliar os professores na construção de currículos integrados a partir de momentos 

coletivos utilizando metodologias de planejamento integrado. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Por muito tempo o processo de ensinagem esteve atrelado à educação fragmentada, 

reducionista e disjuntiva. Separavam-se os conhecimentos prévios dos estudantes do saber 

construído historicamente, os componentes curriculares eram compreendidos como universos 

fechados em si mesmos, sem nenhuma forma de diálogo e, ao fim, os aprendizes se depararam 

com o cenário hiperespecializado. 

Morin (2011) destaca que a hiperespecialização impossibilita tanto a percepção do todo 

(uma vez que a fragmenta em parcelas) como do essencial (visto que a dissolve). Ademais, 

incapacita tratar, de modo adequado, os problemas particulares, uma vez que só podem ser 

compreendidos em seu contexto. Esse cenário, disjuntivo e fragmentado, foi identificado na 

nossa escola: IEMA UP Itaqui-Bacanga, por meio de brainstorming os estudantes e 

funcionários da unidade apontaram que a falta de diálogo entre a BNCC e a Base Técnica 

dificultava o processo de ensinagem. A partir desse momento, sentimos a necessidade de propor 

o Plano de Inovação INOVA IEMA, a fim de levar, ao nosso instituto, uma ensinagem 

transdisciplinar. 

A fim de pôr em prática nossas ideias, vimos que a ensinagem transdisciplinar poderia 

ocorrer por meio de temas geradores, que, conforme Paulo Freire (2009), trata-se de uma prática 

com a adoção de situações que cercam a realidade de professores e estudantes. Desse modo, no 

primeiro semestre de 2020, tivemos dois temas geradores no INOVA IEMA, a saber: 

Fenômenos Térmicos e Abc of Chemistry. Os professores de Física e Química (Fenômenos 

Térmicos) assim como de Química e Língua Inglesa (Abc of Chemistry) uniram seus conteúdos 

a fim de levar uma ensinagem transdisciplinar aos estudantes. Por sua vez, no segundo semestre 

de 2020, houve novos temas geradores, tais como: Rejeitos eletrônicos, Energias Renováveis e 

Cabelo, cabelo meu, com a participação de professores da BNCC e Base Técnica. Neste artigo, 

daremos ênfase ao tema gerador “Cabelo, cabelo meu”. 

O INOVA IEMA tem uma metodologia diferenciada, haja vista que perpassa por etapas 

específicas, que são: momentos coletivos utilizando metodologias de planejamento integrado, 

execução das ações planejadas e avaliação. Assim, em “Cabelo, cabelo meu”, na primeira etapa, 

tivemos o planejamento que, conforme Gandin (2010), é implantar um processo de intervenção 

na realidade. O planejamento foi diferenciado no INOVA IEMA porque foi feito de modo 

integrado. Em “Cabelo, cabelo meu” os professores de Empreendedorismo, História, Língua 



 

Espanhola, Língua Portuguesa e Química se reuniram a fim de definir quais seriam as suas 

ações, como apresentariam os conteúdos aos estudantes, quais seriam as formas de avaliações 

no ensino remoto. Destacamos mais um diferencial na etapa de planejamento, pois além da 

participação de docentes houve, de igual modo, a presença de duas estudantes. Elas 

apresentaram suas ideias e sugestões nessa etapa, ajudaram na estruturação do instrumental de 

Planejamento Integrado, isto é, saíram do papel de estudantes passivas e foram protagonistas 

no seu processo de ensinagem e, também, de sua turma. 

A segunda etapa, execução, deu-se por meio de “Aulas Temáticas” que ocorreram no 

período de 09 de novembro a 13 de novembro de 2020. Os professores se organizaram de modo 

que em cada dia haveria dois educadores ministrando aulas, todavia, todos os docentes do grupo 

participavam das aulas remotas. Nessa conjuntura, estruturaram-se as duplas: História e 

Química, Empreendedorismo e Língua Espanhola e, por fim, Língua Espanhola e Língua 

Portuguesa. 

O objetivo de “Cabelo, cabelo meu” foi discutir, com os estudantes, sobre o papel social 

que cada um têm na construção de sua identidade enquanto cidadão atuante em prol de suas 

origens. Dessa forma, falamos sobre o preconceito atrelado ao cabelo crespo, movimentos 

históricos relacionados a esse tipo de cabelo, em Química, discutimos sobre os malefícios dos 

alisantes e como preparar “misturinhas6” para cabelos cacheados, em Empreendedorismo 

falamos sobre o crescimento de produtos e salões de beleza para esse tipo de cabelo, por fim, 

em Espanhol e Português debatemos sobre as características do gênero propaganda publicitária. 

 Cada dia tínhamos uma questão norteadora cuja finalidade foi trazer para a aula os 

conhecimentos prévios dos estudantes mesclando, desse modo, os diferentes tipos de saberes 

nas discussões no ambiente escolar. Utilizamos as questões norteadoras porque coadunamos 

com o pensamento de Leffa (2006, p. 48) “a meu ver, a visão transdisciplinar de ciência inclui 

a alteridade, à medida que construo meu conhecimento considerando a visão do outro. [...] Há 

um ganho de conhecimento quando consigo unir em vez de separar”. Assim sendo, levamos 

para as aulas remotas as seguintes questões: 1) Existe cabelo ruim?; 2) Cabelo meu! se você 

não fosse meu, eu não seria tão eu?; 3) Se meus cachos crescem, eu cresço junto?; 4) ¿Qué tal 

tus “cachos” en una propaganda?; 5) Em terra de chapinha, quem tem crespo é rainha?. Como 

produto7, os aprendizes criaram vídeos, em português e em espanhol, empregando 

 
6
 Produtos caseiros de hidratação capilar. 

 
7
 Disponível em: https://padlet.com/lilichimica/cvseaaox5dtuw10a. 
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características do gênero propaganda publicitária e o tema foi sobre “misturinhas” para cabelos 

crespos. 

Por fim, na etapa de avaliação, foi feita uma enquete com os estudantes e com os 

professores, nossa finalidade foi avaliar a organização da equipe de coordenadoras, as ações 

realizadas pelos professores, a atuação das estudantes do grupo de apoio, essa enquete foi 

realizada por meio do Google Forms. Ademais, houve também um momento de escuta com os 

aprendizes e um PDCA (planejamento, execução, verificação e agir) por meio das ferramentas 

Google Meet e Padlet. 

Com os resultados de nossas enquetes, observamos que houve sim transdisciplinaridade 

no INOVA IEMA, desde a integração entre componente curriculares da BNCC e Base Técnica, 

bem como no diálogo com diferentes formas de conhecimento (saberes historicamente 

construídos, senso comum). Além disso, por meio desse projeto transdisciplinar, INOVA 

IEMA, logramos resolver o problema enfrentado em nossa escola: a fragmentação das 

disciplinas, propondo assim, uma ensinagem transdisciplinar. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A implantação do plano de inovação do projeto INOVA IEMA deixou evidenciada a 

importância de um planejamento integrado na educação, principalmente na educação 

profissional de nível médio integrado. Mostrou ser possível fazer a junção de conhecimentos 

no currículo integrado contornando barreiras que o ensino técnico enfrenta, isto é, um currículo 

sem sobreposições e sem fragmentações. A transdisciplinaridade ocorreu por meio do 

planejamento entre as áreas, com a participação da comunidade escolar e valorização dos 

conhecimentos prévios dos estudantes. Isso só foi possível porque os discentes foram 

protagonistas do seu processo de aprendizagem e fizeram parte de todas as etapas. Outra ação 

pedagógica primordial foi a escuta ativa feita com todos os profissionais da equipe escolar junto 

com os estudantes do grupo de apoio, por meio de brainstorming e do uso de metodologias de 

planejamento integrado. 

Por meio de temas geradores transdisciplinares, os planejamentos se tornaram bem mais 

interessantes, ricos e colaborativos. Eles permitiram aos estudantes analisar e compreender um 

mesmo conteúdo correlacionado a várias disciplinas, despertando neles o interesse e a 

participação no decorrer do processo educativo. Dessa forma, o projeto INOVA IEMA foi 

essencial na promoção de uma ensinagem significativa e efetiva. Tal resultado foi comprovado 

através de avaliações formativas e nas apresentações dos produtos finais que os estudantes 

protagonizaram durante todo o percurso. 



 

Assim como as demais escolas de tempo integral do Maranhão, as escolas da rede IEMA 

têm vários planejamentos coletivos ao mês. No entanto, podemos tornar esses momentos mais 

produtivos. Para resolver esse problema, o projeto INOVA IEMA mostrou que o uso de 

estratégias de processos criativos que coloquem todos da comunidade escolar para colaborarem 

entre si ajuda a equipe a pensar fora da caixa, podendo dessa forma, solucionar problemas 

escolares e de aprendizagem dos estudantes. 

Um processo de ensinagem transdisciplinar precisa de momentos colaborativos e de 

escuta de todos que compõem a comunidade escolar. Nesse contexto, a atuação do professor 

tem outra perspectiva. Com o plano de inovação da equipe INOVA IEMA, notou-se primordial 

que o professor transdisciplinar organize a sua prática, não somente como professor da base 

comum ou técnica, mas também, como professor da educação profissional, possibilitando ao 

estudante uma educação sólida e politécnica na perspectiva da totalidade. 

A avaliação e o aperfeiçoamento do nosso plano de inovação tiveram como foco não só 

os resultados da aprendizagem dos estudantes, mas a qualidade do plano como um todo, a nossa 

eficácia e a eficiência do sistema escolar. Por esse motivo que o professor precisa ser 

qualificado e ter formações para estar pronto para pensar de forma transdisciplinar e conseguir 

planejar de maneira colaborativa. Leoni (2007) fala que o professor transdisciplinar se 

caracteriza por suas habilidades para trabalhar em conjunto com outros professores (e 

profissionais), explorando focos de interesse em comum, participando de projetos 

compartilhados, busca manter uma comunicação ampla com as demais disciplinas, sendo capaz 

de trabalhar em equipe fugindo do tradicionalismo que sempre os coloca isolado dentro de uma 

comunidade complexa que é a educação. Gosta de inovações e de colocar em prática ideias 

diferentes.  

Para finalizar, o sistema educacional maranhense, especialmente o ensino técnico 

integrado ao ensino médio, vem inovando por meio de um modelo pedagógico que oferece 

formação técnica de qualidade. No entanto, esse mesmo modelo não consegue inovar dentro da 

própria inovação. Isto é, os horários reservados aos planejamentos coletivos são mal utilizados 

o que dificulta na formação continuada do professor que continua tendo dificuldades em pensar 

fora da caixa e em manter uma comunicação aberta com os seus pares. Isso automaticamente 

pode ser uma barreira para a transdisciplinaridade e para a desfragmentação do saber. A 

inovação dentro da inovação precisa ocorrer. Significa que precisamos ter os horários de 

planejamento e precisamos saber fazer isso. Desse modo, é necessário introduzir cada vez mais 

técnicas de processos criativos, instrumentais pedagógicos integradores, brainstorming e 

demais ferramentas e recursos de planejamento. 
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RESUMO 

 

Dado a “explosão” de atividades educacionais e pedagógicas extraclasse e fora da escola, apoiadas 

institucionalmente pelo IEMA, propomos a investigação da escolha e participação de estudantes em 

ações e práticas postadas no interior do sistema de ensino implantado em escolas técnicas de tempo 

integral, como elementos fomentadores de exclusão entre aqueles de origem e características étnico-

raciais diferentes. Trata-se de uma pesquisa de base empírica em condições de compreender dinâmicas 

internas indutoras de injustiças e desigualdades capazes de subsidiar a aplicação de medidas de 

correção a partir de ações afirmativas sustentadas na perspectiva teórica da justiça diferencialista e dos 

cânones definidores da escola justa. A proposta sustenta-se em dois períodos bem delineados: no 

primeiro, visa ampliar a base de dados estatísticos por meio de método quantitativo, já posterior e 

qualitativamente, compreende a dinâmica que envolve a escolha dos estudantes para a participação em 

olimpíadas (internas e externas), projetos de pesquisa, congressos, seminários, eventos (regionais, 

nacionais e internacionais) e copas e fóruns de debates; no segundo momento, indica a aplicabilidade 

de ações afirmativas (sistema de cotas) que buscam estabelecer a equidade na relações étnico-raciais 

dentro da escola para a participação estudantil direta e ativa em atividades de notável valor simbólico 

na construção e desenvolvimento da cidadania e da cultura escolar.  

 

Palavras-chave: educação, escola justa, inclusão, equidade, desenvolvimento. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Do ponto de vista legal e administrativo, a Lei nacional nº 13.415/2017 modificou a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) e imprimiu alterações  na estrutura 

do ensino médio ao, por exemplo, estender o tempo mínimo do estudante na escola de 800 

horas para 1.000 horas anuais até 2022. Também estabeleceu nova organização curricular, 

supostamente menos rígida e mais flexível, contemplando a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) e facultando escolhas aos estudantes por meio dos chamados itinerários formativos, 
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cuja perspectiva central concentra-se nas áreas de conhecimento e na formação técnica e 

profissional.  

Diante desse novo contexto, potencializado por questões regionais específicas, como 

no caso do estado do Maranhão, em que os índices socioeconômicos (renda per capita, 

alfabetização, IDH) estão abaixo da média brasileira, sobressai a criação do Instituto de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) como alternativa no âmbito da 

educação de interferir nessa realidade, de modo a tentar suplantar esses passivos (demandas e 

gargalos) históricos.    

Para entendermos as questões em tela, apontamos alguns dados preliminares que 

chamam atenção da problematização proposta: em 2016, por volta de 66,3 milhões de pessoas 

de 25 anos ou mais de idade (ou 51% da população adulta) tinham concluído apenas o ensino 

fundamental. Nesta linha, menos de 20 milhões (15,3%) haviam terminado o ensino superior. 

Há desequilíbrios (desigualdades) nos índices de  escolaridade (instrução formal) de acordo 

com a região. No Nordeste a situação indica percentuais mais elevados: 52,6% não 

concluíram o ensino fundamental. A condição encontrada no Sudeste, aponta para o seguinte 

percentual: 51,1% tinham pelo menos o ensino médio completo. Na faixa etária da população 

com 25 anos ou mais, no Brasil, somente 8,8% de pretos ou pardos possuíam nível superior. 

Para os brancos esse percentual sobe a 22,2%. Entre homens e mulheres, os dados apontam 

que as mulheres conseguem concluir o ensino superior (16,9%) mais que os homens (13,5%). 

Em relação ao analfabetismo no Brasil em 2016 correspondia a 7,2% da população ou 11,8 

milhões de pessoas. No Nordeste seriam 14,8% da população enquanto que no Sul do país 

esse índice atingiria 3,6%. Quanto à população preta ou parda, o analfabetismo seria  de 

09,9%, isto é, mais que o dobro da população branca (4,2%). (IBGE, 2016) 

 
Os entraves são mais rígidos para os mais pobres, a estabilidade das equipes 

docentes é menor nos bairros difíceis, a expectativa dos professores é menos 

favorável às famílias desfavorecidas, que se mostram mais ausentes e menos 

informadas nas reuniões de orientação. Quanto mais favorecido o meio do qual o 

aluno se origina, maior sua probabilidade de ser um bom aluno, quanto mais ele for 

um bom aluno, maior será sua possibilidade de aceder a uma educação melhor, mais 

diplomas ele obterá e mais ele será favorecido [...]. (DUBET, 2004, p. 542) 

 

Os dados nos oferecem um cenário de desigualdades patentes, onde o negro é atingido 

de forma inequívoca enquanto uma das principais vítimas da desigualdade operada dentro e 

fora da escola. Mais do que isso, entendemos que não há escola justa sem respeito aos 

direitos, sobretudo das minorias. Uma das maneiras em se respeitar os direitos seria a busca 

da equidade étnico-racial. Para tanto, o primeiro passo se consolida em entender as formas de 



 

exclusão operadas dentro da escola para em seguida tentar superá-las. De acordo com esse 

contexto, a pesquisa pode ser justificada à medida que visa identificar os elementos indutores 

de exclusão étnico-racial dentro da escola como um dos meios decisivos de reprodução de 

desigualdades exercidos institucionalmente, o que, em linhas gerais, impede e/ou dificulta a 

construção de uma sociedade minimamente democrática amparada em direitos fundamentais e 

humanos como o saber, o conhecimento e o desenvolvimento humano (social e econômico). 

 Nestes termos, a Unidade Plena do IEMA de Axixá serviu de base e referência para a 

coleta de dados no segundo semestre de 2019, em razão de ser este o período de finalização 

do primeiro ciclo formativo geral de estudantes (ensino médio e técnico 2017, 2018 e 2019) 

da Unidade. Dessa forma, a pesquisa concentrou-se naqueles estudantes que atravessaram 

todo o percurso acadêmico do ensino médio na Unidade - os formandos resultantes do modelo 

colocado em execução. Portanto, período este que antecede em poucos meses o início e as 

paralisações decorrentes da pandemia provocada pela SARS-covV-2 a partir da doença 

COVID-19, em março de 2020, enquanto o ensino acontecia presencialmente.  

 

METODOLOGIA 

 

Objetivamente, nosso intuito consubstancia-se no entendimento dos perfis 

socioeconômico e étnico-raciais, majoritários e minoritários, dos estudantes partícipes desse 

“fenômeno” designado por nós de explosão de atividades educacionais e pedagógicas 

extraclasse e fora da escola. Quais os critérios adotados na escola para a escolha e 

participação dos estudantes em tais atividades de grande visibilidade interna e externa? Qual o 

caráter dessas atividades: inclusivo ou seletivo? Na sequência aplicamos medidas voltadas a 

corrigir possíveis desigualdades e exclusões verificadas por meio dos dados coletados. 

Para tanto, nosso percurso metodológico conjuga em períodos diferentes análises 

quantitativa e qualitativa. No primeiro momento fizemos questionários e coletamos dados a 

respeito dos perfis socioeconômicos e étnico-raciais dos participantes das atividades 

educacionais e pedagógicas extraclasse fora da escola. Tais percentuais nos mostram as 

características tanto dos estudantes que se sobressaem na participação dessas atividades 

quanto daqueles marginalizados pelo processo. Neste caso, iremos cruzar os dados coletados 

entre escolaridade de pais e responsáveis dos estudantes, renda familiar e perfil étnico-racial 

dos estudantes com os perfis daqueles que participam com mais e menos intensidade das 

atividades em tela. Esse universo será traduzido, de modo específico, em gráficos acerca da 



 

realidade encontrada, dos perfis partícipes do processo. No segundo momento, vamos nos 

deter na busca  

 

[...] dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 

atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como parte da 

realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar 

sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e 

partilhada com seus semelhantes. O universo da produção humana que pode ser 

resumido no mundo das relações, das representações e da intencionalidade e é objeto 

da pesquisa qualitativa dificilmente pode ser traduzido em números e indicadores 

quantitativos”.  (MINAYO, 2013, p.21). 

 

Desse modo tentamos nos posicionar de acordo com a realidade empírica ao 

utilizarmos técnicas da observação participante como instrumento balizador da pesquisa de 

campo. Entre os instrumentos fizemos uso de entrevistas abertas e em profundidade. A partir 

dos dados e informações auferidos quantitativa e qualitativamente, indicamos ações para 

estancar a reprodução.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Nossa investigação se inscreve alinhada aos pressupostos teóricos que defendem o 

saber, o conhecimento e o desenvolvimento social como partes dos direitos fundamentais e 

humanos. A defesa dessa perspectiva teórica aparece de forma intensa e norteadora em 

relatórios produzidos por organismos das Organizações das Nações Unidas (ONU), como, por 

exemplo:  

 

[...] nas propostas da Educação para Todos, as quais estão presentes nos Relatórios 

do Desenvolvimento Humano (RDH) encomendados pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)1 e nos Relatórios de Monitoramento 

Global das Metas Educação para Todos (REPT) encomendados pela Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). (REZENDE, 

2019, p.121). 

  

Nesse aspecto, o artigo dá vazão ao entendimento que contempla a escola como um 

lugar (instituição) capaz de realizar e exercitar o cumprimento de direitos fundamentais e 

humanos sem, necessariamente, repercutir as desigualdades socioeconômicas e étnico-raciais 

vivenciadas e operadas fora de seu âmbito. De acordo com essa proposta teórica, a escola 

justa seria aquela capacitada a eliminar desigualdades internamente, promover a equidade e 

habilitar indivíduos à participação da vida sociopolítica. Na esteira desses pressupostos, 

Estevão (2016) nos apresenta uma síntese útil: 



 

 

Uma escola justa e de qualidade deve mobilizar a justiça escolar como igualdade de 

tratamento, quer no acesso, quer no sucesso, quer na possibilidade de permanecer no 

sistema […], mas também a justiça diferencialista, dando mais aos que mais 

necessitam, designadamente aos que revelem dificuldades ou necessidades 

educativas especiais. Estes terão eventualmente de usufruir de políticas 

compensatórias, no sentido de os tornar mais capazes de realizar o que de facto 

valorizam […]. (ESTEVÃO, 2016, p. 53-54) 

 

Ao detectar as injustiças, sobretudo escolar, há possibilidades concretas de corrigi-las 

na medida em que se possibilite as condições equânimes de capacitação e habilitação a 

estudantes em condições distintas, seja pela renda, origem e característica étnico-racial. O 

tratamento homogêneo, em geral, disponibilizado pela escola aos estudantes, sem levar em 

consideração as diferenças culturais, acabam reforçando as desigualdades e promovendo sua 

reprodução dentro da escola. (BOURDIEU, 2015).  Esse é um dos motivos apontados por 

François Dubet (2004), que estaria na raiz da reprodução de desigualdades sociais pelas 

instituições escolares: a perspectiva meritocrática. Tanto o tratamento homogêneo quanto o 

estímulo à competição reforçam tal reprodução. Neste ponto, Dubet (2004) defende a 

discriminação positiva: 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conforme expresso distribuímos questionários aos estudantes do terceiro ano do 

ensino médio dos cursos técnicos (informática e eletrotécnica) da Unidade Plena do IEMA de 

Axixá, no segundo semestre de 2019, a fim de compreendermos os perfis dos estudantes que 

participam das atividades educacionais e pedagógicas extraclasse, estas dotadas de grande 

valor simbólico na construção e constituição da cultura escolar. Bem como cruzar esses dados 

com a realidade (condições) socioeconômica do alunado tentando buscar os elementos 

sobressalentes da inclusão/exclusão étnico-racial dentro da escola. Os intuitos visam dirimir 

os impactos da reprodução da desigualdade social na escola  e permitir alternativas de ação 

(regras institucionais) que conciliem avanço democrático com desenvolvimento humano, 

social e econômico.   

O questionário contou com seis questões: 1) Qual o grau de instrução de seus pais ou 

responsáveis?; 2) Qual a renda familiar total contando todos os rendimentos de todos os 

moradores da casa?; 3) Antes de entrar no IEMA, você já havia tido acesso a uma biblioteca 

ou a livros, sem ser material didático da escola, em casa?; 4) Quais as suas características 

étnico-raciais e qual seu credo religioso?; 5) Nesses quase três anos de formação no IEMA, 



 

você participou de alguma atividade fora da instituição (Copa IEMA de debates, Eventos, 

Fóruns, Seminários, Congressos, Semanas Estudantis, Olimpíadas) ?; 6? Durante os últimos 

três anos, você já teve algum sintoma relativo a problemas psicológicos como ansiedade, 

depressão, angústia, insônia, entre outros? As duas primeiras questões são de ordem objetiva 

de múltipla escola. As respostas possíveis para a pergunta de número um foram condicionadas 

em três possibilidades: a) Nunca estudaram; b) Primeiro e segundo graus e c) Curso superior e 

pós-graduados. Na questão de número dois disponibilizamos cinco possibilidades de 

respostas: a) até meio salário mínimo; b) até um salário mínimo, c) de um a dois salários 

mínimos, d) de dois a cinco salários mínimos, e) Mais de cinco salários mínimos. Todas as 

demais questões (3, 4, 5 e 6) foram de ordens dissertativas.  

Para efeito deste artigo recorremos aos resultados encontrados nas questões um, dois 

quatro e cinco. Noventa e quatro (94) estudantes responderam ao questionário. O questionário 

não foi respondido por cerca de vinte e cinco (25) alunos em razão de não estarem presentes 

no momento da distribuição das perguntas ou por motivo de desinteresse. Deste universo 

pesquisado temos a seguinte base constitutiva: sessenta e dois estudantes (62) disseram não 

ter participado das atividades educacionais e pedagógicas extraclasse fora da escola (neste 

quantitativo não foram adicionados ações e práticas de disciplinas eletivas realizadas fora da 

escola por não se tratar de evento e não possuir critérios classificatórios de participação). Por 

conseguinte, trinta e dois (32) responderam afirmativamente ter participado de alguma dessas 

atividades supracitadas. Nestes termos, os dados apontam para um quadro bem definido: do 

total de estudantes/alunos que responderam o questionário um terço (1/3) disse ter participado 

e os outros dois terços (2/3) apontaram pela não participação.   

 

Gráfico 1 - Escolaridade dos Pais e/ou Responsáveis dos estudantes 

 
FONTE: Elaborado pelo autor 2021 
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Os dados são oriundos, como já expresso, das respostas fornecidas por noventa e 

quatro (94) estudantes do terceiro ano do ensino médio do IEMA-Axixá. Dividimos os três 

gráficos em três variáveis: escola (conjunto total de alunos que responderam a pesquisa); 

participantes de atividades fora da escola e aqueles que durante os três anos nunca 

participaram dessas atividades, os não participantes. Na primeira questão, podemos perceber 

um fenômeno: a ampla maioria dos alunos possui pais ou responsáveis com escolaridade que 

varia entre o primeiro e segundo graus completos ou não.  O percentual gira em torno de 79%. 

Por sua vez, os alunos cujos pais possuem ensino superior e/ou pós-graduação são 16%, 

enquanto os filhos de pais ou responsáveis que nunca estudaram somam pouco mais de 5%. 

Quando relacionamos esses dados com os participantes e não-participantes avistamos 

alterações significativas nos percentuais. O gráfico permite a constatação de que quanto maior 

a escolaridade dos pais ou responsáveis mais chances o estudante terá em participar de tais 

atividades fora da escola. Neste caso, a média percentual de estudantes provenientes de 

famílias onde os pais têm ensino superior mais que dobra entre aqueles que participam de 

atividades fora da escola e despenca entre os Não Participantes.  

 

Gráfico 2 - Renda familiar dos estudantes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 2021 
 

A variável renda repete o fenômeno observado com escolaridade: quanto maior a 

renda das famílias maiores serão as chances dos estudantes participarem de atividades 

educacionais e pedagógicas fora da escola. Os percentuais repercutem esse entendimento.  

Dessa forma, chama atenção que alterações modestas na renda impactam e influenciam o 

desenvolvimento acadêmico do estudante, conforme atesta o gráfico, se entendermos tais 

práticas como atividades exitosas e diferenciadas no âmbito da aprendizagem e de sua 
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formação geral (cognitiva, política, moral, artística, entre outras).  Um exemplo eloquente 

dessa perspectiva são os alunos que disseram possuir renda familiar entre dois e cinco salários 

mínimos: nenhum deles ficou sem participar das atividades extraclasse fora da escola.  Dado o 

contexto socioeconômico da localidade (traduzido dentro da escola) poderíamos classificá-los 

como pertencentes à elite econômica, posto que apenas 07,45% dizem pertencer a famílias 

com renda acima de dois salários mínimos.   

   

Gráfico 3 - Perfil étnico-racial dos estudantes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 2021 
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sobressai uma perspectiva de mudanças internas referentes a construção da cultura escolar, 

que por sua vez se relaciona diretamente com a reprodução de desigualdades. Os dados são 

consistentes e desnudam um quadro de desigualdades étnico-raciais e socioeconômicos 

passíveis de correção interna. 

A leitura inicial dessas mudanças processadas internamente indicam que a sala de aula 

teria perdido o “monopólio exclusivo” (protagonismo) em ditar os valores sobressalentes da 

cultura dominante interna, dessa maneira, engendrando e sofisticando novas formas de 

reproduzir desigualdades. Qual o perfil do estudante que estaria apto a viajar, bem como sair 

de seu perímetro e circunscrição para representar a escola nas diversas atividades exteriores? 

Essas mudanças sugerem um novo cenário interno. Indicam ser responsáveis pela emergência 

de novos atores internos, como, por exemplo, os “campeões”, os “medalhistas olímpicos”, os 

“novos pesquisadores” inscritos em projetos de pesquisa, os participantes de congressos, 

seminários e feiras estudantis, os “vencedores e vencidos” de copas e fóruns de debates.    

À priori, cientes da forma de escolha desses estudantes para a participação nessas 

atividades (gestão e professores), há probabilidade de se encontrar uma elite estudantil interna 

mais ampliada, porém não menos homogênea no que diz respeito a renda familiar, às origens 

e características étnico-raciais e à escolaridade dos responsáveis. Por isso, abordamos, nesse 

aspecto, a perspectiva desenvolvida por Pierre Bourdieu (1998) de que seria imprescindível 

uma leitura apurada das formas com as quais os sistemas de ensino se organizam e 

reorganizam na tentativa de se contrapor e/ou diminuir os efeitos da ação reprodutora na 

escola.  

Quanto mais límpida e cristalina se processar a tradução dos elementos que 

patrocinam a reprodução dentro da escola, mais robusta e portentosa será a resistência em 

torno de suas ações. Por conseguinte, em tese, a necessidade da aplicação de ações afirmativas 

dependeria do conjunto de dados coletados e das análises subsequentes realizadas. Portanto, 

dado as ressalvas científicas evidentes, seria plausível sugerir e aplicar uma lei de cotas 

interna para o ensino médio referente à participação dos estudantes em diferentes atividades 

extraclasses fora da escola. Outra possibilidade residiria na incorporação de regras e normas 

nas diretrizes operacionais do sistema de ensino que empregassem formas equânimes de 

participação entre estudantes de origens e características étnico-raciais diferentes nessas 

atividades.  

Outra vertente de ação que nos parece viável, de caráter mais específico para conter os 

ímpetos da reprodução, seria a extensão da formação docente, no sentido de ampliar o 

conhecimento em torno de teorias da educação e do fenômeno da reprodução, nos termos 



 

desenvolvidos por Bourdieu e Passeron (2010) e sequenciados por Dubet (2004; 1997). Nesse 

âmbito, apontamos a necessidade da comunidade escolar (particularmente gestores e 

professores) ter acesso (conhecimento) às abordagens educacionais e pedagógicas que 

consubstanciam e servem de substrato teórico e paradigmático aos sistemas de ensino 

implantados nas escolas. A falta de conhecimento de seus agentes na condução das atividades 

educacionais e pedagógicas também seria um dos fatores a potencializar um cenário de 

injustiças, desigualdades e exclusão.  

O modelo político-pedagógico do IEMA, bem como o modus operandi de gestores e 

professores, atinge as Unidades Plenas de modo quase uníssono, com pouca ou nenhuma 

mudança nas ações implantadas (diretrizes, regras, normas e procedimentos institucionais), o 

que nos permite concluir que a variação dos índices entre as escolas seria mínima ou 

correspondente aos percentuais étnico-raciais censitários da população local pesquisada, não 

alterando a essência do diagnóstico já que se trata de fenômeno estrutural e não conjuntural. 

Via de regra, o método de escolha não escapa a dois critérios sobressalentes: rendimento 

acadêmico e boa relação interpessoal (proximidade) entre estudante e professor, os quais não 

garantem equidade nem promovem justiça social internamente. Por isso, novos instrumentos e 

recursos institucionais devem ser disponibilizados: de um lado, a formação do docente 

amparada nas teorias educacionais que dão vida ao modelo educacional posto em execução, 

de outro e de maneira conjugada, novas regras (critérios) que amparem e subsidiem gestão e 

professores na tarefa da escolha dos estudantes para a participação em atividades educacionais 

e pedagógicas extraclasse fora da escola.  

Tal compreensão não afasta a necessidade de aprofundamento dos dados, a partir de 

coleta em todas as Unidades, mas reforça e enfatiza a tomada de ações capazes de abrandar o 

quadro de distorções (injustiças e desigualdades) exposto e verificado na Unidade de Axixá ao 

final de seu primeiro ciclo formativo (2017, 2018 e 2019). Entendemos que as medidas de 

correção propostas em tela (sistema interno de cotas e formação teórica docente) podem 

(possuem potencial) ser estendidas (replicadas) às escolas de tempo integral da Secretaria de 

Educação (SEDUC).  
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RESUMO 

O presente artigo discute a possibilidade de aprimorar o planejamento e desenvolvimento de políticas 

públicas voltadas para comunidades tradicionais quilombolas maranhenses a partir da instituição um 

mecanismo de participação popular e controle social composto pelos órgãos do Poder Executivo 

Estadual e por entidades representativas das comunidades quilombolas do Maranhão. Segundo os dados 

da Fundação Cultural Palmares, o Maranhão apresenta 582 (quinhentas e oitenta e duas) certidões de 

reconhecimento quilombolas (CRQ’s) publicadas, sendo uma das unidades federativas com maior taxa 

de comunidades negras autodeclaradas quilombolas. Entretanto, considerando que a certificação não 

garante imediata regularização da situação territorial, as citadas comunidades convivem com intenso 

processo de luta pela proteção dos seus territórios e, consequentemente, a sua segurança alimentar, 

práticas tradicionais e direito ao bem viver. Assim, por meio do método indutivo e abordagem qualitativa 

de pesquisa, analisam-se os dados sobre conflitos socioambientais envolvendo comunidades tradicionais 

no Maranhão e se discute como a estruturação de espaços coletivos com representatividade de 

comunidades quilombolas podem conferir novas dinâmicas para a resolução de conflitos territoriais e, 

por consequência, a promoção do desenvolvimento humano e proteção da cidadania de quilombolas no 

Estado do Maranhão.  

Palavras-chave: Controle social; Conflito Socioambiental; Políticas Públicas; Governança quilombola; 

Tratamento adequado de conflitos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo os dados da Fundação Cultural Palmares (2021), o Maranhão apresentava 

589 (quinhentas e oitenta e nove) certidões de reconhecimento quilombolas (CRQ’s) e 849 

(oitocentos e quarenta e nove) comunidades autodeclaradas quilombolas, pois algumas 

certidões se referem a territórios étnicos compostos por vários povoados. Considerando que em 

todo o Brasil são 2.807 certidões e 3.467 comunidades, o Maranhão possui mais 20% das 

certidões emitidas em todo o país e figura como a 2º maior unidade federativa em presença 

quilombola, atrás apenas da Bahia. 
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No Brasil, o direito ao território assegurado nas disposições transitórias da 

Constituição Federal de 1988 só veio a ser regulamentado em 2003. Em que pese a grande 

quantidade de CRQ’s emitidas, considerando que a certificação não garante imediata 

regularização da situação territorial, as comunidades quilombolas brasileiras convivem com 

intensos desafios à efetivação da regularização dos seus territórios com processos burocráticos 

e escassez de recursos. 

Esse contexto de insegurança territorial impulsiona a proliferação de conflitos 

socioambientais que envolvem comunidades tradicionais quilombolas e, em razão das 

estratégias de luta pelo território desenvolvida pelos atingidos, o Poder Público é 

constantemente demandado para o desempenho de ações que possam garantir os direitos 

assegurados na Constituição e em tratados internacionais, como a Convenção 169 da OIT. 

O Estado do Maranhão tem adotado políticas voltadas a proteção dos direitos 

humanos e direitos sociais e por isso, no âmbito de suas secretarias e órgãos, tem executado 

políticas aliadas a essas premissas, a exemplo da Comissão Estadual de Prevenção a Violência 

no Campo e na Cidade- COECV, a Secretaria de Igualdade Racial, Ouvidoria de Direitos 

Humanos, Juventude e Igualdade Racial e a Mesa quilombola, no âmbito do Instituto de 

Colonização de Terras do Maranhão – ITERMA. 

A principal relevância desses instrumentos tem sido garantir à população em geral, 

comunidades e aos movimentos sociais acesso direto ou por meio de órgãos colegiados aos 

espaços de formulação e monitoramento de políticas públicas. Assim, o presente estudo 

questiona: qual a importância da criação de instrumentos coletivos e representativos para 

o tratamento adequado de conflitos socioambientais envolvendo comunidades 

tradicionais quilombolas pelo Poder Executivo Estadual? 

Para discutir o problema apresentado, apresenta os conceitos de conflitos 

socioambientais, governança pública e participação popular, e analisa a políticas desenvolvidas 

pelo Estado, especificamente em relação a atuação da COECV, a COEPI e a Mesa Quilombola 

do ITERMA, e por fim, a partir da análise da estrutura descentralizada de denúncias de conflitos 

envolvendo comunidades quilombolas, propõe a criação de um espaço para as comunidades 

quilombolas demandarem e priorizarem políticas públicas junto aos órgãos do Estado. 

A partir da política de prevenção de conflitos executada pela Secretaria de Direitos 

Humanos e Participação Popular – SEDIHPOP, se demonstra a necessidade de avançar no 

desenvolvimento de políticas públicas que possam abarcar a complexidade dos conflitos étnicos 

ambientais, principalmente em decorrência das políticas de desenvolvimento econômico das 



  

áreas de produção agrícolas realizadas pelo Estado. Nesse sentido, o estudo se justifica de forma 

coerente enquanto ferramenta adequada para propor estratégias para efetivação da participação 

popular e a cidadania na execução das políticas frente aos conflitos que envolvem a proteção 

ao meio ambiente e territórios tradicionais 

 

METODOLOGIA  

 

O presente estudo utiliza do método indutivo (MARCONI, LAKATOS, 2020, p.107) e 

da abordagem qualitativa, (MINAYO et al, 2016) para analisar os conflitos socioambientais no 

Estado do Maranhão a partir da revisão de literatura e análise de documentos produzidos pela 

Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Participação Popular – SEDIHPOP, com finalidade 

de propor estruturação de mecanismo com representatividade de comunidades quilombolas 

para avançar em estratégias de tratamento adequado de conflitos territoriais, e com isso 

consolidar ações de desenvolvimento humano e proteção da cidadania. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Os conflitos socioambientais estão inseridos no que o movimento da Justiça 

Ambiental costuma identificar enquanto o processo fruto da “[...] imposição desproporcional 

dos riscos ambientais às populações menos dotadas de recursos financeiros, políticos e 

informacionais” (ACSERALD et al, 2009, p. 09). Nesse contexto, certos grupos são 

especialmente atingidos quando da degradação ambiental. 

Os danos ambientais são impostos a grupos raciais discriminados, bairros operários 

e populações marginalizadas nas áreas urbanas, mas especialmente ao se tratar dos povos e 

comunidades tradicionais, há uma demanda por justiça socioambiental (MOREIRA, 2018) uma 

vez que o posicionamento político desses sujeitos está inserido na sua relação com o território 

– em suas dimensões ambientais, culturais e sociais – e por vezes, é justamente o objeto 

catalisador do conflito. 

Nesse sentido, baseando nas considerações de Eliane Cristina Pinho Moreira 

(2018), é possível explicar que os conflitos socioambientais podem ser entendidos enquanto 

conflitos que envolvem disputadas em torno de territórios e a natureza que lhe é intrínseca e 

tem como ponto comum a especial relação que os povos e comunidades tradicionais possuem 

com estes bens como base para a vivência social e cultural. 



  

O art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da 

Constituição Federal de 1988 garante o direito ao território às comunidades remanescentes de 

quilombos e o Decreto 4.887 de 20 de novembro de 2003, regulamento o procedimento. A partir 

do critério da autodefinição, as comunidades certificadas pela Fundação Cultural Palmares (art. 

2, §4º) podem ingressar com o procedimento administrativo no Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA para reconhecimento e titulação do território. 

Os conflitos pela terra se reproduzem no acesso a esse direito ao território, frente 

ao processo histórico do Brasil marcado pela concentração de terras e ações de grilagem de 

terras para apropriação indevida de áreas públicas. Gustavo Francisco Teixeira Prieto (2017), a 

respeito desse contexto histórico, explica que a partir da análise da legislação do século XIX, 

percebe-se que posse e propriedade irão confundir-se intencionalmente e a grilagem de terra é 

elemento central para o entendimento da formação da propriedade privada no Brasil. 

Não à toa, os Cadernos da CPT são publicados anualmente demonstrando a 

gravidade dos conflitos pela terra no país, e nesse contexto, o Estado do Maranhão aparece 

como estado com maior número de ocorrências de conflitos com 174 ocorrências, seguido do 

Estado do Pará como 150 conflitos (CPT, 2019). 

Essas disputas alcançam o judiciário sob diferentes ações processuais, inclusive 

ações penais, por crimes de ameaças e homicídios, mas tem-se um destaque neste estudo para 

as disputadas tratadas no âmbito dos processos judiciais de reintegração de posse. 

É diante dos complexos problemas estruturais, como o dos conflitos 

socioambientais, e da necessidade de garantir maior eficácia à atuação estatal que surge a 

Governança Pública, entendida como uma estratégia "adotada na relação entre o Estado e a 

sociedade com vistas à construção do público, envolvendo o próprio público e buscando atender 

aos interesses desse mesmo público" (DIAS; CARIO, 2014). Assim, a Governança Pública 

apresenta-se como novo modelo da administração pública para desenhar as soluções às 

demandas do século XXI de modo mais democrático. 

As práticas de Governança adotadas pela Administração Pública devem observar 

algumas diretrizes de alinhamento de suas ações com as expectativas das partes interessadas 

para a otimização de seus resultados. Uma das estratégias é a promoção da participação social, 

envolvendo usuários da política e setores da sociedade interessados na pauta4. 

 
4 Destaca-se, aqui, a estratégia de relacionamento com a parte interessada elencada pelo Referencial Básico de 

Governança (TCU, 2014, p. 50, grifo nosso): "Prática E1.2 - Promover a participação social, com envolvimento 

dos usuários, da sociedade e das demais partes interessadas na governança da organização. Relaciona-se 

com definir diretrizes para a participação social na governança da organização e identificar as partes interessadas, 



  

Desse modo, no que tange especificamente à Governança relacionada aos conflitos 

socioambientais e às comunidades quilombolas, há a necessidade de integrar a participação 

democrática de representantes das coletividades quilombolas, dos Movimentos Sociais e 

Entidades da Sociedade civil para assegurar a promoção de tratamento adequado às demandas 

das Comunidades Tradicionais.  

A partir da concepção de Governança, depreende-se que a criação de instituições 

participativas dessa natureza representa uma forma de incorporação de cidadãos e associações 

da sociedade civil no controle e deliberação sobre políticas (AVRITZER, 2008). Do mesmo 

modo, institucionaliza a participação cidadã prevista na Constituição de 88 como uma prática 

da democracia participativa, como um mecanismo de exercício direto da vontade democrática, 

restaurando e repolitizando a própria legitimidade do sistema democrático (BONAVIDES, 

2003, p.22), essencial para lidar com as complexidades dos conflitos socioambientais e das 

comunidades tradicionais.  

A institucionalização do mecanismo proposto englobaria as 4 dimensões da 

participação cidadã: a primeira, com caráter emancipatório, de empoderamento político e 

incentivo à cidadania ativa; a segunda para controle social da gestão de políticas públicas; a 

terceira como meio para construção e fortalecimento da identidade coletiva; e a quarta dimensão 

como conquista política e direitos fundamentais, visto que o mecanismo dividiria a 

responsabilidade do poder público (TEIXEIRA, 2001). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise dos dados e dos procedimentos atualmente adotados pelo Estado para 

tratar conflitos socioambientais demonstra que o conhecimento dos casos e denúncias 

relacionadas às comunidades tradicionais quilombolas chegam ao conhecimento do poder 

público, geralmente, por demandas provenientes da Sociedade Civil.  

Entidades e Movimentos Sociais ligados ao direito à moradia, direitos humanos e 

luta pela terra, como MST, FETAEMA, Centro de Cultura Negra, CPT e SMDH, protagonizam 

o relacionamento com as comunidades tradicionais em decorrência da própria capilaridade e 

amplitude de atuação no trabalho de base e acompanhamento dos territórios em conflito no 

 
além de implantar mecanismos que viabilizem a participação social na governança da organização. Como 

resultado, espera-se que a participação social ocorra em conformidade com as diretrizes estabelecidas". 

 



  

interior de todo o Estado do Maranhão. Ademais, pontua-se como de extrema importância a 

criação de coordenações e associações municipais comunidades quilombolas. 

 

A Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade 

O Estado do Maranhão é marcado por um histórico violento de conflitos pela posse 

da terra com ameaça a vida das comunidades tradicionais e às ocupações consolidadas que 

ofereciam resistência à retirada forçada. Por essa razão, desde 2015, tem-se adotado uma 

política de prevenção de conflitos agrários e fundiários sob gestão principal da Secretaria de 

Direitos Humanos e Participação Popular – SEDIHPOP. 

No âmbito das políticas de proteção aos direitos humanos aplicáveis aos conflitos 

pela terra, destacam-se a proteção às lideranças ameaçadas em conflitos, combate à violência 

policial, atendimento a vítimas de violações e a prevenção/mediação de conflitos agrários e 

fundiários, por meio da Coordenação de Prevenção a Violência no Campo e na Cidade – CPV. 

Por sua vez, a COECV, criada pela Lei Estadual nº 10.246/2015, é formada por 

órgãos estaduais, do sistema de justiça e entidades da sociedade civil que, nos limites da 

competência do poder executivo, tem buscado realizar ações alternativas à execução do despejo 

forçado, que garantam os direitos humanos das populações vulneráveis (MARANHÃO, 2015).  

Segundo o banco de dados da COECV (SEDIHPOP, 2021), registraram-se 35 casos 

de conflitos envolvendo comunidades autodeclaradas quilombolas, entre os anos de 2015 a 

2021, envolvendo disputas judicializadas e não judicializadas pela terra. Somente em 2020, 

foram registradas 41 denúncias envolvendo demandas socioambientais, que incluem denúncia 

de ameaças, dano ambiental e indícios de grilagem de terra, conforme gráfico abaixo. 

Gráfico 01: Denúncias de Conflitos 

Socioambientais em 20205 

 

Gráfico 02: Tipos de denúncias recebidas pela 

COECV em 20206 

 

 

 
5 Fonte: Equipe técnica da COECV. Acompanhamento de Conflitos socioambientais, 2020.  
6 Ibidem. 
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Dentre os 15 conflitos envolvendo comunidades quilombolas, há 12 denúncias de 

crimes ambiental, 13 de ameaças contra moradores e lideranças, 8 denúncias de indícios de 

grilagem de terras e 4 demandas sobre insegurança alimentar, considerando que em um mesmo 

conflito os diferentes motivos de denúncia se sobrepõem. 

Outro ponto de destaque é que a sociedade civil é quem demanda e apresenta os 

casos ao conhecimento da comissão, pois a competência da COECV é limitada ao recebimento 

dos processos judiciais envolvendo conflitos possessórios com decisões liminares de 

reintegração de posse, conforme legislação estadual. Sabendo-se da relevância da Comissão, 

para avançar na comunicação com órgãos do poder estadual e atuar como local de diálogo para 

ações nessas áreas, a Sociedade Civil tem levado diversos casos diretamente à Comissão com 

demandas que se estendem à mediação de conflitos. No gráfico abaixo, destaca-se a atuação da 

Sociedade Civil nos conflitos socioambientais em relação aos conflitos quilombolas recebidos 

em 20207. 

Gráfico 03: Sociedade Civil nos conflitos quilombolas recebidos em 20208 

 

As denúncias recebidas pela COECV majoritariamente são provenientes da 

sociedade civil que encaminha não apenas os fatos de ameaça ou crimes  na área, mas demanda 

diretamente a partir dos casos que acompanha, a ação da Comissão no sentido de acompanhar, 

identificar alternativas ou dar ciência a outros órgãos sobre eventuais ações pendentes. 

Especificamente em relação às comunidades quilombolas, a demanda tem sido no sentido de 

dialogar com o INCRA para dar andamento em processos de titularização que estão parados. 

Ou seja, a Comissão tem atuado como um interlocutor entre a Sociedade Civil e o 

poder executivo federal e estadual. Entretanto, identifica-se a existência de limitações inerentes 

à política executada pela COECV que impedem ações mais propositivas para a resolução desses 

 
7 Conforme banco de dados da COECV, foram recebidas 41 denúncias envolvendo comunidades tradicionais, 

como entidades da Sociedade Civil que encaminharam denúncias destaca-se: FETAEMA (14), SMDH (10), 

Diocese de Brejo (9), CPT (5) e Justiça nos Trilhos (2) Fonte: Equipe técnica da COECV. Acompanhamento de 

Conflitos socioambientais, 2020. 
8 Fonte: Equipe técnica da COECV. Acompanhamento de Conflitos socioambientais, 2020. 
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conflitos socioambientais, que geralmente versam sobre direitos territoriais indisponíveis que 

não podem ser objeto de acordos ou negociações. 

 

A Mesa Quilombola para Questões Agrárias e Fundiárias do ITERMA 

A Mesa Quilombola para questões fundiárias e agrárias do Maranhão do Instituto 

de Colonização e Terras do Maranhão – ITERMA, estabelecida pela 

PORTARIA/ITERMA/GABINETE/ no 238/2017, publicada no DOEMA em 24/11/2017, têm 

por objetivo fortalecer e estabelecer prioridades para as ações de regularização fundiária de 

territórios quilombolas que tramitam no âmbito do Estado, além de ser um importante espaço 

de diálogo com entidades representativas dessas comunidades. 

Desde a sua instituição, a Mesa Quilombola tem se consolidado como um espaço 

de participação popular das comunidades quilombolas, porém, tendo em vista a delimitação da 

sua atuação para o acompanhamento dos processos de titulação no âmbito do ITERMA, há 

diversas pautas correlatas à situação territorial, segurança alimentar e proteção ambiental que 

fogem à sua atribuição. 

Além disso, pontua-se que muitas comunidades quilombolas do Maranhão não 

buscam participar das reuniões da Mesa, pois seus processos de regularização tramitam no 

âmbito federal e não têm qualquer relação com o ITERMA. 

 Ademais, considerando que a Mesa Quilombola foi instituída por uma portaria 

interna do ITERMA, os seus membros não recebem apoio financeiro para deslocamento e 

hospedagem quando da realização de atividades presenciais. Considerando a situação de 

vulnerabilidade econômica em que se encontra parte significativa da população quilombola do 

Estado, esse fato se apresenta como um verdadeiro óbice ao melhor exercício do controle social 

e do direito cidadão à participação popular em instâncias de governança. 

 

A experiência da COEPI 

A Comissão Estadual de Políticas Públicas para os Povos Indígenas (COEPI), 

instituída por meio do Decreto n.º 34.557/2018, que prevê princípios e ações concretas para a 

efetivação da garantia dos direitos dos povos indígenas quanto aos aspectos relativos à proteção 

e respeito aos modos de vida e aos direitos sociais. 

A COEPI faz parte da construção de uma política democrática e participativa do 

Estado, agregando representações dos movimentos indígenas do Estado do Maranhão, e dando-

lhes autonomia para discutir e decidir sobre as políticas que lhes dizem respeito. O mecanismo 



  

reúne todas as 16 Terras Indígenas, todas as 11 etnias, instituições representativas dos povos 

indígenas do Estado e as Secretarias do Estado diretamente envolvidas na articulação 

(MARANHÃO, 2019). 

 

Da necessidade de criação de instrumentos específicos 

Conforme demonstrado, os conflitos territoriais que atingem comunidades 

quilombolas, em regra, envolvem demandas complexas de segurança alimentar, reprodução de 

práticas tradicionais, vulnerabilidade ao trabalho escravo, educação e saúde, motivos pelos 

quais fica explícita a necessidade um espaço colegiado qualificado para tratar não apenas dos 

conflitos socioambientais, mas das demandas de políticas públicas apresentadas por 

comunidades quilombolas com o objetivo de maximizar o exercício de seus direitos básicos. 

Portanto, identificadas as limitações legais da COECV e da Mesa Quilombola para 

Questões Agrárias e Fundiárias do ITERMA e tendo como indispensável a atuação das 

comunidades quilombolas no controle social de políticas públicas, propõe-se a criação de 

mecanismo colegiado autônomo para funcionar como canal de diálogo entre os órgãos do Poder 

Executivo Estadual e as entidades representativas e lideranças das comunidades quilombolas 

do Maranhão e indicar, de forma democrática e participativa, as políticas públicas prioritárias 

para a garantia dos direitos das comunidades quilombolas do Estado do Maranhão. 

Ainda, considerando o grave cenário de conflitos socioambientais em que estão 

envolvidas as comunidades tradicionais quilombolas do Estado do Maranhão, parte relevante 

do trabalho desse espaço qualificado seria a busca pela garantia da proteção territorial por meio 

da certificação, da regularização fundiária e do combate aos conflitos socioambientais, 

inclusive com competência para diligenciar junto a órgãos públicos competentes para cada caso. 

No aspecto administrativo, a instituição desse espaço por meio de decreto executivo 

ou lei garantiria o reconhecimento dos membros como prestadores de serviço de relevante 

interesse público e garantiria o ressarcimento com gastos de deslocamento, alimentação e 

hospedagem para participação das atividades presenciais do colegiado. 

Ademais, pontua-se que a instituição desse mecanismo dialoga diretamente com os 

compromissos de governo nº 30 e 37 que tratam, respectivamente, sobre o fortalecimento do 

Sistema Estadual de Direitos Humanos e da expansão do Programa Maranhão Quilombola. Em 

relação aos Objetivos do Desenvolvimento Social – ODS, a ação proposta no presente artigo se 

relaciona com o Objetivo 16 ao propor ações voltadas para a promoção de sociedades pacíficas, 



  

especialmente com a Meta 16.7 que visa garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, 

participativa e representativa em todos os níveis. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde 2015, o Estado do Maranhão passou a instituir diversos espaços 

participativos voltados para formulação e monitoramento do desenvolvimento de políticas 

públicas com participação social integrada à presença de técnicos da gestão estadual. Como se 

demonstrou ao longo do artigo, os citados espaços conferiram maior dinamicidade às ações 

estatais pelo fortalecimento da relação com os movimentos sociais e, consequentemente, 

melhor conhecimento das demandas da população maranhense. 

No que tange especificamente aos conflitos socioambientais e à segurança 

territorial de comunidades tradicionais, destacam-se como mecanismos importantes a COECV, 

a Mesa Quilombola do ITERMA e a COEPI, sendo os dois primeiros de extrema relevância 

para a consecução dos direitos de comunidades quilombolas maranhenses.  

Entretanto, apesar dos mecanismos já existentes, nota-se a ausência de um 

mecanismo ou política estatal que concentre informações e dados relacionados aos conflitos 

socioambientais e demandas de políticas públicas apresentadas por quilombolas, de modo que 

o tratamento dessas pautas se encontra disperso em diversos órgãos e mecanismos. 

Portanto, a proposta de implementação de um mecanismo colegiado composto pelo 

poder público estadual e representantes das comunidades quilombolas se apresenta como uma 

proposta viável e relevante para a melhor garantia dos direitos humanos dessa população, para 

a garantia de visão ampliada da problemática e promoção da construção de soluções orgânicas 

e integrativas. Ademais, apresenta-se como uma experiência de boa prática em governança 

pública por meio do fortalecimento dos espaços de participação e controle social. 

Ademais, pontua-se que a efetiva participação de comunidades quilombolas na 

formulação democrática de políticas públicas representa um avanço concreto não apenas na 

garantia dos direitos humanos das comunidades quilombolas, mas também uma conquista 

simbólica à dignidade e integridade dessa população e guarda pertinência com ações relevantes 

do Estado do Maranhão e com a agenda global dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
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RESUMO 

 
Pretende-se, com o presente trabalho, focar na análise das contradições entre os indígenas Warao, frente 

às instituições do estado do Maranhão, em um contexto de interculturalidade, no início de uma 

construção de políticas públicas de atenção a pessoas em situação de refúgio, entre os anos de 2019 e 

2020. Dessa forma, analisa-se em que medida o contato mais direto que se estabelece entre as partes 

durante a construção de uma política pública específica, na perspectiva de análise de “situação social” 

e “situação colonial”, pode ser entendido como um campo de disputas que geram “curto-circuito 

semântico”, que gera distorções na comunicação, gerando atritos entre as partes. Além disso, apresenta 

informações sobre as percepções do Estado sobre os Warao, as principais problemáticas entre as partes 

e sobre novas formas de entender e relativizar pontos de vistas e ações na execução de políticas públicas. 

 

Palavras-chave políticas públicas, refugiados, Warao. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A questão sobre refugiados, bem como o seu conceito, surge pós Segunda Guerra 

Mundial, com a intenção de atender as pessoas afetadas. É nesse contexto que, em dezembro 

de 1950, é criado o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados – ACNUR, sendo 

formalizado o Estatuto dos Refugiados, por meio da Convenção das Nações Unidas, em 1951.  

O Brasil ratificou a Convenção de 1951, em 1960. Segundo os dados da ACNUR, 

divulgados pelo Comitê Nacional para Refugiados – CONARE2, o Brasil reconheceu, apenas 

em 2018, um total de 1.086 pessoas em situação de refúgio de diversas partes do mundo. Dessa 

forma, soma-se o valor de 11.231 pessoas nesta condição no Brasil3. 

Desde 2016, o Brasil recebe um fluxo intenso de pessoas solicitando refúgio, 

principalmente no estado fronteiriço Roraima, fugindo de situações de vulnerabilidade 

 
1 Graduado em Ciências Sociais (Bacharelado e Licenciatura) pela Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, 

Mestrando em Cartografia Social e Política da Amazônia pela Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, 

pedro.leicam13@gmail.com. 
2 É um órgão colegiado, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que delibera sobre as solicitações 

de reconhecimento da condição de refugiado no Brasil. Ele também tem como competência orientar e coordenar 

as ações necessárias à eficácia da proteção, assistência e apoio jurídico aos refugiados. Suas competências e 

composição estão definidos no art. 12 da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. 
3Dados sobre refúgio no Brasil. https://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugio/dados-sobre-refugio-no-

brasil/. Acesso: 26 de março de 2021. 
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extremas devido a grave crise socioeconômica da Venezuela. Dentre os que cruzam a fronteira 

Venezuela-Brasil, há a presença de indígenas e não-indígenas, entre os primeiros, estão os 

Warao. Os Warao são a segunda etnia mais populosa da Venezuela, contabilizando 49.000 

pessoas e tem realizado processo migratório por vários estados das regiões Norte e Nordeste do 

Brasil (BRASIL, 2017a). 

O presente artigo, que tem como marco temporal os anos de 2019 e 2020, analisa desde 

a presença dos Warao no estado do Maranhão até criação de grupo de trabalho, que mais tarde 

se ampliaria em formato de Rede Estadual para execução de uma política estadual para 

refugiados, estando a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 

(SEDIHPOP) e Secretaria Municipal da Criança e da Assistência Social (SEMCAS) de São 

Luís-MA a frente para execução de ações emergenciais que envolvessem este povo específico.  

Por se tratar de um povo indígena, por ser um público diferenciado culturalmente, a 

relação entre agentes do Estado do Maranhão e o povo Warao se constrói com alternância de 

diálogos e atritos. Dessa forma, com esta pesquisa, tem-se a intenção de entender as tensões e 

contradições que se evidenciam na relação entre os Warao o Estado do Maranhão, em meio as 

relações interétnicas, os diálogos distorcidos entre as partes e suas consequências. 

Esta relação deve ser entendida a partir da análise “situação social” de Gluckman (1987), 

que apesar de envolver culturas diferentes carregada de atritos, por terem um objetivo em 

comum, o acesso a políticas públicas, passam a cooperar mesmo em uma relação evidentemente 

hierarquizada. Dessa forma, se apresenta como espaços de poder entre grupos, culturalmente 

diferentes, sendo um legitimado pelo poder do Estado (BOURDIEU, 2014) em uma relação de 

dominação e submissão, seguindo o entendimento de “situação colonial” (CARDOSO DE 

OLIVEIRA, 1964), sendo uma minoria étnica necessitando se adequar para ter acesso aos 

direitos. Em meio a isso, considerando o fato de que os diálogos estão inseridos em campos 

semânticos diferentes, gerando “curto-circuitos semânticos” (CARDOSO DE OLIVEIRA, 

2006), apresentam distorções na comunicação dos que estão a frente nos diálogos, o que gera 

atritos, porém, apresentando possibilidades de repensar ações para garantir o acesso aos direitos 

humanos a este povo.  

 

METODOLOGIA 

 

Para entender como se dão as relações entre indígenas e os agentes dos órgãos 

governamentais do Estado do Maranhão, utilizou-se a noção de “situação social” de Gluckman 

(1987) para, então, obter as informações necessárias para reunir interpretações sobre o processo. 



 

O autor descreve seu estudo de caso na Zululândia, onde buscou compreender as relações entre 

africanos e brancos do norte da Zululândia e as consequências conflitosas que ocorrem entre 

estes grupos culturais diferentes. 

Esta análise metodológica é pertinente nesta pesquisa, pois as relações entre agentes de 

culturas distintas, assim como o caso da situação exposta na Zululândia, são repletas de 

conflitos. Porém, em uma nova situação encontrada com o intuito de garantir o acesso às 

políticas públicas, pode-se observar o interesse comum: acesso aos direitos fundamentais e a 

construção de uma política pública para pessoas em situação de refúgio. Por existirem estes 

interesses em comum, passam a agir de acordo com certos “costumes de cooperação e 

comunicação, apesar de dois grupos raciais estarem divididos de acordo com um padrão de 

estrutura social” (GLUCKMAN, 1987, p. 260) evidentemente hierarquizada. 

Ao comparar com outras situações entre indígenas e Governo do Estado do Maranhão, 

por indivíduos de culturas diferentes que possuem características que os levam ao confronto, é 

que se pode delimitar certo equilíbrio da estrutura social, situando em um período e mostrando 

com uma “unidade funcional”. Além disso, este “equilíbrio” “é afetado pelas relações raciais 

de conflito e cooperação, de modo que cada um destes grupos une os grupos raciais por um 

lado, enfatizando, por outro, sua oposição” (GLUCKMAN, 1987, p. 260). 

Por se tratar da relação entre povos indígenas e não indígenas, uma das formas de 

analisar foi proposta por Cardoso de Oliveira apresentadas no seu livro “O índio e o mundo dos 

brancos”, o autor apresenta as muitas tradições que envolviam a etnologia sobre o estudo das 

relações entre povos de culturas, influenciando os estudos sobre aculturação no Brasil. Cardoso 

de Oliveira (1964) é influenciado pelos estudos africanistas, tendo como abordagem teórica 

utilizada para entender os fenômenos interétnicos a noção de “situação colonial”, tendo como 

referência Balandier. 

Segundo Balandier, “situação colonial” pode ser definida como uma dominação imposta 

por uma minoria estrangeira, racial com intenções de superioridade racial e cultural, onde uma 

é considerada “atrasada”, havendo a necessidade de controle não somente pela força, mas, 

também, por pseudojustificações e estereótipos (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1964). 

A situação colonial deve ser analisada a partir da sua totalidade, o que implica grupos 

relacionados entre si em termos de dominação e submissão. Dessa forma, a partir de 

modificação profunda e rápida obriga que seja analisado historicamente, percebendo que nesta 

relação a sociedade colonizada participa de forma variável, conforme seu tamanho, seu 

potencial econômico e seu conservadorismo cultural. Para o seu entendimento, é imprescindível 



 

ter-se em conta esta dupla dualidade: a colônia ou a sociedade global onde ela se insere, e a 

situação colonial (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1964). 

Dessa forma, os Warao, no interior de um Estado-nação, com suas afinidades 

linguísticas, culturais, históricas e afetivas, passam por um processo de reavaliação das mesmas, 

em circunstâncias históricas que entram em divergência com o que é direcionado pelos 

membros de outros grupos, ocasionando atritos e uma reorganização sociocultural. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Os Warao e o Estado do Maranhão, nas suas relações, demonstraram diversos atritos. 

Dessa forma, inicialmente trabalharemos brevemente a situação em que se encontra este povo, 

sua estrutura social e as visões construídas por aqueles que estavam responsáveis pela execução 

das políticas públicas. 

O primeiro contato com o povo Warao ocorreu no mês de abril de 2019, na rodoviária 

de São Luís, por meio da Secretaria Municipal da Criança e da Assistência Social (SEMCAS) 

que detecta um grupo diferenciado de 30 pessoas, com a presença de número considerável de 

crianças e com muitos objetos acumulados. Já realizando a primeira abordagem, constatam que 

são de uma etnia indígena que estava vindo da Venezuela, já passando por vários estados do 

Brasil em situação de refúgio. Dessa forma, acionam a SEDIHPOP para, conjuntamente, 

realizarem as tomadas de providências a respeito. 

Porém, na estrutura organizacional das Secretarias de Estado do Maranhão, não havia 

setor que possuía responsabilidade sobre a pauta de refúgio, sendo acionados setores com pautas 

aproximadas com a demanda, como a Secretaria Adjunta dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, o Núcleo de Assessoria Indígena e Secretaria Adjunta dos Direitos Humanos, com 

o envolvimento da Superintendência de Promoção e Educação em Direitos Humanos e a 

Coordenação das Ações para o Combate ao Tráfico de Pessoas e ao Trabalho Escravo. Os 

Warao, passando por diversos estados, nas mais diferentes situações, foram atendidos pelo 

poder público e sociedade civil. No Maranhão, as ações se baseiam na garantia de atendimentos 

de saúde, assistência social, atualização e recuperação de documentos, fornecimento de abrigo 

e alimentação4. 

 
4 O Estado do Maranhão não possui estrutura de abrigamento oferecido em estados como Roraima, Manaus, Pará 

e Piauí. Ocorreu uma parceria com Igreja Universal dos Últimos Dias e a Rede Maranhense de Diálogo sobre 

Drogas (REMADD) que ofertou sítio para receber o público. Porém, o espaço não possuía capacidade de receber 

mais que um grupo familiar. Foi disponibilizado, também, em situação emergencial, a estrutura do Estado, de 

maneira provisória, para abrigar. 



 

Após a chegada do primeiro grupo, outros chegaram ao Estado. Esses grupos 

apresentavam características em comum como serem compostos por vários núcleos familiares; 

as crianças se apresentam, geralmente, em maior número; a maioria das pessoas falava somente 

a língua oficial, a Warao, algumas falavam um pouco o espanhol e poucas construíam 

conversações em português com os representantes do Governo do Estado, passando a se tornar 

referências e mediadores. 

Se tratando da comunicação, esta se mostrou como um dos grandes entraves entre as 

partes, sendo que durante estes contatos alguns indígenas se destacavam perante os outros como 

referências de “tradutores” e “mediadores”. Estas pessoas, dentro da organização tradicional 

dos Warao, se destacavam além das lideranças tradicionais, os “aidamo”5. Dessa forma, apesar 

de existir tal representação tradicional dos Warao, surgia ali um “novo cargo” necessário para 

realização dos diálogos, mesmo havendo a existência dos “aidamo”, estes sendo reproduzidos 

por muitos agentes “como se fosse o cacique”. 

Essa estruturação criada no decorrer das relações entre indígenas e técnicos do governo 

do estado do Maranhão, parte de concepção da cultura ocidental que utiliza a forma de 

democracia representativa. Ocorrendo no Ocidente, basicamente nas sociedades industriais que 

seguiram a democracia como regime político, tornou-se impossível o seu exercício direto pelos 

cidadãos como era realizado nas pequenas cidades-estados gregas, tendo como única forma de 

democracia possível, a representativa. É da impossibilidade de reunir uma população extensa e 

populosa, que se mostrou como solução a ideia de representação, onde pessoas eram escolhidas 

para tomar as decisões políticas em nome de outras. Dessa forma, Bobbio (2009, p. 56-57 apud 

PEREIRA, 2012, p. 56) nos descreve, o que seria democracia representativa: 

A expressão democracia representativa significa genericamente que as deliberações 

coletivas, isto é, as deliberações que dizem respeito à coletividade inteira, são tomadas 

não diretamente por aquele que dela fazem parte, mas por pessoas eleitas para esta 

finalidade. [...]. Em outras palavras, um Estado representativo é um Estado no qual as 

principais deliberações políticas são tomadas por representantes eleitos, importando 

pouco se os órgãos de decisão são o parlamento, o presidente da república, o 

parlamento mais os conselhos regionais, etc. 

Porém, as sociedades indígenas não costumam/costumavam apresentar instituições 

exclusivamente políticas, sendo, assim, caracterizadas como sociedades de “poder difuso”, 

diferentemente das formas de fazer política ocidental, sendo exercidas através de diversas 

formas de dinamismo associados a determinadas conjunturas do que por meio de instituições 

voltadas diretamente às funções sociais específicas (ARRUDA, 2003). Em sua obra “A 

 
5 A liderança de cada comunidade era exercida pelo homem mais velho, posição essa que é hereditária e vitalícia 

ligada sempre a figura masculina e a chefia de um grupo familiar formador da comunidade, o sogro. (BRASIL, 

2017b). 



 

Sociedade contra do Estado”, Pierre Clastres, faz considerações sobre a organização política da 

maioria das sociedades indígenas da América. Assim, relata que “os primeiros viajantes do 

Brasil e os etnógrafos que os seguiram muitas vezes sublinhavam: a propriedade mais notável 

do chefe indígena consiste na ausência quase completa de autoridade; nessas populações a 

função política parece ser muito fracamente diferenciada” (CLASTRES, 2003, p. 46). 

Ainda segundo o autor, a falta de estratificação social e de uma autoridade do poder, 

devem compreender como características da organização política da maioria das sociedades 

indígenas, podendo algumas delas nem possuir tal cargo de chefia ou representante 

(CLASTRES, 2003). Assim, deve-se, portanto, não tratar como elementos iguais a forma de 

constituição do poder e sua forma de operação de “ser” e o ‘fazer” da chefia. As ações da chefia 

seriam, portanto, controladas pela opinião pública. Isto é,  

Planejador das atividades econômicas e cerimoniais do grupo, o líder não possui 

qualquer poder decisório; ele nunca será seguro de que suas “ordens” serão 

executadas: essa fragilidade permanente de um poder sempre contestado dá sua 

tonalidade ao exercício da função: o poder do chefe depende da boa vontade do grupo. 

Compreende-se então o interesse direto do chefe em manter a paz: a irrupção de uma 

crise destruidora da harmonia interna pede a intervenção do poder, mas suscita ao 

mesmo tempo essa intenção de contestação que o chefe não tem meios para superar 

(CLASTRES, 2003, p. 54). 

Porém, as novas necessidades que surgem com o contato regular com a cultura do não 

indígena, impõe adaptações, novos sistemas de organização e papéis sociais, se sobrepondo às 

organizações tradicionais indígenas. No interior dessas relações interculturais, novas formas, 

externas à lógica indígena, são impostas, interferindo na lógica interna de organização, como 

afirma Arruda (2003, p. 41): 

Além da alternância conjuntural da valorização de princípios organizacionais 

tradicionais, como os das classes de idade, das divisões clânicas, das metades 

exogâmicas ou das chefias da aldeia, as novas clivagens e outras divisões entram em 

cena, imbricando-se com as anteriores e obscurecendo hierarquias. 

Sendo assim, desde a saída de suas terras, mesmo ainda operando internamente as suas 

organizações próprias e tradicionais, os Warao por muitas vezes foram bombardeadas de 

imposições externas à procura de “um líder” ou “um chefe” para tratar, baseadas na ideia de 

representação ocidental, "como aquele que fala por todos", o que acaba acarretando possíveis 

nomeações de “chefias mediadoras” que muitas vezes não condizem com as autoridades 

tradicionais. Porém, essa interferência externa não se limita somente nas estruturas de poder, 

mas também no “ser indígena”, que envolve sua visão de mundo e comportamentos que, em 

contato com a cultura não indígena, gera muitos atritos. 

 

 



 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Um dos pontos importantes a se analisar são as relações entre as partes no decorrer da 

execução de políticas públicas. Por se apresentar como uma situação nova no estado, as ações 

se baseavam na resposta de demandas do povo Warao. No Maranhão, os Warao, no período de 

2019-2020, se encontravam, principalmente, na ilha de São Luís. Dessa forma, todos os 

atendimentos foram centralizados e administrados, inicialmente, entre os municípios de São 

Luís, São Jose de Ribamar e Paço do Lumiar6. 

De acordo com as informações colhidas pela abordagem da SEMCAS, as ações eram 

distribuídas de acordo com as competências dos órgãos. Durante esse processo foi construída 

uma Rede voltada a trabalhar com a pauta, encabeçada pela SEDIHPOP e SEMCAS. Esta Rede, 

composta atualmente de órgãos estaduais, municipais, da União, Conselhos Tutelares e 

Defensorias Públicas, etc, e suas deliberações são caracterizadas de autoridade e poder que são 

direcionadas aos Warao. Dessa forma, é importante entender como estes “agentes do estado”, 

ao exercerem seus cargos, são dotados de poder para exercê-las legitimado por “quem os dá a 

função” ou “por quem eles representam”: o Estado. 

Bourdieu, em “Sobre o Estado” (2014), ao tentar apresentar soluções sobre a forma 

abstrata e de difícil compreensão que se apresenta o conceito, orienta a substituição do “Estado” 

pelos seus atos, podendo ser chamados de atos de “Estado”. Em sua análise, o autor afirma que 

existe uma política que é entendida como legítima e estes “atos” são legitimados devido a 

crença de uma ideia anterior que os legitima, realizadas “em nome do poder”.  

A Rede construída para gerir e executar a política para refugiados é dotada, portanto, da 

força do Estado. Os atos de Estado realizados por ela “são atos autorizados, dotados de 

autoridade que, gradualmente, por uma série de delegações em cadeia, remete a um lugar 

último, como o é o deus de Aristóteles: o Estado” (BOURDIEU, 2014, p. 40). Essa Rede ao 

executar as políticas públicas, observa a realidade apresentada, avalia e constrói seus 

protocolos, com etapas, horários e procedimentos, apresentado um determinado tipo de ação e 

encaminhamento. 

A primeira etapa é a abordagem, que é realizada pela SEMCAS, ocorrendo, geralmente, 

nos grandes sinais, onde os Warao se encontram realizando a coleta de dinheiro para seu 

sustento diário, ou pelo recebimento de informações que chegam pelas redes sociais. Essa etapa 

 
6 No período da construção deste artigo, o maior número de Warao se encontra na ilha de São Luis, mas há 

presença, também, no período histórico da pesquisa, nos municípios de Imperatriz, Açailândia e Santa Inês. 



 

é vista como importante para a efetividade das ações posteriores, havendo, em alguns casos, a 

relutância até recusa inicial de qualquer contato. 

A segunda etapa do atendimento ocorre nas residências, geralmente em quitinetes, pagas 

com o dinheiro coletado nos sinais de trânsito nas cidades. Tais visitas ocorrem em alguns 

casos, também, por servidores da SEDIHPOP. Essas visitas ocorrem sempre com marcação 

prévia, por meio de diálogo, mas, em várias ocasiões, muitos não estavam para o recebimento 

dos serviços, estando nos sinais. 

A terceira etapa se trata do encaminhamento das demandas, coletadas pela assistência e 

encaminhadas para as secretarias executoras, como por exemplo, as Secretarias da Saúde e do 

Trabalho, sendo, a inserção, de forma concreta, aos serviços finalísticos, atendendo as 

demandas cotidianas e emergenciais. 

Porém, todos os atendimentos, reuniões e encaminhamentos realizados por essa Rede, 

apesar da experiência adquirida durante os contatos, foram realizadas sem o conhecimento 

considerado efetivo sobre o povo, o que ocasionou na criação criam pré-noções, interferindo de 

alguma forma no entender sobre o “público-alvo” dessas políticas públicas. 

Diante disso, em meio aos diálogos que são necessários ainda para os povos indígenas 

garantirem seus direitos específicos, há de se pensar qual o contexto que esses diálogos 

ocorrem. Cardoso de Oliveira (2006) ao relatar o papel do antropólogo em meio a contextos 

interétnicos, afirma que pode se encontrar frente a verdadeiros “curto-circuitos semânticos”. 

Dessa forma, “em outras palavras, quando e em que condições sistemas culturais entram em 

contradição e geram distorção na comunicação” (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2006, p. 228). 

Esses “curto-circuitos” geram atritos frequentes nos diálogos entre as partes. O 

entendimento divergente sobre os mundos envolvidos se mostra como importante para se 

analisar de maneira mais crítica as lógicas existentes entre as partes. Dessa forma, a partir da 

análise da comunicação no atendimento das demandas pode-se observar principais pontos de 

confronto, como por exemplo no acesso a serviços de saúde e proteção às crianças e 

adolescentes. 

Se tratando da saúde, é comum que as crianças e os mais idosos sejam os mais afetados, 

principalmente por doenças de pele, desnutrição, tuberculose e pneumonia, chegando a casos 

de óbito. Porém, mesmo com a oferta de atenção à saúde, alguns indígenas recusavam 

medicamentos, realização de exames, deslocamento aos hospitais, etc., o que gerava um 

sentimento de revolta aos funcionários da saúde, com a justificativa de reserva e deslocamento 

de equipe sem a realização dos procedimentos. Essa situação apresenta olhares divergentes 

sobre o mesmo ponto. Assim, Santos, Ortolan e Silva (2018, p. 11) afirmam que “enquanto os 



 

agentes de saúde estão preocupados com infecções, alcoolismo, drogadição, sarampo e 

cuidados neonatais, os indígenas oscilam entre a biomedicina e as preocupações com a feitiçaria 

de seus inimigos.”  

Os Warao apresentam uma percepção ou cosmovisão própria sobre o mundo e as 

doenças. Entretanto, essa visão divergente não significa a não procura pelos serviços de saúde 

para doenças que consideram como sendo “dos brancos”. Sobre isso, Santos, Ortolan e Silva 

(2018, p. 19) afirmam que “essa visão espiritualizada” em relação à medicalidade não impede, 

contudo, que eles aceitem os tratamentos biomédicos quando se trata de doenças identificadas 

como “doenças de branco”. A interação entre os conhecimentos “ocidental” e “indígena” sobre 

curas e doenças se mostra como possibilidade de os profissionais da saúde problematizarem 

suas concepções de saúde, que desconsideram outras formas de saberes tradicionais, e passando 

a vivenciar um ambiente de intermedicalidade. 

Outro ponto de choque de entendimentos que chamou muita atenção, foi sua presença 

constante de crianças nos sinais de trânsito acompanhando, principalmente, as mães nesta 

atividade. A presença das crianças (entre elas crianças de colo), expostas a temperaturas 

elevadas por um período considerável, a um trânsito constante entre as calçadas e meios-fios, 

muitas vezes doentes, sujeitas a aliciamento e rapto que gera confrontos com legislação de 

proteção às crianças e adolescentes. 

Se o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê proteção e impedimento ao que 

considera situações de vulnerabilidade e perigo, a percepção dos Warao sobre infância se 

diverge acrescentando, a mais, uma perspectiva de gênero no trabalho e sustento das famílias. 

Contudo, foi possível apreender que existe circulação de crianças entre diferentes 

adultos de uma mesma parentela tendo em vista acompanhar as mulheres em suas 

atividades de rua. [...] Se, por um lado, este procedimento causa diversos problemas 

quanto à legislação brasileira de proteção às crianças e adolescentes, por outro, indica 

que os Warao possuem outro entendimento cultural sobre a infância. Os Warao, 

mulheres e homens, consideram "trabalho" o ato de sair às ruas para pedir dinheiro. 

Logo, desde o ponto de vista Warao, são as mulheres, de variadas idades, que 

trabalham para a sobrevivência de crianças, adultos e idosos (SANTOS; ORTOLAN; 

SILVA, 2018, p. 8). 

Diante da situação apresentada, os órgãos de proteção da criança e do adolescente, como 

Conselhos Tutelares, pautavam a retirada compulsória das crianças de suas famílias, alegando 

irresponsabilidade, dos pais e mães, ao submeterem as crianças a situação de vulnerabilidade e 

risco, o que entrava em discordância com os demais Órgãos, como a SEDIHPOP, pois onde 

esta ação foi feita, não possuíram o êxito desejado, principalmente devido aos indígenas não 

permitirem a separação.  



 

Os casos citados demonstram uma divergência clara e constante, devido a um 

desconhecimento das culturas e modos de viver de ambas as partes, o que gera conflitos entre 

as partes no que se entende como o melhor para a garantia de direitos. 

Porém, mesmo havendo um desconhecimento do outro ao mesmo tempo que há a 

tentativa de entender as especificidades e garantir os Direitos Humanos por parte do Estado, há 

de afirmar que as relações entre os Warao e os agentes do estado não são simétricas, portanto, 

hierarquizadas. Isso quer dizer que o Estado reconhece a especificidade étnica e a garantia de 

direitos, porém, obriga-os, a partir da “lógica ocidental” e dominante, a se inserir numa ao qual 

não pertencem, garantindo, a continuidade do controle desde as decisões políticas até o 

atendimento “na ponta”. Essa forma de pensamento se reflete nas ações dos agentes do Estado, 

indo de encontro com o entendimento dos indígenas no que consiste e entende ser de direito, se 

apresentando como um dos principais problemas que acompanham desde os primeiros contatos, 

o que mostra a possibilidade de grandes impasses pelo caminho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo demonstra diversos conflitos presentes em meio ao atendimento e construção 

de uma política para refugiados do estado do Maranhão. As divergências culturais que 

envolvem o povo Warao e o Estado se mostram presentes em todas as etapas. Essas 

divergências são ocasionadas devido a um desconhecimento do mundo das partes envolvidas, 

gerando curto-circuito semânticos (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2006), ou seja, distorções na 

comunicação dos que estão frente a frente nos diálogos. Os atritos entre as partes, em meio aos 

diálogos e momentos de decisão, se mostram como situação permanente, por mais que haja a 

tentativa de entender o outro lado ou bem-intencionadas que sejam as ações direcionadas ao 

povo em questão. 

Dessa forma, ao mesmo tempo que há a aproximação das partes e a existência de uma 

sensibilidade por parte do Governo do Maranhão, ainda há o controle por parte do Estado 

Nação, há ainda relações hierárquicas e desiguais, onde se mantêm formas de dominação e 

sujeição. Devem-se pensar alternativas que visam esta garantia de acesso a direitos, mas 

respeitando minimamente os aspectos culturais desse povo, garantindo a segurança que o 

Estado Brasileiro tem por obrigação oferecer a este público vulnerável, pelos tratados 

internacionais ratificados. Garantir políticas que atendam este povo, em situação de refúgio, 

mas com um adicional étnico diferenciador, que exige uma forma diferente de trabalhar, 

distante do que se está envolvido, distante da “lógica ocidental”. 
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RESUMO 
A Anemia Falciforme é um potencial fator de risco para necrose pulpar em dentes clinicamente 
saudáveis. O objetivo deste estudo foi avaliar a presença de infecção bacteriana nos dentes com 
coras intactas e necrose pulpar de pacientes com Anemia Falciforme por meio da análise de 
parâmetros clínicos, de imagem e microbiológicos. Foram selecionados dez pacientes, 
participantes do estudo de coorte, atendidos no setor de Odontologia da Supervisão de 
Hemoterapia e Hematologia do Maranhão (São Luis, MA, Brasil) com Anemia Falciforme, 
com pelo menos um dente com coroa intacta e necrose pulpar diagnosticado clinicamente por 
meio da oximetria de pulso adaptada a Odontologia e teste térmico de sensibilidade pulpar ao 
frio (n= 27 dentes). Alterações na câmara pulpar, raiz e ligamento periodontal foram 
identificadas na análise tomográfica. A reação em cadeia de polimerase em tempo real com 
primers 16S rRNA foi empregada para identificar a presença de bactérias. O microbioma foi 
analisado com um sequenciador MiSeq. A quantidade de carga bacteriana identificada foi 
inferior a 100 cópias/µL em 23% (5/22) dos dentes avaliados. Apenas uma espécie bacteriana 
encontrada em infecções endodônticas primária foi identificada neste estudo, a Granulicatella 
adiacens. Os nossos achados sugerem que pacientes com Anemia Falciforme não apresentam 
infecção bacteriana em dentes com coroas intactas e necrose pulpar. 
 
Palavras-chave: Anemia Falciforme;  Microbiologia;  Necrose pulpar. 
 
 
INTRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
 

A Anemia Falciforme (AF) é uma hemoglobinopatia transmitida como herança 

autossômica recessiva não ligada ao sexo, predominante entre os afro-descendentes (BRASIL, 

2007). Ocorre devido a uma mutação de ponto no gene da globina beta da hemoglobina, 

originando no lugar da hemoglobina normal (HbA), uma hemoglobina alterada (HbS). Em 

situações persistentes de hipoxemia, as HbS podem sofrer polimerização e falcização das 

hemácias. Esses glóbulos vermelhos falciformes são mais aderentes ao endotélio vascular, 

possuem menor tempo de vida média, de 120 para 15 dias, e por isso se acumulam com mais 
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facilidade nos vasos, gerando vasoclusão local, o que pode resultar em episódios de dor e lesão 

de órgãos vitais (HEBBEL; VERCELLOTTI; NATH, 2009). 

No Brasil, nascem anualmente cerca de 3.500 crianças com AF. A maior frequência é 

observada nas regiões Sudeste e Nordeste (BRASIL, 2007). O Maranhão é o quarto estado 

brasileiro com maior índice desta doença, a cada 1.400 crianças nascidas vivas, uma possui a 

doença (BATISTA; ANDRADE, 2008). A AF tem sido apontada como uma questão de saúde 

pública (FRY, 2005; BRASIL, 2007). 

As manifestações clínicas clássicas da AF são a anemia hemolítica crônica e a oclusão 

da microvasculatura com isquemia tecidual acometendo sistemas e órgãos vitais 

(GALACTEROS, 2001). Na cavidade bucal podem ocorrer isquemia e necrose dos ossos 

faciais, o que pode desencadear osteomielite (ALMEIDA; ROBERTS, 2005; AL-JAFFAR et 

al., 2016). Já foi demonstrado que a vasoclusão da microcirculação da polpa dental em dentes 

hígidos pode resultar em pulpite (PLATT et al., 1991; VGONTZAS; CHALESTON; 

ROBBINS, 2006) e até necrose pulpar (BISHOP; BRIGGS; KELLEHER, 1995; DEMIRBAS; 

AKTENER; ÜNSAL, 2004; COSTA; THOMAZ; SOUZA, 2013). 

No estudo de coorte original, Costa, Thomaz e Souza (2013), empregando análise 

multivariada em modelos estatísticos ajustados para possíveis covariáveis de confundimento, 

estimaram que a ocorrência de necrose pulpar em dentes hígidos é 8.33 vezes maior em 

indivíduos com AF do que naqueles sem a doença, sugerindo que a AF é um fator de risco 

potencial para necrose pulpar. Esses pesquisadores, mesmo na ausência de evidências 

científicas anteriores, alertaram que o órgão pulpar de dentes hígidos destes indivíduos seja 

passível de ser comprometido por microtrombos de células falciformes. O acúmulo desses 

microtrombos  causam o bloqueio dos vasos que irrigam o órgão pulpar, levando-o à necrose 

por coagulação, asséptica ou não, uma vez que bactérias oriundas das recorrentes infecções de 

outros órgãos vitais podem alojar-se na polpa dental via anacorese. Portanto, parece-nos 

plausível que dentes hígidos (sem cárie, doença periodontal ou trauma dentário) e com necrose 

pulpar em indivíduos com AF possuam uma microbiota endodôntica. 

No entanto, pouco se sabe sobre a presença de infecção bacteriana nesses dentes. Assim, 

o objetivo deste estudo foi avaliar a presença de infecção bacteriana nesses dentes por meio da 

análise de parâmetros clínicos, de imagem e microbiológicos. A hipótese testada foi a de que 

existe infecção bacteriana nesses dentes. 

 

METODOLOGIA  

 



 

Este estudo é uma serie de casos (2015-2016) aninhado a uma coorte (2010-2011). O 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Maranhão 

(Protocolo nº 57953814.9.0000.5087). Dos 113 indivíduos da amostra da coorte de base, 81 

retornaram para reavaliação no primeiro seguimento do estudo. Para completar a amostra foram 

selecionados por meio de sorteio casual simples do cadastro da Assistência Social da Supervisão de 

Hematologia e Hemoterapia do Maranhão (HEMOMAR) 64 novos participantes, totalizando 145 

indivíduos. Desse total, foram identificados 20 indivíduos com AF com pelo menos um dente hígido 

com necrose pulpar, que foram convidados a participar deste estudo. Sete indivíduos não aceitaram fazer 

o exame tomográfico. Dos 13 restantes, três se recusaram a ser submetidos ao tratamento endodôntico. 

Assim, dez indivíduos participaram deste estudo, com um total de 32 dentes hígidos com diagnóstico de 

necrose pulpar. Após avaliação das tomografias cinco dentes foram excluídos devido a presença de 

calcificação pulpar. Dessa forma, 27 dentes foram submetidos à coleta microbiológica e tratamento 

endodôntico. 

 Os dentes hígidos dos indivíduos com AF foram reavaliados pela oximetria de pulso 

adaptada a Odontologia e pelo teste térmico de sensibilidade pulpar ao frio. Ambas as 

mensurações foram realizadas com isolamento relativo. Primeiro foi realizada a oximetria de 

pulso e cinco minutos depois, o teste térmico de sensibilidade pulpar ao frio. A porcentagem de 

saturação de oxigênio (%SaO2) corpórea e pulpar foram mensuradas com auxílio do oxímetro 

de pulso MD300A (IMFtec Tecnologia para Saúde LTDA, São Paulo, SP, Brasil). O sensor 

desse aparelho foi adaptado para uso odontológico pela equipe de pesquisadores deste estudo e 

já empregado na coorte de base (COSTA; THOMAZ; SOUZA, 2013). Os seguintes dados 

clínicos também foram registrados para o diagnóstico da condição periapical: a) história 

pregressa de dor e edema (ausente ou presente); b) resposta à percussão vertical (positiva ou 

negativa); c) dor à palpação (ausente ou presente); e d) mobilidade dentária (normal ou 

aumentada). 

 Foram realizadas tomografias computadorizadas cone beam utilizando o tomógrafo de 

feixe cônico Prexion 3D XP68 (PreXion, Inc., San Mateo, CA, USA) 87.24 KpV e 4 mA.  As 

imagens foram visualizadas pelo programa Prex Viewer (PreXion, Inc., San Mateo, CA, USA). 

Foram investigadas alterações na cavidade pulpar (sem alteração, atresia, calcificação da 

câmara pulpar e/ou do canal radicular, nódulos pulpares); na raiz (sem alteração, reabsorção 

externa lateral e/ou apical, reabsorção interna, hipercementose e outros); e no ligamento 

periodontal (LP), de acordo com o Índice Periapical de Tomografia Computadorizada Cone 

Beam (IPTCCB) de Estrela et al. (2008) (sem alteração, espessamento parcial ou total, perda 

parcial ou total).  



 

Após realização do isolamento absoluto e rigorosa antissepsia do conjunto 

dente/grampo/lençol de borracha com solução de hipoclorito de sódio 2,5% foi feito o acesso à 

cavidade pulpar com brocas estéreis. Na sequência foi confirmado o diagnóstico da condição 

pulpar pela inspeção visual das características macroscópicas do tecido pulpar quanto ao 

sangramento, coloração, consistência e resistência ao corte, assim classificada: polpa viva – PV 

(sangramento normal, tecido pulpar com coloração róseo-avermelhada, consistente e resistente 

ao corte), polpa em decomposição – PD (sangramento discreto, pequena quantidade de exsudato 

róseo, tecido pulpar com coloração esbranquiçada, consistência pastosa e sem resistência ao 

corte) e necrose pulpar – NP (câmara pulpar vazia ou tecido pulpar totalmente desidratado 

semelhante à "palha sêca") (ABBOTT; YU, 2007). PD e NP foram considerados "com NP". 

O canal radicular foi preenchido com soro fisiológico e foi coletado 0.5 µL desse lavado. 

Tanto a irrigação quanto a aspiração foram feitas com seringas hipodérmicas. Em seguida, uma 

lima endodôntica tipo K#15 ou #20 (Maillefer, Ballaigues, Suiça) foi introduzida até 1 mm 

aquém do vértice radicular (medida obtida da tomografia), e aplicado um discreto movimento 

no sentido horário até a lima ficar justa no canal, e em seguida foi removida para coletar as 

raspas de dentina. Na sequência, duas pontas de papel absorventes foram colocadas na mesma 

medida para absorver o fluído do canal. Cada ponta de papel foi mantida na posição por 1 

minuto. A lima com o cabo removido, e as pontas de papel foram transferidas para tubos de 

Eppendorf (1.5 mL) estéreis individuais contendo reagente RNA bacteria protect (Qiagen, 

Hilden, Alemanha), conforme instruções do fabricante. As amostras de dentina coletadas com 

auxílio de limas e o fluido absorvido pelos cones de papel foram empregados na extração de 

DNA bacteriano para ser utilizado na Reação em Cadeia de Polimerase em tempo real (qPCR).  

O DNA de cada amostra foi extraído usando o Qiamp DNA Mini Kit (Qiacube, Qiagen, 

Hilden, Alemanha), amplificado por meio de primers específicos da região 16S rRNA 

(Forward: 5’-ACTCCTACGGGAGGCAGCAG-3’ e reverse: 

GTATTACCGCGGCTGCTGGCAC) e purificado utilizando o kit wizard SV 96 PCR clean-

Up System (Promega, Madison, Wisconsin, EUA). Amostras de DNA extraído das amostras 

foram amplificadas pela qPCR juntamente com o plasmídeo recombinante (controle interno). 

Os ensaios foram realizados em aparelho QuantStudio™ 6 Flex (Life Technologies, Carlsbad, 

CA, EUA). 

As amostras foram sequenciadas pela empresa Neoprospecta (Florianópolis, Santa 

Catarina, Brasil) para determinação do microbioma endodôntico de dentes com necrose pulpar 

em indivíduos com AF pelo método de síntese com os primers V3-V4 341F-806R para o gene 

16S rRNA no sequenciador de última geração MiSeq (Illumina, San Diego, California, EUA). 



 

Para as análises computacionais das sequências os amplicons obtidos do sequenciamento foram 

analisados na Plataforma MiSeq (Illumina, San Diego, California, EUA). As seqüências 

agrupadas foram submetidas à classificação de taxonomia comparando-as com o banco de 

dados 16S rRNA da empresa (NeoRefdb, Neoprospecta Microbiome Technologies, Brasil). As 

seqüências com pelo menos 99% de identidade no banco de dados de referência foram 

atribuídas por taxonomia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A hipótese testada neste estudo foi rejeitada, isto é, não existe infecção bacteriana em 

dentes com coroas intactas e necrose pulpar em pacientes com Anemia Falciforme. A pequena 

quantidade de DNA bacteriano detectado na amostra, a constatação de que as bactérias 

identificadas não são comuns nas infecções endodônticas primárias, e a observação de que sete 

dentes com diagnóstico de necrose pulpar  de três indivíduos da coorte de base (26% da 

amostra) apresentaram silêncio clínico durante todo o período de prospecção deste estudo (6 

anos) sustentam tal afirmativa. Apenas três destes dentes (pacientes 2 e 5) apresentou 

espessamento do ligamento periodontal ≤ 0.5mm, o que não é considerado lesão periapical 

(Tabela 1). 

Kakehashi, Stanley e Fitzgerald (1966) em modelo animal experimental “germ free” em 

ratos e Möller et al. (1971) em macacos evidenciaram a importância do papel dos 

microrganismos e seus subprodutos para induzir infecções pulpares e periapicais. Tal evidência 

foi confirmada por Sundqvist (1976) quando avaliou 32 canais de dentes humanos 

uniradiculares com coroas hígidas e necrose pulpar em decorrência de trauma dentário e 

constatou que apenas 18 dentes apresentaram lesões periapicais, confirmando a importância da 

presença de microrganismos na origem e manutenção das infecções endodônticas. No presente 

estudo a quantidade de DNA bacteriano identificada por qPCR em 23% dos dentes foi inferior 

a 100 cópias/µL por amostra (Tabela 1). Estudos prévios mostram que dentes com essa carga 

bacteriana não desenvolveram infecção endodôntica (SAKAMOTO et al., 2006; BLOME et al., 

2008; SANTOS et al., 2011; HSIAO et al., 2012). 

A maioria das espécies bacterianas identificadas não foram encontradas em infecções 

endodônticas primárias ou secundárias (Tabela 2) (SAKAMOTO et al., 2006; BLOME et al., 

2008; SANTOS et al., 2011; HSIAO et al., 2012). Isso reforça a suposição de que a necrose 

pulpar nesses pacientes é decorrente do infarto anêmico por isquemia tecidual durante a crise 



 

Tabela 1 - Parâmetros clínicos, imagenológicos e microbiológicos da condição pulpar e periapical, 
segundo o paciente, idade e dentes. 

Pacientes 

 
       
Idade 

Dentes 
(n=27) 

Características 
clínicas 

 Aspectos 
imagenológicos♦ 

qPCR 
cópias/µL 

01 
 

37 21 NP - - 
 12 NP - - 

02 
 
 
 
 
 
 
 

25 25 NP - +* 
 23 NP - +* 
 

13 PD 

espessamento 
do LP ≤ 0.5mm 
hipercementose 

- 

 45 PV - - 
 35 PV - - 
 

15 PD - 
- 

 33 PD - - 

03 
 

51 33 PV - 
 
- 

04 
 
 
 

 

           47 33 PV - - 
 23 PD - - 
 16 NP - - 
 24 PD - - 

05 
 

 
17 45 NP 

espessamento 
do LP ≤ 0.5mm +* 

 

35 NP 

 
espessamento 
do LP ≤ 0.5mm 
nódulo pulpar - 

06 
 
 
 

36 27 NP - +* 
 21 NP - +* 
 45 PD - - 
 33 PD - - 

07 
 

17 13 NP - - 
 34 PD - - 

08 
 

17 42 PV - - 
 32 PD - - 

09 
 

68 24 NP - - 
 45 NP - - 

10 
 

70 43 NP - - 
qPCR=PCR em tempo real. NP=Necrose Pulpar. PD=Polpa em decomposição. PV=Polpa Viva ♦Alterações 
imagenológicas = foram consideradas as alterações da câmara pulpar, da raiz e ligamento periodontal. 
LP=Ligamento Periodontal. (-) negativo. (+) positivo. *<100 cópias/µL. 

vasoclusiva, levando à necrose por coagulação de proteínas teciduais, semelhante ao que ocorre 

nos casos de traumas dentais (luxação e intrusão) quando o suprimento sanguíneo pulpar é 

bloqueado pela compressão do feixe vásculo-nervoso na região apical. A polpa dental necrótica 

resultante tem uma aparência de “palha sêca” e sem contaminação bacteriana (CONSOLARO, 

2018). 



 

 
Tabela 2 –Diversidade do microbioma por paciente. 

Paciente Microbioma 

02 Acinetobacter nosocomialis, Bifidobacterium breve, Escherichia coli, 
Granulicatella adiacens, Lactobacillus spp, Macrococcuscaseolyticus, and 

Streptococcu sparasanguinis 

05 Unidentified 

06 Acinetobactercalcoaceticus, Acinetobacternosocomialis, 
Agrobacteriumtumefaciens, Bifidobacterium breve, Brevundimonasvesicularis, 

Lactobacillusspp., Macrococcuscaseolyticus, Moraxellaosloensis, 
Proteusmirabilis, PseudomonasputidaandStreptococcusparasanguinis 

 

No entanto, não podemos descartar a possibilidade de que a polpa dental durante o 

processo de coagulação possa atrair por via hematogênica bactérias oriundas ou não de 

infecções em outros órgãos vitais, mas em quantidade insuficiente para estabelecer infecção 

pulpar e lesão periapical. Esse fenômeno foi recentemente confirmado por um estudo no qual 

foi observado DNA bacteriano detectável em polpas de dentes higídos de pacientes saudáveis 

(WIDMER et al., 2018). A infecção endodôntica por via anacorética (GROSSMAN, 1967; 

GIER; MITCHELL, 1968; DELIVANS et al., 1981) poderia explicar a presença de bactérias 

em dentes hígidos com necrose pulpar (GROSSMAN, 1967). No presente estudo, foram 

detectados alguns microrganismos responsáveis por infecções sistêmicas comuns em pacientes 

com AF (BOOTH et al., 2010; YANDA et al., 2017), como Acinetobacter spp. (septicemia), 

Escherichia coli (infecção do trato urinário e septicemia), Proteus mirabilis (infecção do trato 

urinário) e Streptococcus ssp. (septicemia). No entanto, esses microrganismos podem colonizar 

transitoriamente a microbiota oral (WIDMER et al., 2018). Dentre as espécies bacterianas 

identificadas neste estudo, apenas a Granulicatella adiacens está associada  às  infecções 

endodônticas primárias (paciente 2), mas em baixa frequência. Entretanto, além de  causar sepse 

e bacteremia, 5% a 6% das endocardites infecciosas são atribuídas à sua capacidade de se ligar 

ao tecido valvar cardíaco (Tabela 2) (SHAILAJA et al., 2003). 

Cinco dentes foram excluídos da amostra por apresentarem calcificações pulpares 

identificadas nos exames tomográficos, o que ressalta a importância do exame de imagem para 

aumentar a especificidade do diagnóstico da condição pulpar. As calcificações podem ocorrer 

como consequência da resposta pulpar à hipóxia passageira e, consequente redução do 

metabolismo pulpar, quando ocorre lesões vasculares no terço apical, semelhante aos casos de 

traumatismo dentário (concussão e subluxação). Nesses casos, quando ocorre lesão parcial do 

feixe vascular e nervoso, sem que tenha havido interrupção total do fluxo sanguíneo, as células  



 

 

pulpares sofrem metaplasia e se transformam em odontoblastos iniciando uma produção 

aleatória e desorganizada de dentina reacional depositada em todo o espaço pulpar, obliterando-

o totalmente, caracterizando a metaformose cálcica da polpa (CONSOLARO, 2018). 

Cinco dentes inferiores (dois pré-molares, dois caninos e um incisivo lateral) 

apresentaram polpa viva constatada após o acesso a cavidade pulpar, apesar da resposta 

negativa aos testes de oximetria de pulso adaptada a Odontologia e teste térmico de 

sensibilidade pulpar ao frio (Tabela 1). Entretanto, ressaltamos que os dados semiotécnicos são 

apenas parâmetros para se estabelecer as hipóteses diagnósticas da condição pulpar. O teste 

padrão-ouro para a confirmação dessas hipóteses é a inspeção visual por meio da avaliação 

macroscópica da polpa. Isso poderia justificar os diagnósticos de necrose pulpar falso-positivos, 

considerados uma limitação deste estudo. A ausência da sensibilidade de pré-molares, caninos 

e incisivos inferiores aos estímulos térmicos nestes indivíduos pode ocorrer pela compressão 

do nervo mentoniano por trombos na artéria alveolar inferior ocasionada pelas crises 

vasoclusivas, comuns na AF (YANDA et al., 2017). A resposta negativa para a %SaO2 pulpar 

pode ser atribuída a hipóxia tecidual após vasoclusão da artéria mentoniana (BISHOP; 

BRIGGS; KELLEHER, 1995).  

Neste estudo a necrose pulpar foi mais prevalente nos dentes superiores (Tabela 2). 

Segundo Souza, Thomaz e Costa (2017) os níveis de %SaO2 pulpar nos dentes vitais de 

indivíduos com AF são mais baixos na maxila, provavelmente devido ao maior acúmulo de 

hemácias falcizadas nos amplos espaços maxilares medulares, o que poderia ser considerado 

um fator predisponente para a necrose pulpar.  

Concluindo, as análises clínicas, de imagem e microbiológicas prospectivas sugerem 

que os pacientes com AF não apresentam infecção bacteriana em dentes com coroas intactas e 

necrose pulpar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Até o presente momento este é o primeiro estudo a avaliar os parâmetros clínicos, 

imagenológicos e a presença de bactérias em dentes hígidos (sem cárie, doença periodontal ou 

trauma dentário) com necrose pulpar em indivíduos com Anemia Falciforme, evidenciando que 

não existe infecção bacteriana nestes dentes, constituindo-se assim numa contribuição original 

para o estado da arte do conhecimento sobre as manifestações bucais da Anemia Falciforme de 

interesse odontológico.  



 

Nossos resultados suportam a recomendação de que não há necessidade de tratamento 

endodôntico destes dentes, já que não há evidências de que o tratamento endodôntico traria 

nenhum benefício para a saúde e qualidade de vida destes indivíduos. Entretanto, acreditamos 

que a partir desses novos conhecimentos podemos ousar propor modificações às diretrizes para 

o atendimento  odontológico desses pacientes, recomendando como Protocolo de 

Atendimento Odontológico para Pacientes com Anemia Falciforme que seja realizada a 

proservação periódica clínica e imagenológica de dentes hígidos com necrose pulpar, no 

mínimo a cada seis meses, como estratégia para o diagnóstico precoce de infecção de origem 

dental nesta população.  
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A migração dos processos físicos para eletrônicos na contratação de 

professor substituto na PROG/UEMA: primeiras análises 

 

João Costa Gouveia Neto 1 

  

  

RESUMO 

Este artigo aborda a utilização do módulo de protocolo do Sipac, do sistema SigUema, da 

Universidade Estadual do Maranhão, no âmbito da Assessoria da Pró-Reitoria de Graduação 

(PROG), tendo como objeto da análise a migração dos processos físicos para realização de 

seletivo para contratação de professor substituto para processos eletrônicos entre maio de 2020 

e março de 2021. Em termos teóricos discuto os conceitos de sustentabilidade (SAUVÉ, 2005)), 

e de eficiência e eficácia (PINTO; CORONEL, 2017) para entender as implicações das 

mudanças nas rotinas administrativas da IES relacionadas às demandas da atualidade. A 

pesquisa é qualitativa e também apoiada na pesquisa-ação (TRIPP, 2005), tendo como 

principais resultados a celeridade na análise entre os setores responsáveis, acompanhamento 

em tempo real das movimentações dos processos e a não utilização de papel nos referidos 

processos de forma interna e externamente, visto que as inscrições dos candidatos aos seletivos 

também aconteceram online. 
 

Palavras-chave: Processos online. SigUema. Seletivos. Sustentabilidade. Gestão eficiente. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A escrita é reflexo do tempo presente e do contexto social no qual o pesquisador está 

inserido (BLOCH, 2001). O presente é representado e continua sendo vivenciado a partir 

pandemia da Covid-19 (SARS-CoV-2) que afetou a todas as pessoas e suas famílias e, 

consequentemente, todas instituições sendo públicas ou privadas. A emergência sanitária impôs 

medidas de isolamento e distanciamento social que afetaram o andamento das rotinas 

administrativas, até então unicamente presenciais, da Universidade Estadual do Maranhão 

(UEMA)2, uma instituição de ensino, pesquisa e extensão pública brasileira, situada no 

Nordeste do Brasil, para este texto, especificamente, do Campus Paulo VI, situado na capital 

do Maranhão, onde está situada a Reitoria e as Pró-Reitorias da IES para onde convergem todos 

os processos administrativos dos demais dezenove campi instalados no interior do Estado.  

 
1 Mestre em História do Brasil pela Universidade Federal do Piauí – UFPI. Professor do Curso de Música da 

Universidade Estadual do Maranhão – UEMA e Assessor da Pró-Reitoria de Graduação – PROG, da mesma IES, 

rairicneto@yahoo.com.br.  
2 Para mais informações sobre a UEMA consultar o site da IES em: https://www.uema.br/ 

about:blank


 

  A pandemia atual impôs de forma abrupta à UEMA a necessidade de adaptações para 

que a Universidade não parasse de desenvolver suas atividades em todos os níveis.  Nesse 

sentido, as potencialidades de adaptação das IES públicas foram colocadas mais uma vez à 

prova no que tange a serem:  

 

[...] “Universidades inteligentes”, “Universidades reflexivas” o “Universidades 

autopoiéticas”, entendidas, al igual que el resto de instituciones u organizaciones 

inteligentes, como entidades que crean un entorno en el que las inteligencias 

particulares se desarrollan con eficácia y brillantez, al aprovechar y potenciar el 

talento individual, estimular la creatividad personal y dar respuesta a los desafios que 

presenta el mundo veloz y cambiante en el que vivimos. (SUÁREZ, 2011, p. 128).   

 

Desse modo, este texto tem como objetivo apresentar o que a UEMA realizou devido à 

emergência sanitária atual, para cumprir sua função como uma Universidade inteligente, 

sustentável, profissionalizante e de gestão eficiente e eficaz, no que concerne à realização de 

processos seletivos para contratação de professor substituto antes de forma física e à migração 

para processos eletrônicos, através do módulo de protocolo do Sistema Integrado de, 

Patrimônio, Administração e Contas da UEMA (SIPAC-SigUema). Assim, as experiências 

relatadas neste artigo dizem respeito ao trabalho que realizo na Assessoria da Pró-Reitoria de 

Graduação da UEMA (PROG), a partir de maio de 2017, e em relação ao teor deste artigo, mais 

especificamente, entre maio de 2020 e março de 2021. 

Para construção das análises deste texto utilizei autores que discutem os temas da 

sustentabilidade, da educação ambiental e da eficiência e eficácia da gestão, assim como os 

documentos oficiais da UEMA, tais como resoluções, editais e as notícias publicadas no 

endereço eletrônico da IES.   

 

METODOLOGIA  

 

Este texto é construído a partir da perspectiva de uma pesquisa qualitativa e, em alguma 

medida, também possui um viés quantitativo, pois os dados que serão apresentados e discutidos 

são resultado das experiências e ações na Assessoria da PROG/UEMA.  

Desse modo a pesquisa é de viés qualitativo, visto que as análises e discussões estão 

centradas nas ideias dos autores consultados sobre sustentabilidade, eficiência e eficácia na 

gestão, e nas análises dos documentos institucionais da UEMA. Segundo Penna (2015) a 

pesquisa qualitativa relacionada a estudo documental visa compreender e não comprovar, além 

disso, o pesquisador estabelece relações com o campo de pesquisa, em detrimento da 



 

“objetividade” ratificada somente através de uma pesquisa quantitativa. Isso não quer dizer que 

haja subjetivismo e nem falta de rigor nas análises realizadas. A autora indica ainda que o viés 

interpretativo da pesquisa qualitativa denota articulação com a bibliografia consultada e 

cuidado nas conclusões a serem esboçadas. 

Além de pesquisa qualitativa utilizo também pesquisa-ação a partir das ideias de Tripp 

(2005, p. 445-446), indicando que esta deve ser reconhecida “como um dos inúmeros tipos de 

investigação-ação, que é um termo genérico para qualquer processo que siga o ciclo no qual se 

aprimora a prática pela oscilação sistemática entre agir no campo da prática e investigar a 

respeito dela”. Nesse sentido indica o autor que a pesquisa-ação apresenta quatro fases que 

consistem em: planejar uma melhora da prática; agir para implantar a melhora almejada; 

monitorar e descrever os efeitos da ação; avaliar o resultado da ação (TRIPP, 2005, p. 446).  

Nesse processo de transformação dos processos físicos de seletivo para contratação de 

professor substituto na UEMA em processos eletrônicos, a pesquisa-ação indica dentre outras 

características ser inovadora, contínua, proativa estratégica, participativa, intervencionista, 

documentada e comprometida (TRIPP, 2005, p. 447), estando alinhada à nova política 

institucional da referida IES a partir de 2015. Além disso, o autor está implicado por ter 

proposto a utilização do módulo de protocolo do Sipac para realizar os referidos processos na 

Pró-Reitoria de Graduação da UEMA, sendo os dados esboçados ao longo deste artigo parte 

das experiências na Assessoria da dita Pró-Reitoria entre maio de 2020 e março de 2021. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Os conceitos teóricos que sustentam este texto estão atrelados às dinâmicas sociais 

relacionadas ao contexto do século XXI, tais como sustentabilidade, eficiência e eficácia, e 

desenvolvimento social. 

A sustentabilidade faz parte de um conjunto maior de ações relacionadas à Educação 

Ambiental que possui correntes divididas em dois grupos, isto é, as de longa tradição, tais como 

as correntes naturalista, conservacionista/recursista, resolutiva, sistêmica, científica, humanista 

e moral/ética e as correntes mais recentes, são a holística, a biorregionalista, a práxica, a 

feminista, a etnográfica, a de ecoeducação e da sustentabilidade (SAUVÉ, 2005). 

Outro ponto discutido pelos autores é que a sustentabilidade acontece quando há o 

equilíbrio entre os pilares ambiental, econômico e social, chamado Triple Bottom Line criado 

por Elkington (1994, apud SÁ; DUARTE, 2018, p. 20). A IES públicas já trabalham atendendo 

as demandas sociais, têm se adequado às questões ambientais e precisam ainda buscar o 



 

equilíbrio econômico, que estão sendo potencializados justamente pelas políticas ambientais. 

Ressalto que a UEMA já possui uma política institucionalizada de Educação Ambiental (EA), 

encampada pela Assessoria de Gestão Ambiental (AGA)3, com projetos interdisciplinares 

estruturados em consonância com os eixos da Agenda Ambiental na Administração Pública 

(A3P), da qual a IES é signatária através da referida Assessoria, assim como nos projetos dos 

Cursos de Graduação. Também neste ano de 2021, através da Resolução n.º 1047/2021-

CONSUN/UEMA, a Universidade instituiu o biênio “2021-2022” atrelado aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável – ODS, no âmbito da IES. 

Nesse sentido, a sustentabilidade acontece e se potencializa quanto mais eficiente e 

eficaz for a gestão de uma instituição, pois o bom desempenho é mensurado pelo equilíbrio 

entre os meios utilizados e os resultados alcançados (PINTO; CORONEL, 2017). Cabe ressaltar 

que a UEMA já é uma instituição com eficácia comprovada e está trabalhando para ser cada 

vez mais eficiente na gestão, visando o desenvolvimento do Maranhão através da qualificação 

humana e profissional da sua população. Em qualquer organização, a eficiência é atestada 

quando “[...] há maximização dos resultados com recursos determinados ou quando há obtenção 

de um bem ou serviço com o mínimo possível de recursos, mantendo os atributos de qualidade 

e quantidade desejada” (PINTO; CORONEL, 2017, p. 112) e quando se trata de recursos 

públicos esse entendimento deveria ser sempre priorizado na gestão. O contexto atual da 

pandemia da Covid-19 ratificou e continua mostrando a importância premente em 

investimentos nas IES públicas, pois são indispensáveis para o desenvolvimento humano e para 

a preservação da vida no planeta.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em 2015 a UEMA iniciou o processo de implantação do projeto SigUema, que abrangia 

o Sistema Integrado de Gestão de Ações Acadêmicas (SIGAA), contemplando as áreas de 

graduação, turma virtual, pós-graduação, avaliação institucional e extensão, e o Sistema 

Integrado de Patrimônio, Administração e Contas (SIPAC)4 com o catálogo de materiais, 

almoxarifado, patrimônio, protocolo, compras, licitação e registro de preços (BARROS, 2015). 

Seguindo o planejamento esboçado pela nova gestão do quadriênio 2015-2018, o Plano de 

 
3 Para conhecer todas as ações da AGA/UEMA consultar o sítio eletrônico https://www.aga.uema.br/ 
4 O SIPAC e o SIGAA são sistemas criados na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) para 

gerenciar as atividades acadêmicas e administrativas utilizados em várias Universidades do Brasil. Para mais 

informações ver: https://www.ct.ufrn.br/ufrn-recebe-homenagem-pela-criacao-de-sistema-de-gestao/ 



 

Desenvolvimento Institucional (PDI) da UEMA do quinquênio 2016-2020, indica que o “O 

Sistema Acadêmico deve informatizar os procedimentos da área acadêmica através de módulos 

que controlem: graduação, pós-graduação (stricto e lato sensu), ensino técnico e ensino médio, 

submissão e controle de projetos [...]” (PDI - UEMA, 2017, p.9). Além da eficiência no 

gerenciamento das ações da Universidade, esse sistema objetivava extinguir o uso de papel na 

Universidade. 

 Assim, o SigUema foi implantado na UEMA em 2016 no primeiro semestre com 

treinamento dos docentes e pessoal técnico administrativo envolvido na gestão com as 

comunicações internas via Sipac e a partir de 2016.2 as atividades acadêmicas relacionadas às 

disciplinas dos cursos presenciais, como diário de turma, lançamento de notas, no Sigaa 

(ALMEIDA, 2016). 

Toda mudança traz muitos desconfortos durante o processo de sua implementação e 

com o SigUema não foi diferente, ainda mais por ser uma ferramenta tecnológica que precisa 

de um suporte de Tecnologia da Informação (TI) eficaz e da quebra de paradigmas pela 

comunidade que o utilizará (TEÓFILO; FREITAS, 2007).  A partir de 2017 outros módulos do 

sistema foram implantados, mas até 2019 as múltiplas funcionalidades do SigUema eram 

subutilizadas. Essa mudança foi acelerada pelo contexto pandêmico em 2020 fazendo com que 

a gestão superior instituísse no mês de abril, comissões para implantação definitiva de processo 

eletrônico nos setores acadêmico, administrativo e de gestão de pessoas5. Apesar desse trabalho 

de análise indicado para ser realizado em cinco meses e meio por representantes de todos os 

setores da Universidade, com vistas à referida implantação, a partir de maio do ano em questão, 

pelo impedimento do trabalho presencial e a necessidade de dar continuidade às atividades 

administrativas da UEMA, o módulo de protocolo (figura 1) começou a ser utilizado 

efetivamente nas atividades da Universidade ainda que em caráter emergencial. 

Através do módulo de protocolo do Sipac do SigUema, as unidades administrativas da 

Universidade podem cadastrar, enviar e receber processos, anexar documentos, autuar 

processos, cadastrar processo antigo, registrar dados e cadastrar fluxo de processo, cadastrar 

despacho eletrônico, alterar e cancelar encaminhamento, arquivar, desarquivar, dentre outros. 

 

 

 

 
5 A notícia sobre esse processo, assim como as portarias das comissões, podem ser consultadas em: 

https://www.uema.br/2020/04/uema-divulga-portarias-aderindo-a-implantacao-definitiva-dos-processos-

eletronicos-nos-setores-academico-administrativo-e-de-gestao-de-pessoas/ 



 

Figura 1 – Modulo de Protocolo do SIGUEMA 

 

Fonte: SIGUEMA – Pró-Reitoria de Graduação-UEMA. 

 

Apesar da existência do módulo de protocolo no SigUema, as demandas administrativas 

via sistema eram realizadas apenas pelo módulo de comunicação, por onde as demandas dos 

campi da UEMA são recebidas. Até fevereiro de 2020, as solicitações para realização de 

seletivos para contratação de professor substituto chegavam por comunicação interna pelo 

Sipac e após, para dar celeridade à análise e tramitação, os processos eram formados fisicamente 

na PROG/UEMA.  As referidas solicitações são disciplinadas pela Resolução N.º 1443/2020-

CEPE/UEMA, sendo necessário além do enquadramento que trata a Resolução, todos os 

documentos, que comprovem a necessidade para contratação e justificar nova despesa para o 

tesouro estadual.  

Nesse sentido, os processos físicos possuem no mínimo dez páginas na primeira fase de 

análise para autorização da vaga e definição dos requisitos do seletivo, isto é, área e subárea. 

Durante a fase de realização das provas mais consumo de papel é gerado com o preenchimento 

de fichas de análise e ata das decisões da banca. Em média a Universidade gera vinte laudas de 

papel a cada processo de seletivo com uma vaga autorizada. Além disso, dependendo das 

especificações das demandas contidas na solicitação, e a necessidade de tramitação entre 

diferentes setores da Universidade, despachos são acrescentados e mais papel é consumido. 

Soma-se a isso que quanto maior a quantidade de vagas disponibilizadas em edital mais 



 

consumo de papel é gerado, pois são mais áreas e subáreas com as especificações para cada 

vaga6.  

Entre maio de 2020 e março de 2021, a Pró-Reitoria de Graduação recebeu cento e 

cinquenta e um (151) processos com solicitação de demandas de professores substitutos para 

suprir a falta de professor efetivo nos vinte campi da UEMA, sendo cento e dez (110) em 2020 

e quarenta e um (41) até março de 2021 quando da finalização da escrita deste artigo. 

Dependendo das especificações das demandas contidas na solicitação, um processo chega a ter 

dez despachos, isto é, dez laudas. Multiplicando a quantidade folhas pelo número de processos 

recebidos se fosse de forma física teriam sido consumidas três mil e vinte (3.020) folhas de 

papel, isto é, seis resmas. Isso no processo já pronto para ser movimentado para outro setor, 

pois, às vezes, ainda existem erros detectados somente após impressão e que geram mais 

consumo de papel que nem smepre é contabilizado. Nesse sentido, a migração dos processos 

físicos para processos eletrônicos está complemente alinhada à Agenda 20307 que institui os 

ODS, principalmente para as discussões e resultados deste artigo com o objetivo 12, 

denominado consumo e produção responsáveis. 

Além da redução do consumo de papel, os processos eletrônicos dão maior celeridade à 

tramitação no que concerne à movimentação e análise das solicitações, pois o demandante pode 

acompanhar em tempo real no Sipac do SigUema não somente a movimentação do processo, 

mas todas as decisões tomadas através dos documentos anexados e dos despachos, situação que 

não é possível de forma imediata no processo físico. Outro benefício está relacionado ao 

arquivamento dos processos sem ocupar salas só para esse fim, o dispêndio de investimento 

para conservação dos processos (TEÓFILO; FREITAS, 2007), e a possibilidade de consulta 

imediata em caso de alguma demanda administrativa ou judicial.  

Como a necessidade efetiva para utilizar o módulo de protocolo aconteceu mais rápida 

do que os usuários do sistema esperavam ou acreditavam, alguns problemas aconteceram, tais 

como processos cadastrados e não enviados ou não recebidos nas unidades, processos sem 

despachos ou com despachos cadastrados e não autenticados pela chefia, dentre outros, apesar 

dos treinamentos realizados pela Divisão de Protocolo Geral da Pró-Reitoria de Planejamento 

e Administração (PROPLAD) da UEMA. 

 
6 Um exemplo pode ser verificado no Edital N.º 262/2020-PROG/UEMA, disponível em: 

https://www.uema.br/wp-content/uploads/2020/10/EDITAL-n.%C2%BA-262-2020-PROG-UEMA-

S%C3%A3o-bento-TGA-e-TAF11329.pdf  
7 Para conhecer as metas e objeitvos da Agenda 2030, consultar: http://www.agenda2030.com.br/ods/12/ 

about:blank
about:blank


 

A principal contribuição da UEMA como uma universidade sustentável, eficiente e 

eficaz relacionada aos processos de seletivos para contratação de professor substituto durante o 

período abordado neste trabalho foi a redução a zero do consumo de papel interna e 

externamente, pois as inscrições também passaram a ser realizadas em uma plataforma on-line, 

na qual os candidatos podem anexar os documentos pessoais e o currículo lattes comprovado, 

que é o maior gerador de consumo de papel indiretamente causado pela Universidade nesse 

processo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A UEMA, como uma instituição pública, tem buscado ao longo dos anos ser mais 

eficiente e eficaz também nas suas ações da gestão administrativa, apesar de ser mais 

frequentemente reconhecida na área acadêmica por sua natureza fim que é o ensino, a pesquisa 

e a extensão. No entanto, para que esse tripé se concretize na prática, a gestão administrativa 

da Universidade precisa não só estar atrelada aos diversos setores da IES, mas possuir um 

planejamento estratégico adequado para dar suporte a sua atividade fim, política desenvolvida 

a partir de 2015. Nesse sentido que a UEMA investiu na implantação do SigUema, através do 

Sigaa e Sipac, não somente para informatização das ações da Universidade, mas principalmente 

para que essas ações sejam melhor desenvolvidas e utilizadas pela comunidade acadêmica da 

IES. 

Desse modo, como abordado ao longo deste artigo, devido ao contexto pandêmico atual, 

houve a necessidade de migrar com mais rapidez os processos físicos de seletivo para 

contratação de professor substituto para processos eletrônicos a partir de maio de 2020, devido 

ao isolamento social necessário para combater a propagação da Covid-19 e preservação da vida, 

e o consequente trabalho remoto. Mesmo com a mudança rápida para utilização do módulo de 

protocolo do Sipac do SigUema, foi possível ultrapassar as barreiras do gerenciamento do 

sistema pelos servidores e docentes que ocupam cargos de gestão, e realizar os seletivos que 

resultaram na contratação de professores para suprir as demandas dos Cursos da IES. 

Dez meses após a Assessoria da Pró-Reitoria de Graduação da UEMA iniciar a 

utilização do módulo de protocolo para gerenciar os processos de seletivo para contratação de 

professores de forma eletrônica, ainda há usuários que precisam de mais treinamento e vivência 

com o sistema, não somente para entender as funções de cada aba, mas para terem mais 

familiaridade no manuseio do mesmo. Apesar dessas dificuldades, os resultados desse período 

de utilização são positivos, pois culminaram no consumo zero de papel, em maior celeridade 



 

na tramitação dos processos e contribuição da UEMA para fortalecimento da sustentabilidade 

em todos os níveis da IES. 
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SÍNDROME METABÓLICA E RISCO DE DOENÇAS 

CARDIOVASCULARES EM MULHERES SOBREVIVENTES DE 

CÂNCER DE MAMA 
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RESUMO 

 
Introdução: A implementação de protocolos com terapia mais intensiva aumenta nas pacientes com 

câncer de mama (CM) a probabilidade de eventos adversos. Dentre estes eventos, encontram-se os 

componentes da síndrome metabólica (SM). Objetivo: Verificar a prevalência da SM e o risco de 

doenças cardiovasculares (DCV) em mulheres sobreviventes de CM. Materiais e Método: Trata-se de 

um estudo descritivo, observacional, com delineamento transversal. A amostra foi composta 60 

mulheres sem CM (G1) e 60 mulheres sobreviventes de CM (G2). Foram coletados dados 

sociodemográficos, tumorais, antropométricos e clínicos. Após análise das variáveis, as participantes 

receberam o diagnóstico positivo ou negativo para SM e a estratificação do risco de desenvolvimento 

de DCV em 10 anos. Resultados: Ambos os grupos apresentaram sobrepeso e uma relação cintura-

quadril aumentada. As variáveis: peso, índice de massa corporal, circunferência abdominal, 

circunferência do quadril e colesterol de baixa densidade apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos. A SM foi diagnosticada em 32% das mulheres do G1 e 45% do G2. Em 

relação ao risco de desenvolvimento de DCV em 10 anos, houve a prevalência da estratificação de baixo, 

sendo 7,48% no G1 e 7,70% no G2 o risco médio total da ocorrência destas DCV. Conclusão: Há uma 

maior prevalência de SM em mulheres sobreviventes de CM, possivelmente em decorrência de 

sobrepeso. Assim, como um baixo risco de desenvolvimento de DCV em 10 anos, após a finalização do 

tratamento do câncer. Sugere-se a adoção de estilos de vida saudáveis e rigoroso controle dos fatores de 

risco cardiometabólicos.  
 

Palavras-chave: Síndrome Metabólica; Cardiopatias; Neoplasias da Mama. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer representa a segunda principal causa de morte no mundo, sendo superado 

apenas pelas doenças cardiovasculares (DCV) (PARK, 2017). Até 2030 são esperados cerca de 

24 milhões de casos incidentes de câncer e 14,6 milhões de mortes (MECHANICK et al., 2015). 

Representa um desafio de saúde global que vem aumentando em países de baixa e média renda, 

em linha com a globalização da economia e estilos de vida (BELLASTELLA et al., 2018). 

Dentre os vários tipos de neoplasia, o câncer de mama (CM) é o que mais afeta as mulheres a 

cada ano, sendo responsável por 23% (1.380.000) de todos os novos casos de câncer e 14% 

(458.400) de todas as mortes devido ao câncer (MIALICH et al., 2018).  

 
1 Doutorando em Ciências da Saúde na Universidade Federal do Maranhão – UFMA, São Luís – MA, 

leandromks16@hotmail.com. 



 

O número de sobreviventes de câncer a longo prazo está crescendo. Fatores como a 

melhor organização dos cuidados ao câncer, opções de tratamento mais eficazes, protocolos 

específicos ao tumor baseadas em evidências têm contribuído para este aumento (SEO et al., 

2018; SERRA et al., 2016; WESTERINK et al., 2016). Contudo, dois em cada três 

sobreviventes de câncer são propensos a sofrer de complicações a longo prazo (KEROA et al., 

2016). Um grande espectro de efeitos adversos tardios, tais como DCV, diabetes, dislipidemia, 

hipertensão arterial, osteoporose e componentes da Síndrome Metabólica (SM) são prováveis 

de se desenvolverem em sobreviventes de câncer. Por esta razão, é importante a formulação de 

estratégias de gestão de saúde adequadas a estes pacientes (KIM et al., 2017; CASCO, 2016). 

No Brasil, os estudos mostram alta prevalência de SM na população. Um desses estudos 

populacionais, com adultos, encontraram uma prevalência de 29,8% de SM (IC 95%) 

(MIALICH et al., 2018). Em um estudo realizado com 50 mulheres com idades entre 40 e 80 

anos com CM e 50 controles de idade semelhante, a prevalência de síndrome metabólica 

encontrada foi de 40,0% em pacientes com CM e 18,0% no grupo controle (p= 0,02). Uma 

associação independente e positiva foi vista entre SM e risco de CM (odds ratio = 3,037; 

intervalo de confiança de 95% 1,214-7,597) (WANI et al., 2017). 

Na SM os adipócitos e adipocinas derivadas do tecido adiposo perivascular, como 

leptina, resistina, IL-6 e fator de necrose tumoral-α são moléculas pró-inflamatórias potentes 

que podem promover estresse oxidativo no endotélio e prejudicar a função endotelial (PADRO 

et al., 2020), predispondo ao surgimento de DCV (ALOKAIL et al., 2013; BOEKEL et al., 

2016). Nesse contexto é que surgiu a nova subespecialidade no campo da cardiologia: a cardio-

oncologia, em que os cardiologistas participam de uma equipe multidisciplinar dedicada ao 

tratamento do câncer. Antes de iniciar o tratamento, é importante a identificação dos pacientes 

com risco aumentado de toxidade cardíaca, para que esquemas alternativos menos 

cardiotóxicos sejam considerados (JESUSALEM  et al., 2015; SHUM et al., 2016).  

O objetivo do presente estudo é verificar a prevalência de SM e o risco de DCV em 

mulheres SCM no estado do Maranhão. 

 

METODOLOGIA  

 

Esta pesquisa foi caracterizada como um estudo descritivo, observacional, com 

delineamento transversal. A seleção da amostra ocorreu em um hospital filantrópico localizado 

no município de São Luís- MA, o qual é um Centro de Alta Complexidade referência em 

Oncologia (CACON). O estudo foi pautado nos princípios éticos que envolvem pesquisa com 



 

seres humanos, e seguiu as normas da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. O 

projeto foi aprovado no CEP-UFMA, conforme parecer n° 2.386.296.  

A amostra foi composta por 120 pacientes do sexo feminino, dividida em dois grupos: 

G1- 60 mulheres sem diagnóstico de CM e G2- 60 mulheres sobreviventes de câncer de mama 

(SCM), correspondendo ao tamanho amostral necessário, segundo cálculo amostral prévio. No 

qual foi utilizado a fórmula das proporções de duas amostras, uma vez que objetivava-se 

investigar dados acerca da prevalência da SM em dois grupos distintos, para comparação. O 

estudo de referência utilizado foi o realizado por Ortiz e colaboradores (2014). 

A partir de uma amostra de 92 mulheres da população em geral, após a aplicação dos 

critérios de inclusão e exclusão conseguiu-se a seleção de 60 mulheres para o grupo G1. E, de 

uma amostra de 142 mulheres com CM (G2), selecionou-se 60 mulheres que atendiam aos 

critérios de inclusão e exclusão determinados. A seleção das participantes do G2 se deu a partir 

do recrutamento de pacientes cadastradas no Registro Hospitalar de Câncer (RHC) do hospital 

supracitado. 

Foram incluídas na pesquisa, mulheres entre 35 e 60 anos de idade. No G1 mulheres 

isentas de CM, segundo confirmação médica nos últimos dois meses. No G2 mulheres SCM 

segundo laudo médico, com nível de estadiamento I, II ou III, exame patológico positivo para 

linfonodo sentinela, que realizaram tratamento do câncer no hospital em questão e que 

aceitaram participar da pesquisa por meio do TCLE. Foram excluídas da pesquisa pacientes 

SCM que tenham realizado esvaziamento axilar total. Também foram excluídas em ambos os 

grupos, mulheres grávidas e pacientes com ascite pela dificuldade de identificação da obesidade 

abdominal; portadores de cardiopatia, através de história clínica e exame físico, de qualquer 

natureza e/ou etiologia; que possuíssem manifestações clínicas da aterosclerose ou 

dislipidemias de origem genética comprovada. 

A pesquisa iniciou após as pacientes selecionadas receberem informações quanto aos 

aspectos éticos da pesquisa e assinarem o TCLE, conforme determina a Resolução 466/12 da 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Foram coletados dados sociodemográficos, além de 

informações acerca da data do diagnóstico, nível de estadiamento, quais tratamentos realizados 

e dentre outros a partir do RHC disponibilizado pelo hospital. 

As participantes selecionadas de ambos os grupos foram posteriormente convidadas a 

comparecerem ao Centro de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário da Universidade 

Federal do Maranhão (CEPEC- HUUFMA), local onde foram realizadas as coletas sanguíneas 

e demais avaliações. Incialmente foi solicitado às mulheres, que estas mantivessem um período 

de jejum de 12 horas antes da coleta sanguínea. Na ocasião, responderam os questionários 



 

esclarecendo dados como idade, informações sociodemográficas, ocorrência de outras 

comorbidades, presença da menopausa, uso de medicamentos, tabagismo e etilismo. 

Na mensuração da PA as pacientes estavam sentadas, com os pés no chão, e a pressão 

só foi medida após 5 minutos de repouso. A aferição foi realizada no braço não operado (assim 

como a coleta sanguínea). Foram averiguados também o peso em kilogramas  (kg) das pacientes 

em balança eletrônica e a altura em metros (m) com um estadiômetro de parede, assim como a 

circunferência abdominal/cintura (CA) e circunferência do quadril (CQ) com fita métrica, o que 

permitiu determinar a relação cintura/quadril (RCQ).  

Posteriormente, foi realizada a coleta de sangue no laboratório do hospital. O inquérito 

bioquímico consistiu na determinação do Colesterol Total e Triglicerídeos (TG), Lipoproteína 

de alta densidade (HDL-colesterol), Lipoproteína de baixa densidade (LDL-colesterol) e 

Lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL). Após análise de todos os dados obtidos, as 

participantes receberam o diagnóstico positivo ou negativo para SM. Utilizaram-se os critérios 

do National Cholesterol Education Program’s Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III) para 

o diagnóstico da SM, sendo essa positiva quando três ou mais dos seguintes parâmetros estavam 

presentes: 1) Gordura abdominal: circunferência da cintura superior a 88 cm. 2) Níveis baixos 

de HDL-colesterol: inferior a 50 mg/dl. 3) Níveis de TG elevado: 150 mg/dl ou superior. 4) PA 

elevada: 135/85 mmHg ou superior. 5) Níveis glicêmicos elevados: 110 mg/dl ou superior. Para 

análise do risco cardiovascular foi utilizado o Escore de Risco de Framingham.  

Nesse escore, cada variável apresenta faixas de valores que possuem pontuações 

especificas: positivas ou negativas. A pontuação total do escore leva em consideração as 

seguintes variáveis: sexo, idade, tabagismo, diabete mellitus, lipoproteína de alta densidade, 

colesterol total, pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica. O escore obtido 

corresponde a um percentual de probabilidade de ocorrência de doença cardiovascular nos 

próximos dez anos. Assim, os indivíduos são classificados nas seguintes categorias: baixo risco 

apresenta uma probabilidade menor que dez por cento de eventos cardiovasculares em dez anos; 

médio risco, entre dez a 20%; e, alto risco, mais de 20%. 

Os dados coletados foram armazenados e analisados no SPSS, versão 2. Para 

comparações de dados categóricos foram utilizados o teste do Qui-quadrado, teste Exato de 

Fisher ou teste G e para comparar dados contínuos foram utilizados o teste paramétrico de T 

student (para amostras independentes) e o não paramétrico de Mann- Whitney. Utilizou-se 

modelos de regressão logística para estimar a razão de probabilidade (OR) e intervalos de 

confiança de 95% (IC) para averiguação de quais variáveis influenciaram na ocorrência de SM 

em mulheres SCM. 



 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A raça parda e o nível de escolaridade com o ensino médio completo prevaleceram em 

ambos os grupos. Já em relação à renda familiar observou-se que as participantes do estudo 

apresentavam baixas condições econômicas. A maioria das mulheres relatou não praticar 

atividade física regular, não ter histórico familiar de câncer, não fumar e não ingerir bebidas 

alcoólicas, esta última variável com diferença estatística significativa entre os grupos, assim 

como a presença da menopausa (Tabela 1). Na identificação do nível de estadiamento, obteve-

se o nível II como o mais prevalente (43,3%) e tempo médio de seguimento de 4 anos. 

Tabela 1: Características socioeconômicas e clínicas de mulheres sobreviventes de 

câncer de mama e grupo controle. São Luís- MA, 2021. 

Características Grupo Controle (n=60) Grupo SCM (n=60) p 

Raça 

Branca 

Preta 

Parda 

Amarela 

 

10 (17%) 

16 (27%) 

33 (55%) 

1 (2%) 

 

10 (17%) 

19 (32%) 

29 (48%) 

2 (3%) 

 

 

0,849b 

Escolaridade 

Ens. Fund. Incompleto 

Ens. Fund. Completo 

Ens. Médio Incompleto 

Ens. Médio Completo 

Ens. Superior Incompleto 

Ens. Superior Completo 

 

8 (13%) 

5 (8%) 

5 (8%) 

33 (55%) 

3 (5%) 

6 (10%) 

 

3 (5%) 

4 (7%) 

6 (10%) 

34 (57%) 

2 (3%) 

11 (18%) 

 

 

0,543b 

Renda Familiar 

< ½ SM 

½ a 1 SM 

1 a 2 SM 

2 a 5 SM 

> 5 SM 

 

3 (5%) 

24 (40%) 

22 (37%) 

10 (17%) 

1 (2%) 

 

6 (10%) 

14 (23%) 

24 (40%) 

16 (27%) 

0 (0%) 

 

 

0,222b 

Atividade Física 

Não pratica 

Pratica 

 

47 (78%) 

13 (22%) 

 

42 (70%) 

18 (30%) 

 
0,297a 

HF de Câncer 

Não 

Sim 

 

40 (67%) 

20 (33%) 

 

36 (60%) 

24 (40%) 

 

0,448a 

Menopausa 

Não 

Sim 

 

29 (48%) 

31 (52%) 

 

9 (15%) 

51 (85%) 

 

<0,0001a 

Tabagista 

Não 

Sim 

 

55 (92%) 

5 (8%) 

 

58 (97%) 

2 (3%) 

 

0,439c 

Etilista 

Não 

Sim 

 

38 (63%) 

22 (37%) 

 

56 (93%) 

4 (7%) 

 

0,0001c 

SCM- Sobreviventes de câncer de mama, Ens- Ensino, Fund- Fundamental, SM- Salário 
Mínimo, HF- Histórico familiar, a- Teste qui-quadrado, b- Teste G, c- Teste exato de fisher. 



 

Na comparação dos parâmetros antropométricos e fatores de riscos metabólicos entre 

mulheres SCM e grupo controle (Tabela 2), ambos os grupos apresentaram sobrepeso (IMC 

médio de 26,08 Kg/m2 no grupo controle e 29,27 Kg/m2 no grupo de mulheres SCM). Já a RCQ 

apresentou-se acima de 0,86 em ambos os grupos, o qual representa o valor de corte para a 

identificação de alto risco para DCV. O colesterol evidenciou-se acima do considerado normal 

para mulheres, com um valor médio de 200,46 e 213,98 mg/dL no grupo controle e grupo de 

mulheres SCM, respectivamente. Algumas variáveis apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos, tais como: peso, IMC, CA, CQ e LDL colesterol. 

Tabela 2: Comparação dos parâmetros antropométricos e fatores de riscos metabólicos 

entre mulheres sobreviventes de câncer de mama e grupo controle. São Luís-MA, 2021. 

 

Variáveis GRUPO CONTROLE                                          

        (média ± DP) 

      GRUPO SCM 

 (média ± DP) 

p 

Idade (anos) 49,06 ± 6,22 48,86 ± 7,23 0,871a 

PAD (mmHg) 86,08 ± 14,11 83,5 ± 14,24 0,320a 

Peso (Kg) 62,15 ± 11,45 69,36 ± 13,01 0,002a 

Altura (m) 1,54 ± 0,05 1,53 ± 0,05 0,703a 

IMC (Kg/m2) 26,08 ± 4,40 29,27 ± 5,18 0,0004a 

CA (cm) 86,18 ± 15,33 92,08 ± 13,56 0,021a 

CQ (cm) 93,63 ± 9,33 99,89 ± 11,49 0,001a 

HDL (mg/dL) 49,73 ± 14,9 49,43 ± 13,02 0,907a 

LDL (mg/dL) 118,87 ± 35,54 132,5 ± 30,20 0,020a 

VLDL (mg/dL) 32,10 ± 12,53 28,86 ± 10,90 0,134a 

Triglicerídeos (mg/dL) 159,83 ± 59,07 143,25 ± 61,98 0,136a 

                                            Mediana / IIQ (25-75)   Mediana / IIQ (25-75) 

PAS (mmHg)        120     110-132,5         120       110-130 0,636b 

Colesterol (mg/dL)        202     181-238,3       197,5   178,5-221,5 0,271b 

RCQ        0,92     0,84-0,95 0,93      0,89-0,97 0,207b 

Glicemia (mg/dL)        95,5     89-104,5  90,5     85-102,25 0,096b 

Insulina (µUI/mL)        5,79     3,50-12,3  6,81     3,40-1,03 0,603b 

HOMAR- IR        1,42     0,84-2,93 1,65     0,74-2,71 0,437b 

DP- Desvio Padrão, IIQ- Intervalo Interquartil, SCM- Sobreviventes de câncer de mama, PAS- 

Pressão arterial sistólica, PAD- Pressãoarterial diastólica, IMC- Índice de massa corporal, CA- 

Circunferência abdominal, CQ- Circunferência do quadril, RCQ- Relação cintura quadril, HDL- 

Lipoproteína de alta densidade, LDL-Lipoproteína de baixa densidade, VLDL- Lipoproteína de 

densidade muito baixa, HOMAR- IR- Homeostasis Model Assessment for Insulin Resistance, a- 

Teste t student, b- Teste mann- whitney. p < 0,05 (significativo). 



 

A identificação da presença da SM em ambos os grupos, segundo critérios do NCEP- 

ATP III, está demonstrada no Gráfico 1. Na qual se observa uma maior ocorrência desta afecção 

no grupo de SCM, com 27 mulheres (45%) e 19 (32%) no grupo controle. Na comparação entre 

grupos não se observou diferença significativa estatisticamente. 

Gráfico 1: Análise comparativa do diagnóstico de síndrome metabólica entre 

mulheres sobreviventes de câncer de mama e grupo controle, segundo critérios do 

NCEP-ATP III. Teste do qui-quadrado. 

 

As variáveis que anteriormente apresentaram diferenças estatísticas significativas entre 

os grupos foram analisadas em um modelo de regressão logística. Neste identificou-se que as 

variáveis quando isoladas não aumentavam a chances (Odds Ratio) de ocorrência de SM, com 

exceção da CQ (Tabela 3). 

Tabela 3: Identificação do impacto de variáveis no desenvolvimento de síndrome 

metabólica em mulheres sobreviventes de câncer de mama, após regressão logística. São 

Luís-MA, 2021. 

Variáveis p OR (IC 95 %) 

Menopausa 0,630 0,684 0,15 a 3,12 

Peso (Kg) 0,598           1,037 0,91 a 1,19 

IMC (Kg/m2) 0,658 0,918 0,63 a 1,34 

CA (cm) 0,455 1,056 0,91 a 1,22 

CQ (cm) 0,028 0,000 0,00 a 0,13 

LDL (mg/dL) 0,853 0,998 0,98 a 1,20 

IMC- Índice de massa corporal, CA- Circunferência abdominal, CQ- 

Circunferência do quadril, RCQ- Relação cintura quadril, LDL- Lipoproteína de 

baixa densidade. 

 

P = 0,188 



 

A pontuação média do risco de Framingham nas mulheres SCM foi de 7,70%. Na 

estratificação do risco de desenvolvimento de DCV em 10 anos, segundo o escore de 

Framingham (Tabela 4), obteve-se uma prevalência de baixo risco cardiovascular em ambos os 

grupos (73% grupo controle e 72% nas mulheres SCM), sem diferenças estatísticas 

significativas entre os mesmos, a partir da aplicação dos testes t student e mann-whitney na 

avaliação da diferenças entre os escores obtidos.  

Tabela 4: Risco de doenças cardiovasculares em mulheres sobreviventes de câncer de 

mama e grupo controle, segundo o escore de Framingham. São Luís - MA, 2021. 

Risco 

Cardiovascular 
Grupo Controle Grupo SCM 

 

p 

n média de risco n média de risco 

Baixo 43 (73%) 4,48 % 44 (72%) 4,34 % 0,411b 

Moderado 15 (22%) 13,13 % 13 (25%) 14,48 % 0,750a 

Alto 2 (5%) 29,50 % 3 (3%) 27,66 % 0,640a 

 SCM- Sobreviventes de Câncer de mama, a- Teste t student, b- Teste mann-whitney. p < 0,05. 

As mulheres de ambos os grupos apresentaram características socioeconômicas e clínicas 

semelhantes, como níveis de escolaridades baixos e classes sociais menos favorecidas 

economicamente (tabela 1). Tais fatores influenciam no nível de conscientização das doenças 

em geral e na adoção de hábitos de vida saudáveis (SEO et al., 2018). O que pode explicar o 

baixo índice de prática de atividade física regular pelas participantes do estudo. Fato este que 

impacta diretamente nos fatores de riscos da SM e DCV1. Entretanto as mulheres SCM 

assumiam hábitos menos danosos, a exemplo do tabagismo e etilismo, em comparação ao grupo 

controle. Já a maior prevalência da menopausa em mulheres SCM pode estar relacionada ao 

tratamento quimioterápico, que favorece o desenvolvimento precoce desta (WESTERINK  et 

al., 2016). 

Os parâmetros antropométricos e fatores de riscos metabólicos diretamente relacionados 

a obesidade (peso, IMC, CA, CQ e LDL-colesterol) mostraram-se elevados em mulheres SCM, 

com diferenças estatística significativa em relação ao grupo controle (Tabela 2). Os resultados 

de um estudo controlado e bem desenhado com algumas variáveis demonstraram que 

sobreviventes de câncer são mais dislipidêmica do que a população controle (SHUM et al., 

2016). O aumento do IMC entre as mulheres na pós-menopausa é em grande parte resultante 

do aumento associado de estrogênios (CHEN et al., 2016). Além disso, dor, fadiga e fraqueza 

associadas à quimioterapia podem causar inatividade, levando à obesidade abdominal. 

Ademais, uma dieta pouco saudável e a falta de exercícios aumentam a gordura visceral 

abdominal, levando à síndrome metabólica e doenças (KIM et al., 2020). 



 

Um estudo prospectivo realizado na Dinamarca com mulheres com CM revelou que 

aquelas com um IMC igual ou superior a 30 kg/m2 apresentavam uma doença mais avançada 

no momento do diagnóstico em comparação com mulheres com um IMC inferior a 25 kg/m2 

(MIALICH et al., 2018). Já outro estudo realizado nos Estados Unidos descobriu que entre as 

mulheres que ganharam peso depois do diagnóstico do CM, cada ganho de 5 kg foi associado 

a um aumento de 13% na mortalidade específica, concluíndo que IMC elevado foi associado a 

taxas mais altas de mortalidade por CM (CHEN et al., 2016). A presença de tecido adiposo 

visceral pode conduzir diretamente a SM, por causa do seu estado hiperlipolítico e a 

contribuição de ácidos graxos livres em excesso para o aumento da resistência à insulina 

(SHUM et al., 2016). Assim, é importante avaliar rotineiramente o estado nutricional de 

mulheres com CM, com medidas antropométricas fáceis (IMC e CA) (MIALICH et al., 2018). 

Mulheres SCM têm aproximadamente o dobro do risco de mortalidade por DCV e  outras 

doenças crônicas do que mulheres da mesma idade sem histórico de câncer20. No presente 

estudo, observou-se que quase metade da amostra (45%) das SCM foram diagnosticadas com 

SM. Resultados similares foram encontrados em outro estudo, no qual a SM estava presente em 

50% das mulheres SCM e em 37,5% das participantes do grupo controle. Neste estudo, os 

critérios de diagnóstico mais frequentes foram: obesidade abdominal (62,5%) e a dislipidemia 

(45,2%) (CASCO et al., 2016). Outro estudo, também realizado com mulheres com CM, 

descobriram que 69,2% das mulheres na pós-menopausa tinham SM e 53,8% estavam em fases 

avançadas do câncer, demonstrando que a SM poderia influenciar o agravamento do 

prognóstico do CM (MIALICH et al., 2018). 

Em um estudo prospectivo com 2.092 pacientes em seguimento pelo CM, a SM foi 

significantemente associada com a menopausa, índice de HOMA-IR, CQ e hipertensão 

(BERRINO et al., 2014). Corroborando com os achados do presente estudo, no qual a regressão 

logística realizada (Tabela 3) identificou um risco elevado de desenvolvimento de SM, em 

mulheres com CQ aumentada. A ocorrência de SM em pacientes SCM é 2,2 a 4,4 vezes mais 

elevada do que na população em geral. Tais achados podem refletir a falta de interesse e 

conscientização acerca da SM entre os SCM (SEO et al., 2018). 

Drogas comumente utilizadas no tratamento do câncer, como antraciclinas, 

camptotecinas, epipodofilotoxinas e agentes à base de platina alquilantes interrompem a 

replicação do DNA e a transcrição e síntese de proteínas, comprometendo assim a regeneração 

e crescimento celular. Estes agentes podem interagir com receptores ou mensageiros 

secundários, induzindo deficiências de hormônios gonadais, prroduzem espécies reativas de 



 

oxigênio, os quais levam à disfunção mitocondrial. Anemia, apoptose e a lise das células podem 

conduzir a hipóxia do tecido, provocando a liberação de citocinas pró-inflamatórias e ativação 

de macrófagos. Todos estes efeitos podem contribuir para o desenvolvimento da obesidade, 

resistência à insulina e dislipidemia, e, finalmente, SM (CASCO et al., 2016). 

A pontuação média do risco de Framingham nas mulheres SCM foi de 7,70%; sendo, por 

conseguinte, estratificadas no grupo de baixo risco de DCV em 10 anos. Já a RCQ que identifica 

o risco atual de DCV conforme a distribuição da gordura corporal do indivíduo, apresentou-se 

acima do valor de corte em ambos os grupos (Tabela 2), colocando-as em nível de alto risco de 

DCV. Apesar da pontuação média obtida pelo escore de Framingham no presente estudo ter 

sido mais baixa em relação a outros já realizados, evidências mostram que pacientes que se 

submeteram ao tratamento do câncer tiveram subsequente aumento do risco de DCV. A taxa de 

risco de desenvolver DCV entre pacientes com CM que se submeteram a quimioterapia é três 

vezes mais elevada em pacientes que realizaram apenas cirurgia, e 4,22 vezes maior em 

pacientes que realizaram quimioterapia e radioterapia (TAN et al., 2016). 

Segundo os cardio-oncologistas as terapias cardiotóxicas, incluindo quimioterapia ou 

radioterapia, são os principais contribuintes para aumentar o risco de DCV em SCM (GUAN et 

al., 2021). Em um estudo de caso-controle com 2.168 mulheres do norte da Europa com 

adenocarcinoma de mama tratadas com radioterapia24, para cada 7 Gy de radiação recebida, o 

risco de um evento cardiovascular aumentou 7,4%. O risco começou após 5 anos do 

recebimento da radioterapia e persistiu após 30 anos (LAHOZ et al., 2015). Além disso, 

depressão, ansiedade e qualquer estresse e/ou angústia foram associados a 30% no aumento da 

prevalência de SM em sobreviventes de câncer. Há também várias associações fisiopatológicas 

subjacentes que podem ser impulsionadas pela saúde psicológica. Estresse a exposição do 

tratamento pode causar interrupções na produção de hormônios e neurotransmissores, por sua 

vez, influenciando no risco cardiovascular (MARGARET et al., 2021). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este estudo demonstrou que há uma maior prevalência de SM em mulheres SCM, 

possivelmente em decorrência do sobrepeso. Apesar da população estudada ter apresentado um 

baixo risco de DCV, é recomendado para mulheres SCM a adoção de estilos de vida saudáveis, 

rigoroso rastreio e controle dos fatores de riscos cardiometabólicos. Contudo, são necessários 

estudos longitudinais de coorte com SCM para desenvolvimento de modelos de previsão de 

risco mais precisos para SM e DCV. 
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A LEGISLAÇÃO DE PRIVACIDADE NO REGISTRO ELETRÔNICO EM SAÚDE: 

REVISÃO INTEGRATIVA 

Mayra Nina Araujo Silva 1 1 

 

RESUMO 

As informações pessoais obtidas pelos profissionais de saúde são confidenciais, estes utilizam 

os códigos de ética de suas respectivas profissões seguindo e acatando os princípios da 

privacidade e confidencialidade. O Estado do Maranhão está empenhado em adotar o que 

prescreve a LGPD para a proteção de dados dos S-RES. O objetivo deste artigo foi identificar a 

legislação de privacidade em saúde aplicável a Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde. A 

metodologia utilizada foi a Revisão Integrativa:   pesquisa de artigos publicados nos últimos cinco anos 

de livre acesso nas bases de dados PubMed, Lilacs e Science Direct, com os descritores “privacy 

legislation and ehr” e “legislação de privacidade e registro eletrônico em saúde”. A busca dos artigos 

foi realizada em novembro de 2020. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 13 artigos 

foram selecionados para esta revisão. Estes foram divididos nas seguintes categorias: comportamento, 

anonimização, privacidade e segurança. A utilização do RES associado a legislação tornou-se 

fundamental para a prestação de cuidados a saúde, dessa maneira a legislação de privacidade em 

saúde é de uso obrigatório em sistemas de RES. 

 

Palavras-chave:  legislação de privacidade, registro eletrônico em saúde, tecnologia da informação. 

INTRODUÇÃO 

O sigilo profissional surgiu com Hipócrates (460 ac -377ac): “independente da prática 

profissional ou pessoal, o que se era ouvido ou visto da vida dos homens não deveria ser levado 

ao público e sim mantido em segredo” (BUDIMIR, et al. 2013; BRASIL - MS, 2020). O sigilo 

profissional, a privacidade e a confidencialidade para os prestadores de cuidados de saúde é 

uma obrigação legal, bem como um dever ético (BUDIMIR, et al. 2013; BRASIL - MS, 2020). 

A privacidade é um fenômeno social, que é notada dependendo de como a sociedade 

escolhe para codificar este conceito na lei e na política, estas reúnem os direitos e as  

necessidades da gestão de privacidade na área biomédica, enquanto que a tecnologia de 

informação vem para assegurar a sua realização na prática (BRASIL - MS, 2020).



 

 

 

 

Os profissionais de saúde utilizam os códigos de ética de suas respectivas profissões 

para atenderem os princípios da privacidade e confidencialidade. Os pacientes esperam que 

quem os assistem possam protegê-los de contatos físicos ou exposição constrangedoras 

desnecessárias (BRASIL - MS, 2020). 

As informações pessoais obtidas pelos profissionais são confidenciais e servem para 

que eles possam entender os problemas de saúde do paciente tendo assim, responsabilidade de 

protegê-las contra divulgações para alheios (BUDIMIR, et al. 2013). 

No cenário internacional, vários países instituíram legislações específicas para 

proteção dos dados em saúde, tais como:  HIPAA (Health Insurance Portability and 

Accountability Act) nos Estados Unidos (MALIN, et al. 2021), FIPPA (Freedom of Information 

and Protection of Privacy Act) (FIPPA, 2020) no Canadá, Diretivas de Proteção de Dados da 

União Europeia (Directive 95/46/EC, 2020).  

Em 27 de Abril de 2016, o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais Europeu 

n° 679 ou General Data Protection Regulation (GDPR) foi instituído pelo parlamento da 

Comunidade Europeia, com vigência a partir de 25 de maio de 2018 (referências). O GDPR é 

obrigatório em todos os Estados-Membros da Comunidade Europeia (Directive 95/46/EC, 

2020).  

Conforme os incisos X, XI e XII, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988 

brasileira (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 1988), a 

proteção da privacidade é um princípio constitucional. Mais recentemente foram instituídas no 

país várias leis que dizem respeito ao acesso à informação armazenada digitalmente: a Lei de 

Acesso à Informação (LEI Nº 12.527, 2011), Marco Civil da Internet (LEI Nº 12.965, 2014), 

Código de Defesa do Consumidor (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NORMAS 

CORRELATAS, 2017) e a Lei Geral de Dados Pessoais (FINKELSTEIN; FINKELSTEIN, 

2019). 

O presidente Michel Temer sancionou, em 14 de agosto de 2018, a Lei nº13,709/2018, 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, que entrou em vigor em agosto de 2020 

(FINKELSTEIN; FINKELSTEIN, 2019). O principal objetivo da LGPD é proteger a  

privacidade e confidencialidade do cidadão das suas informações gerenciadas por entes 

públicos ou privados. A LGPD propõe a penalidade máxima de 2% (dois por cento) do 

faturamento no seu último exercício às empresas que não cumpram a lei, sendo excluídos os  

 



 

 

 

tributos, e limitado o valor total de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração 

(FINKELSTEIN; FINKELSTEIN, 2019). Em 28 de dezembro de 2018 a Medida Provisória 

869/2018 criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANDP), órgão responsável por 

implementar, fiscalizar e zelar o cumprimento da LGPD (FINKELSTEIN; FINKELSTEIN, 

2019). 

A LGPD define no inciso II art. 5° dados pessoais como aqueles “sobre origem racial 

ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter 

religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou 

biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. Basicamente se trata de dados com maior 

particularidade, os quais apresentam a forma de pensar e ser, bem como sua origem 

sociocultural e biológica (FINKELSTEIN; FINKELSTEIN, 2019). 

Qualquer sistema que possa capturar, armazenar, apresentar transmitir ou imprimir a 

informação identificada de saúde é denominado de Sistema de Registro Eletrônico em Saúde 

S-RES (MARIN, 2010; ABNT/ISO/TR 20514, 2008; ABNT ISO/TS 18308, 2013). Informação 

identificada em saúde é definida como aquela que é pertinente à atenção e gestão de saúde, que 

permite a identificação do cidadão. 

Os S-RES devem atender os requisitos de confidencialidades, integridade e 

disponibilidade (HAAS, 2011).  A confidencialidade diz respeito à forma que garante acesso 

das informações apenas por pessoas previamente autorizadas; (ii) a integridade diz respeito a 

garantia da precisão das informações, garantindo a segurança do paciente; e (iii) a 

disponibilidade se refere à propriedade da acessibilidade e a utilização da demanda por 

entidades autorizadas (ISO, 2009). Este trabalho tem por objetivo identificar a legislação de 

privacidade em saúde relacionada aos S-RES.  

O Estado do Maranhão está empenhado em adotar o que prescreve a LGPD para a 

proteção de dados dos S-RES na sua jornada de implantação gradual da Estratégia de Saúde 

Digital para o Brasil 2020-2028. (BRASIL - MS, 2020).  

 

METODOLOGIA  

A revisão integrativa da literatura é um método que possibilita a associação de vários 

estudos publicados, permite conclusões amplas a cerca de um tema específico, e também sugeri 

novas pesquisas a partir da falta de informações sobre o conteúdo analisado (POLIT; BECK, 

2006; ERCOLE, et al. 2014).  

 

 



 

 

 

 

Este estudo seguiu as seguintes etapas:  

 

• Etapa 1 - buscas nas bases PubMed, Lilacs e Science Direct, com os descritores “privacy 

legislation and ehr” e “legislação de privacidade e registro eletrônico em saúde”, em 

novembro de 2020. 

• Etapa 2 – critérios de inclusão: artigos publicados nos últimos cinco anos, artigos que 

tratam sobre legislação de privacidade associada ao registro eletrônico de saúde, artigos 

de livre acesso.  

• Etapa 3 - Critérios de exclusão: a) artigos de revisão, b) acesso restrito e c) que não 

estivessem alinhados com o objetivo geral  

Os resultados foram apresentados em formato tabular com as seguintes colunas: 

número do trabalho, fonte (base de dados e ano), autor (es), título e categoria, os artigos foram 

categorizados seguindo o tema abordado. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A busca realizada nas bases de dados PubMed, Lilacs e Science Direct resultou em 19 

artigos na Pubmed, 2 na Lilacs e 7 na Science Direct, totalizando 28 artigos. As publicações 

selecionadas foram verificadas conforme o critério de inclusão e em seguida as duplicidades 

foram excluídas, resultando em 27 trabalhos. Após a leitura dos abstracts/ resumos e avaliação 

dos critérios de inclusão, 13 artigos foram incluídos a amostra final nesta revisão integrativa. A 

Figura 1 apresenta o processo de identificação, seleção, elegibilidade e inclusão dos artigos. 

 



 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxo da Seleção dos artigos. 



 

 

 

O Quadro1 abaixo descreve os trabalhos selecionados. 

 

Nº FONTE/ ANO AUTOR (ES) TÍTULO CATEGORIA 

1 
 

LILACS/1996 

Cândido Pinto de Melo e 

Deborah Pimenta Ferreira 

Aspectos Legais do Registro Médico Eletrônico no Brasil (MELO; 

FERREIRA, 1996). 

 

Comportamento 

2 
 

LILACS/2016 

Alexandra Rodrigues 

Araujo, Tiago Franklin 

Rodrigues Lucena Flávio 

Bortolozzi, Silene Maria 

Gonçalves. 

Saúde Móvel: desafios globais à proteção de dados pessoais sob a 

perspectiva do direito da União Europeia (ARAUJO, et al. 2016). 
Comportamento 

3 

 

SCIENCE 

DIRECT/2018 

Philipp Bruland, Justin 

Doods, Tobias Brix, Martin 

Dugas, Michael Storck. 

Connecting healthcare and clinical research: Workflow optimizations 

through seamless integration of EHR, pseudonymization services and 

EDC systems (BRULAND, et al. 2018). 

Anonimização 

 

 

4 

 

PubMed/2017 

Emily C. Webber, David 

Brick, James P. Scibilia, Peter 

Dehnel,  

Electronic Communication of the Health Record and Information With 

Pediatric Patients and Their Guardians (WEBBER, et al. 2019) 
Anonimização 

 

 

5 

 

PubMed/2018 

Ala Sarah Alaqra, Simone 

Fischer-Hübner, Erik Framner 

Enhancing Privacy Controls for Patients via a Selective Authentic 

Electronic Health Record Exchange Service: Qualitative Study of 

Perspectives by Medical Professionals and Patients (ALAQRA, et al. 

2018). 

 

Comportamento 



 

 

 

Nº FONTE/ ANO AUTOR (ES) TÍTULO CATEGORIA 

6 
 

PubMed/2017 
Lisa M. Lee  

Ethics and subsequent use of electronic health record data (LEE, 

2017). 
Comportamento 

7 
 

PubMed/2017 

Katherine K. Kim, Pamela 

Sankar, Machelle D. Wilson e 

Sarah C. Haynes  

Factors affecting willingness to share electronic health data among 

California consumers (KIM, et al 2017). 
Comportamento 

 

 

9 

PubMed/2018 

Yilong Yang, Quan Zu, Peng 

Liu, Defang Ouyang, Xiaoshan 

Li. 

MicroShare: Privacy-Preserved Medical Resource Sharing through 

MicroService Architecture (YANG, et al. 2018).  

 

 

Anonimização 

10 PubMed/2019 

Duarte Gonçalves-Ferreira; 

Mariana Sousa; Gustavo M 

Bacelar-Silva; Samuel Frade; 

Luís Filipe Antunes; Thomas 

Beale; Ricardo Cruz-Correia. 

OpenEHR and General Data Protection Regulation: Evaluation of 

Principles and Requirements (GONÇALVES-FERREIRA, et al. 2019). 

Privacidade e 

Segurança 

11 PubMed/2018 

Yichen Jiang, Chenghong 

Wang, Zhixuan Wu , Xin Du , 

Shuang Wang. 

Privacy-preserving biomedical data dissemination via a hybrid 

approach (JIANG, et al. 2018). 

 

Privacidade e 

Segurança 

 

 

 

PubMed/2017 

 

Ellen K. Christiansen, 

Cand.Jur, Eva Skipenes, Marie 

 

Shared Electronic Health Record Systems: Key Legal and Security 

Challenges (CHRISTIANSEN, et al. 2017). 

 

Privacidade e 

Segurança 



 

 

 

Nº FONTE/ ANO AUTOR (ES) TÍTULO CATEGORIA 

F. Hausken, Marie F. Hausken, 

Truls Ostbye Marjolein M. 

Iversen. 

13 

 
PubMed/2017 

Daniel M Walker, Tyler 

Johnson, Eric W Ford, Timothy 

R Huerta. 

Trust Me, I’m a Doctor: Examining Changes in How Privacy Concerns 

Affect Patient Withholding Behavior (WALKER, et al. 2017). 

Privacidade e 

Segurança 

 

 



 

 

 

 

Os artigos selecionados para esta revisão foram agrupados nas seguintes 

categorias: comportamento, anonimização, privacidade e segurança.  

Comportamento 

Seis artigos foram classificados na categoria de comportamento pois apontam a 

relação do paciente, médico, pesquisa e divulgação de dados não autorizados nos 

Registros Eletrônicos de Saúde – RES (MELO; FERREIRA, 1996; ARAÚJO, et al. 2019; 

ALAQRA, et al. 2018; LEE, 2017; KIM, et al. 2017; CAMPBELL, et al. 2019). 

O uso secundário de dados para pesquisa provenientes de consulta médica 

também exige a aceitação de alterações na privacidade e confidencialidade. Pesquisas 

demonstram que existe uma boa aceitação na relação pacientes e consumidores quando 

se trata de assuntos relacionados aos cuidados de saúde onde esses utilizam dados dos 

pacientes (HILL, 2013). 

Os Registros Eletrônicos em Saúde - RES apresentam vários benefícios, mas há 

riscos, por exemplo, que os dados sejam utilizados não obedecendo ao objetivo proposto, 

poderão causar danos, como: a divulgação de dados causando discriminação, e por vezes 

acarretando em demissão. Sendo assim, a divulgação de dados restritos de saúde é 

comum, mas indiscutivelmente prejudicial (KAPLAN, et al. 2016). 

Anonimização 

Três artigos se enquadram na categoria de anonimização (BRULAND, et al. 

2018; WEBBER, et al. 2019; CAMPBELL, et al. 2019).  

A integração dos serviços de pseudonimização em sistemas captura eletrônica 

de dados – (electronic data capture -EDC) pode ser uma das soluções para o uso 

secundário de dados em pesquisa (ISO, 2009). Os aplicativos de RES normalmente não 

estão conectados com captura eletrônica de dados e pseudonimização. No entanto, 

Bruland et al. (2018) estabeleceram interfaces entre RES e sistemas de captura eletrônica 

de dados integrando diretamente o serviço de pseudonimização.  

 Com relação a segurança do paciente e requisitos regulatórios é necessário saber 

se um paciente está participando de um ensaio clínico para descrever as condições atuais, 

a exemplo de eventos adversos graves (BRULAND, et al. 2018). 

Dados anonimizados sem supervisão ou proteção correm o risco de serem 

processados por um outro usuário em potencial (hacker), por exemplo, o processamento 

de dados médicos e consequentemente a exposição da privacidade do paciente (YANG,  



 

 

 

 

et al. 2018). Quando ocorre a troca de dados entre instituições há sempre o potencial risco 

de invasão de privacidade, ainda que a disseminação dos dados esteja sendo utilizada para 

a prevenção e diagnóstico de doenças, ou mesmo no planejamento do sistema de saúde, 

vigilância em saúde pública e geração de dados anônimos para teste (YANG, et al. 2018). 

Privacidade e Segurança  

Quatro artigos foram classificados na categoria de privacidade e segurança 

(GONÇALVES-FERREIRA, et al. 2019; JIANG, et al. 2018; CHRISTIANSEN, et al. 

2017; WALKER, et al. 2017). 

O monitoramento do acesso entre os variados sistemas de RES é necessário. O 

alcance de soluções eficientes e seguras se torna possível mediante o envolvimento e 

colaboração dos vários setores da saúde, como: médicos, gestão da TI, sistemas da TI, 

provedores e serviços. Os principais desafios do meio jurídico para ter segurança do dado 

é a atribuição de responsabilidade, fluxo de documentação e controle de acesso 

(CHRISTIANSEN, et al. 2017) 

O uso de novas tecnologias tem permitido, cada vez mais, o compartilhamento 

de dados no sistema de saúde. Desta forma, torna-se necessário o entendimento dos 

fatores que atribuem desconfiança nos pacientes. Possivelmente outros fatores, além das 

questões gerais de privacidade e segurança podem gerar comportamentos como 

insegurança por parte dos pacientes (DEW, et al. 2017). 

A transparência é fundamental nas etapas de tratamento, compartilhamento, 

reutilização dos dados pessoais.  É necessário informar as pessoas de seus direitos 

enquanto usuários de Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde- RES, tais como: direito 

de acesso, retificação e de oposição ao tratamento de dados (ARAUJO, et al. 2016).  

 

CONCLUSÃO 

O estudo desenvolvido permitiu a identificação de artigos sobre a legislação de 

privacidade para o Registro Eletrônico em Saúde. A análise e aplicabilidade da legislação 

de privacidade na utilização dos S-RES já vem ocorrendo e com a execução da LGPD os 

dados estarão mais assegurados. Também foi observado que o uso do RES associado a 

legislação tornou-se fundamental para a prestação de cuidados a saúde. Desta maneira, o 

Estado do Maranhão executando o que está previsto na LGPD, assim como no processo 

de implantação da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028, este poderá ser 

referência na qualidade da seguridade da confidencialidade em S- RES. 
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RESUMO 

 
Estudo sobre o ENEM enquanto política de avaliação educacional objetivando analisar as repercussões 

desse exame no currículo do Ensino Médio, considerando-se perspectivas de ressignificação do ENEM 

a partir da proposta pedagógica do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA). 

A pesquisa se pautou nos estudos de Sacristán e Goodson, sobre currículo como um artefato social e 

histórico e no conceito de tradição inventada, por Hobsbawm e Ranger. Realizou-se pesquisa 

bibliográfica com revisão da literatura, complementada pela pesquisa documental englobando legislação 

sobre o ENEM e proposta pedagógica do IEMA. Os referidos documentos foram obtidos no aplicativo 

Planalto Legis e no site do IEMA. A pesquisa problematizou as alterações dos pressupostos do ENEM 

de avaliação externa a mecanismo para ingresso no Ensino Superior, além de ressaltar que os sistemas 

de ensino não devem se restringir a ensinar, concentradamente, matrizes e objetos do ENEM, bem como, 

o formato da prova, pois, tal postura caracteriza reducionismo curricular e didático. O estudo evidenciou 

a necessidade de ressignificar o currículo do Ensino Médio considerando o potencial do ENEM pela 

interdisciplinaridade e contextualização do conhecimento, tendo como ponto de partida, o foco no 

projeto de vida do estudante e a iniciação científica. Nesse sentido, o IEMA evidencia um projeto 

educacional propício à abordagem significativa do ENEM enquanto estratégia de ampliação das 

oportunidades de formação de jovens protagonistas, ampliando os índices de desenvolvimento humano 

no Maranhão. 

 

Palavras-chave: Ensino Médio, Currículo, ENEM, Maranhão, IEMA. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na Lei de Diretrizes e Bases (LDB – Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996), em seu 

art. 2º, a Educação Básica tem como finalidade “[...] o pleno desenvolvimento do educando e 

seu preparo para o exercício da cidadania”. Nessa configuração, o Ensino Médio, retratado no 

art. 35º, surge como nível da Educação Básica voltado para “[...] o aprimoramento da pessoa 

humana, a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 

crítico.” (BRASIL, 2017, p. 24). Paralelamente, o sistema de ensino brasileiro tem sua dinâmica 
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norteada pelas políticas de avaliação educacional. A Constituição Federal (CF), de 1988, refere 

no artigo 206º “[...] a garantia de padrão de qualidade” no ensino oferecido no sistema público 

(BRASIL, 2013). Desse modo, corrobora a necessidade de medidas avaliativas. 

Nesse sentido, o Ministério da Educação (MEC) instituiu, em 1998, o Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM), visando à comparação do desempenho dos estudantes ao final do 

Ensino Médio (BRASIL, 1998). Em 2009, o exame foi modificado a fim de que universidades 

passassem a considerá-lo na seleção para o ingresso em cursos superiores (BRASIL, 2009). 

Diante disso, neste artigo analisa-se o direcionamento do currículo do Ensino Médio, a 

partir do ENEM. Considerou-se, portanto, o pressuposto de que no atual Ensino Médio 

brasileiro, o ENEM, enquanto política de avaliação, influencia a práxis do currículo no 

cotidiano escolar. Ao mesmo tempo, busca-se contextualizar um outro olhar sobre o ENEM 

considerando-se a proposta pedagógica do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão (IEMA) enquanto projeto de educação integral em nível Médio no Maranhão. 

Nesse sentido, ressaltou-se o seguinte problema: quais as repercussões do ENEM no 

currículo do Ensino Médio? Deste, derivaram-se outras questões: A abordagem do 

conhecimento no ENEM favorece a formação integral prevista na LDB? Que relações são 

estabelecidas entre a abordagem do ENEM e a organização do currículo escolar? Como a 

relação entre o ENEM e o currículo pode ser ressignificada no projeto pedagógico de do IEMA?  

Assim, objetivou-se neste estudo, analisar as repercussões do ENEM no currículo do 

Ensino Médio enquanto política de avaliação no sistema educacional brasileiro. Além disso, 

discutiu-se sobre os desdobramentos do ENEM no currículo escolar, considerando-se suas 

perspectivas de ressignificação a partir da proposta pedagógica do IEMA.  

O interesse pelo ENEM surgiu a partir da atuação profissional em gestão e supervisão 

de turmas do Nível Médio na rede estadual de ensino do Maranhão. Abordou-se a temática 

enquanto objeto de pesquisa para tese no Doutorado em Políticas Públicas pela Universidade 

Federal do Maranhão (UFMA), dando-se prosseguimento ao estudo, enquanto Especialista em 

Educação do IEMA com vistas a futuro estágio pós-doutoral. 

A pesquisa se justifica por ampliar as investigações científicas sobre as políticas 

educacionais e o currículo do Ensino Médio. Enquanto diferencial, apontam-se possibilidades 

de se estabelecer um diálogo entre as políticas públicas educacionais, o planejamento dos 

professores e a realidade escolar valorizando a formação discente crítica e não apenas restrita à 

realização de exames. Portanto, enriquece o quadro científico maranhense na medida em que 

permite a atualização das capacidades técnica, política e ética para atuar na elaboração e análise 

de políticas públicas educacionais, a partir da contextualização histórico-política. 



 

 

METODOLOGIA  

 

A pesquisa caracterizou-se como qualitativa por considerar uma amplitude de 

significados relacionados a fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis. (SEVERINO, 2002). Adotou-se o método crítico dialético no qual, as informações 

são analisadas, em suas ligações e oposições, de forma crítica, considerando as condições de 

existência, definidas na historicidade do cotidiano (SILVA, 2013). 

Refletir sobre os programas relacionados à formação dos jovens nas escolas de Ensino 

Médio suscitou a utilização de categorias, visando o alcance da natureza de problemas 

educacionais. Nesse sentido, a proposta metodológica na busca e manejo das fontes e 

informações estabeleceu como referência os conceitos: currículo e tradição inventada. Para 

análise da trajetória histórica e do currículo do Ensino Médio na Educação Básica brasileira, 

foram utilizadas as contribuições teóricas de Sacristán (2000) e Goodson (2012), caracterizando 

o currículo como um artefato social e histórico. Ampliando tais teorizações, considerou-se o 

conceito de tradição inventada, por Hobsbawm e Ranger (2012).  

Assim, realizou-se pesquisa bibliográfica com revisão da literatura complementada pela 

pesquisa documental englobando Leis de diretrizes e bases da educação e decretos 

educacionais. Os referidos documentos foram obtidos no aplicativo Planalto Legis enquanto 

banco de documentos da legislação brasileira vigente. Paralelamente, a análise focalizou 

decretos norteadores do ENEM além da proposta pedagógica do IEMA. 

 

ENEM: de medida educacional a parâmetro para o currículo 

 

 No Brasil, as reformas na Educação Básica contemporânea enfocaram a implantação de 

exames nacionais dos níveis de ensino. Nessa conjuntura, ocorre na década de 1990, a criação 

de um sistema nacional de avaliação, para regulamentar e monitorar a qualidade da educação. 

Conforme Brandalise (2010), tal política avaliativa centrou-se nos resultados em detrimento 

dos processos educacionais ao atentar para os índices de desempenho sem, no entanto, perceber 

as condições da oferta educacional. O Estado regulador faz uso da avaliação, por meio de 

diagnósticos e exames para intervir nas escolas. Assim, desconsidera o diálogo entre o contexto 

escolar e a realidade social, econômica, cultural, dentre outros aspectos relacionados aos 

agentes educativos. A compreensão do ensino com base no alcance de metas sinaliza, portanto, 

para uma concepção restrita do currículo. Diante disso, Libâneo (2006, p. 205) afirma: 



 

 

A sociedade brasileira tem acompanhado nos últimos anos, discursos que defendem a 

aplicação de testes educacionais unificados nacionalmente como objetivo de aferir o 

desempenho dos alunos nos diferentes graus de ensino ministrados nas escolas 

brasileiras. Entretanto, a determinação de critérios de avaliação revela a posição, as 

crenças e a visão de mundo de quem a propõe. Os exames nacionais em vigor 

enfatizam a medição do desempenho escolar por meio de testes padronizados, o que 

os vincula a uma concepção objetivista de avaliação (LIBÂNEO, 2006, p. 205). 

A partir de então, passaram a vigorar na educação escolar brasileira, avaliações 

nacionais nos três graus de ensino: o SAEB no Ensino Fundamental; o ENEM no Ensino Médio; 

e o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) no Ensino Superior. 

(GHIRALDELLI JR, 2009). O propósito dessa medida educacional se direcionou a mensurar e 

informar resultados e censos de maneira articulada. Inicialmente, enfocou o Ensino 

Fundamental por meio do SAEB, considerando o rendimento do aluno em Língua Portuguesa 

e Matemática, a prática docente, o perfil de gestores e as formas de gestão.  

No Ensino Médio, as atuais políticas educacionais fomentaram a avaliação externa por 

meio do ENEM. Instituído em 1998, pela Portaria nº 438, de 28 de maio de 1998, o exame 

objetivou a comparação do desempenho dos estudantes ao término da Educação Básica. Com 

isso, se pautou na aferição do desenvolvimento de competências previstas em diretrizes e na 

LDB para uma formação centrada no exercício pleno da cidadania. Segundo o MEC: 

 

O ENEM é um exame individual, de caráter voluntário, oferecido anualmente aos 

concluintes e egressos do ensino médio, com o objetivo principal de possibilitar a 

todos os que dele participam uma referência para auto avaliação, a partir das 

competências e habilidades que estruturam o exame (BRASIL, 2008, p. 47). 

 

No processo de implantação, o ENEM foi caracterizado pelo MEC como oportunidade 

de demonstração da capacidade problematizadora dos discentes em relação à realidade 

(ANDRIOLA, 2011). Para tanto, enfocava o pressuposto do ensino como capacidade de 

aprender pela interdisciplinaridade e contextualização de experiências.  

O modelo de avaliação do ENEM enfatiza a aferição das estruturas mentais com as 

quais se constrói continuamente o conhecimento e não apenas na memória que, 

importantíssima na constituição dessas estruturas, sozinha não consegue fazer capaz 

de se compreender o mundo em que se vive, tal é a velocidade das mudanças sociais, 

econômicas, tecnológicas com as quais se convive diariamente e que invadem todas 

as estruturas da escola (BRASIL, 2008, p. 47). 

Mas, o propósito de reestruturar o Ensino Médio a partir do ENEM como medida 

educacional foi repensado. Em 2009, o ENEM passa a compor o Sistema de Seleção Unificada 

(SISU) que define o ingresso nas universidades públicas, substituindo o vestibular. De tal modo, 

evidencia a escolaridade como percurso para a inserção no mercado de trabalho a partir da 

formação superior. 



 

Com as alterações promovidas pelo MEC, em 2009, o Novo ENEM constituiu-se em 

ENEM-Vestibular. Nas novas funções atribuídas, “[...] deixou de lado a avaliação da Educação 

Básica, ao ser inteiramente possuído dos requerimentos acadêmicos do vestibular.” 

(CARNEIRO, 2015, p. 422). Assim, teve seus princípios restritos à seleção de alunos para o 

Ensino Superior e reforçou a perspectiva academicista de Ensino Médio como preparo para o 

acesso à Universidade. 

Segundo Cassiani, Silva e Pierson (2013), o ENEM foi difundido com base num 

discurso de superação da memorização de conteúdos preconizada pelo vestibular tradicional, 

buscando focalizar em suas questões o raciocínio, as competências e habilidades do estudante 

na resolução de problemas. Entretanto, mesmo apregoando inovações, o exame enquanto 

avaliação externa não contempla a riqueza curricular das escolas e suas matrizes de referência 

não devem ser tomadas como proposta curricular.  

Percebem-se, portanto, repercussões do ENEM no currículo de escolas do Ensino 

Médio. Aspectos como projeto pedagógico, calendário, rotina escolar, seleção de conteúdo, 

transposição didática, avaliação da aprendizagem e organização das áreas de conhecimento têm 

sido redimensionados pelos sistemas de ensino para atender à lógica de avaliações externas 

como o ENEM no que concerne à obtenção de resultados. Embora preconize uma postura 

problematizante, o ENEM tem influenciado o direcionamento do currículo no sentido da 

preparação de alunos para realização dos exames. Associado a essa problemática, há a 

supervalorização à continuidade de uma tradição academicista que ressalta a passagem de um 

nível de ensino a outro (MARTINS, 2019). 

O currículo do Ensino Médio deve focar a compreensão da realidade de forma 

significativa. Seu direcionamento para a preparação dos alunos ao ENEM pouco contribui para 

a formação de ideias, o chamado saber pensar. (PERRENOUD, 2000). A referida competência 

é indispensável para a constituição da autonomia do educando frente à realidade sendo aqui 

compreendida, para além de uma subordinação da escola e do educando ao mercado de trabalho. 

Conforme Sousa (1999), Sousa e Alavarse (2009) e Vianna (2003), a matriz de avaliação 

do ENEM não pode ser tomada como capaz de dar conta do conjunto das atividades curriculares 

do Ensino Médio. Cabe considerar sua perspectiva significativa de aprendizagem contida na 

abordagem problematizante dos conteúdos. Entretanto, os sistemas de ensino não devem se 

restringir a ensinar, concentradamente, os aspectos que constituem as matrizes e os objetos da 

avaliação, bem como, o formato da prova — com itens de múltipla escolha —, configurando 

um reducionismo curricular e didático. 

 



 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Em sua constituição, o Ensino Médio no Brasil se vinculou ao processo de 

direcionamento da carreira profissional do jovem, educando e fomentando o acesso ao Ensino 

Superior e à profissionalização. No cenário da contemporaneidade, o mercado informatizado e 

competitivo reforça o discurso da educação como mecanismo de formação para o mundo do 

trabalho. Nesse contexto, o Estado brasileiro promove a reinvenção do acesso ao Ensino 

Superior por meio do ENEM em substituição ao modelo representado pelo vestibular: 

O vestibular constitui um mecanismo de passagem entre dois níveis de ensino, 

mecanismo esse que assumiu a função de um processo de seleção, dadas as condições 

peculiares do sistema educacional: a expansão da população escolarizada, a 

tradicional aspiração por formação em nível superior como caminho de ascensão 

social, concentração de interesse em torno de algumas carreiras e procura preferencial 

por certos estabelecimentos de ensino. Decorre daí a alta competição pelo ingresso no 

ensino superior, estabelecida a existência de maior número de candidatos do que de 

vagas. (RIBEIRO NETTO, 1978, p. 47-48). 

O modelo do vestibular, então subsidiado na perspectiva especializada do Taylorismo-

Fordismo, cede espaço ao ENEM como representação das expectativas de flexibilização do 

Toyotismo. Nota-se, nesse processo, o que Hobsbawn e Ranger (2012) caracterizam como 

invenção da tradição à medida que o ENEM representa uma construção forjada com base em 

sistemas de crenças e valores no contexto histórico de uma sociedade. De tal forma, o processo 

de contextualização do ENEM nas instituições escolares é marcado por rupturas em relação ao 

currículo, mas também, por muitas permanências quanto à concepção de ensino. 

 

Grupos sociais, ambientes e contextos sociais inteiramente novos, ou velhos, mas 

incrivelmente transformados, exigem novos instrumentos que assegurem ou 

expressem identidade e coesão social, e que estruturem relações sociais. Ao mesmo 

tempo, uma sociedade em transformação torna as formas tradicionais mais difíceis ou 

até impraticáveis. (HOBSBAWN; RANGER, 2012, p. 328). 

 

A atribuição de significados ao ENEM abrange um processo relacional por meio de 

disputas no meio social acerca do que é válido para se estudar em determinado contexto 

histórico. Conforme Hobsbawn e Ranger (2012), as versões utilizadas na elaboração de uma 

tradição se reinventam. Desse modo, mudanças acerca da função social da educação suscitaram 

a reorganização do currículo e das formas de seleção para o Ensino Superior. Promoveram, 

portanto, a negação das versões vigentes em busca de redefinições. 

O ENEM representa o ensino voltado para a qualificação com base nas competências 

valorizadas no mercado. Cabe questionar de que modo a abordagem ampliada do conhecimento 

pelo ENEM pode ser redimensionada num currículo integrador para uma educação reflexiva. 



 

Uma educação emancipadora se fundamenta, portanto, na problematização da realidade pelo 

educando. Enquanto formação, perpassa a compreensão do trabalho como “[...] atividade vital, 

autônoma e autodeterminada.” (ANTUNES; PINTO, 2017, p. 108). Fundamentado nesse 

pressuposto, o redimensionamento de elementos constituintes do ENEM pode possibilitar o 

fomento a uma proposta de currículo integrador e problematizante.  

A memorização e o acúmulo de conhecimentos outrora valorizados pelo vestibular 

foram substituídos pela relevância do acesso à informação: pela capacidade e competência do 

aluno em compreender o que estuda, relacionando com a realidade. (ANTUNES, 2015). A 

interdisciplinaridade permite compreender a realidade como um todo complexo, e o ser humano 

enquanto sujeito multidimensional, propondo a superação do ensino fragmentado, pelo diálogo 

entre disciplinas na ressignificação dos conteúdos e da percepção em relação ao mundo. 

O formato problematizante do ENEM constitui  elemento para uma formação reflexiva, 

pois, o discente é levado a pensar no conhecimento numa postura questionadora. Segundo 

Cassiani, Silva e Pierson (2013, p. 49), “[...] as questões do ENEM evidenciam situações-

problema contextualizadas que favorecem a discussão das relações entre ciência, tecnologia e 

sociedade”. Assim, não condiz estimular o estudante a problematizar somente para realização 

do exame. Trata-se de instiga-lo à prática por meio da iniciação científica. 

Tomando como base os aspectos evidenciados, pode-se perceber que o ENEM repercute 

nos currículos do Ensino Médio e possui caráter potencial para o reordenamento das práticas 

pedagógicas. A partir da abordagem interdisciplinar e problematizadora na contextualização da 

realidade, o ENEM pode contribuir com uma formação educacional integradora.  

No Maranhão, a referida proposta formativa pode ser contextualizada no IEMA. A 

autarquia estadual, criada, em 2015 pelo governador Flávio Dino fomenta a oferta de educação 

profissional e tecnológica de nível Médio profissionalizante em tempo integral e  cursos 

vocacionais destinados ao público que já terminou o Ensino Médio (MARANHÃO, 2015). A 

oferta de serviços do IEMA objetiva desenvolvimento social, tecnológico e econômico do 

Maranhão. Para que os cursos sejam ofertados nos municípios, é realizado “um diagnóstico 

situacional e consulta pública à comunidade”, na finalidade de certificar a “articulação entre a 

oferta e as demandas sociais e econômicas” (IEMA, 2018, p. 05). Nessa conjuntura: 

O IEMA alcançou expressivos resultados no período 2015-2021, chegamos a 48 

unidades (23 Unidades Plenas - UPs e 25 Unidades Vocacionais - UVs) e parcerias 

que alcançaram 107 municípios do Maranhão, perfazendo 6.143 estudantes 

matriculados no ensino médio técnico integral e 61.424 maranhenses qualificados, 

totalizando 67.567 jovens beneficiados (MARANHÃO, 2021, p. 08). 

 



 

Em 2018, o IEMA foi a primeira instituição pública do Maranhão a conquistar o título 

de “Escola Associada da UNESCO” (IEMA, 2020, p. 01).  Pesquisas recentes evidenciam o 

IEMA enquanto instituição de currículo integrado. De acordo com Rosa (2019, p. 121-122): 

O entendimento sobre o currículo integrado vai além de uma concepção meramente 

técnica de um currículo composto por uma base comum e uma base técnica, mas 

também um currículo que proporciona a profissionalização aliada a uma formação 

humana integral materializado no Projeto de vida e no protagonismo juvenil 

desenvolvido em parceria (aluno e professor) e nas demais situações de aprendizagens 

desenvolvidas no Instituto, como por exemplo ações metodológicas que valorizam a 

participação ativa do aluno na construção de seus objetivos, estimulando valores e 

experiências sociais, políticas e culturais. 

 

O IEMA se destaca na contextualização do currículo ao ressignificar aspectos 

pedagógico e de gestão. A disposição dos objetos de conhecimento no currículo integra 

abordagem da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Parte Diversificada (PD) e Base 

Técnica (BT). Assim, a práxis pedagógica do IEMA se pauta no encadeamento entre modelos. 

O modelo de pertinência se fundamenta em aperfeiçoamento contínuo, prática baseada 

em evidência e pesquisa aplicada. O modelo pedagógico engloba protagonismo, os 4 pilares da 

educação, a Pedagogia da Presença no estabelecimento de vínculos entre os atores escolares, a 

Educação Interdimensional que considera a pessoa como ser biopsicossocial e a inserção 

transformadora por meio da intervenção da realidade. Por sua vez, o Modelo de Gestão é 

embasado na Tecnologia de Gestão Educacional (TGE) por meio da adoção estratégias no 

direcionamento da equipe escolar, numa perspectiva democrática (MARANHÃO, 2019). 

Como se pode perceber, o currículo é ressignificado por meio da articulação entre 

conhecimento acadêmico, mundo do trabalho e formação social com foco no projeto de vida 

dos estudantes. O IEMA considera como fundamento do trabalho pedagógico, o jovem 

estudante e seu  Projeto de Vida numa postura protagonista no processo formativo e na realidade 

social. Assim, reúne os elementos necessários à abordagem do ENEM como ferramenta para a 

educação emancipadora que considera os sentidos atribuídos pelos estudantes à escolarização. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa demonstrou que o currículo é veículo de filosofia social, tal como 

evidenciam as ações do IEMA no contexto maranhense, representando possibilidades de 

ressignificação do ENEM para uma formação cidadã. Portanto, ampliou a pesquisa educacional 

maranhense ao aprofundar a compreensão sobre a instituição escolar pública como espaço 

formativo, cujo currículo está vinculado a um sistema social.  



 

Cabe, portanto, ressignificar o Ensino Médio considerando o potencial do ENEM pela 

interdisciplinaridade e contextualização do conhecimento. Para tanto, o foco no projeto de vida 

do estudante e a iniciação científica, na abordagem problematizante de questões da realidade 

com habilidades a serem expressas na experimentação e na pesquisa, surgem como ponto de 

partida para repercussões significativas do ENEM no currículo do Ensino Médio. Nesse 

sentido, o IEMA evidencia um projeto educacional propício à abordagem significativa do 

ENEM enquanto estratégia de ampliação das oportunidades de formação e profissionalização 

dos jovens, ampliando os índices de desenvolvimento humano no Maranhão. 
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RESUMO 

 
É de fundamental importância a participação da Procuradoria Geral do Estado no acompanhamento da 

implementação de programas dos órgãos da Administração Estadual para que se evite a judicialização 

em massa em desfavor do ente público, bem como seja facilitado o fluxo de informações que subsidiarão 

a defesa e representação do Estado do Maranhão perante o Poder Judiciário. Assim, este trabalho tem 

como intento demonstrar a aplicabilidade do Diagrama de Pareto e do Histograma como ferramentas de 

análise na implementação da advocacia preventiva, embasando-se nos conceitos propagados pela 

literatura acadêmica. Os resultados do uso das referidas ferramentas mostram-se positivos ao identificar 

as matérias relativas a cumprimento de sentença, reajuste de vencimentos, execução fiscal, defensor 

dativo, saúde e direitos do servidor público como as mais demandadas nos últimos dois anos. Facilita-

se assim a reflexão das as razões sobre as quais tais feitos foram judicializados, bem como quais as 

medidas a serem adotadas no sentido de racionalizar e otimizar a atuação da Procuradoria Geral no 

contexto da implementação das políticas públicas no Estado do Maranhão. 

 

Palavras-chave: Gestão Estratégica; Histograma; Análise de Pareto; Processos Judiciais. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Secretaria de Planejamento do Estado do Maranhão (2019) traz para o debate a 

necessidade, com a consolidação das instituições democráticas, de o ente público estadual 

avaliar o impacto de suas ações para garantir o desenvolvimento econômico e bem estar social. 

A Procuradoria Geral do Estado do Maranhão, tem importante papel nesse particular, 

haja vista que a Constituição do Estado do Maranhão (1989) designou àquele órgão o exercício 

das funções de consultoria jurídica e assessoramento ao Poder Executivo. E, para o fiel 

cumprimento de suas funções, ainda permitiu que a PGE venha a solicitar informações, 

esclarecimentos e diligências que entender necessárias a qualquer autoridade ou órgão da 

Administração Pública.  
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Nesse sentido, a PGE situa-se como um repositório singular de informações acerca da 

atuação dos órgãos de Estado na condução das políticas públicas. Isso se deve, sobretudo, à 

possibilidade de análise contínua dos processos contenciosos e não contenciosos, que permitem 

a identificação, nas ações em que o Estado figura como autor, réu e terceiro interessado, de 

possíveis fragilidades no planejamento e condução das políticas públicas.  

Mariani (2005) revela que para se tomar decisões com menos empirismo e maior 

precisão é crucial o trabalho com dados. Afirma ainda que as ferramentas da qualidade, como 

Histograma e Diagrama de Pareto, são técnicas que coletam, processam e disponibilizam 

adequadamente os dados decisórios. 

Braz (apud COELHO; MANIÇOBA; SILVA, 2016) descreve o histograma como um 

gráfico, agrupado por classes, de acordo com a frequência, permitindo a identificação da 

distribuição dos dados, bem como o valor central e a dispersão. O mesmo autor também 

caracteriza o diagrama de Pareto como um gráfico, também ordenado por frequências, 

permitindo a visualização e priorização dos problemas mais importantes. 

Samohyl (2005) traz também para discussão o papel da estatística no gerenciamento da 

qualidade ao relembrar que não há reprodução de um modelo exatamente igual ao original. As 

variações são causadas por inúmeros fatores durante o processo de criação ou desenvolvimento 

de algo. Portanto, a estatística, como cerne das ferramentas de qualidade, ajuda a manter o 

controle sobre as sobreditas variações.    

Assim, o objetivo deste trabalho consiste em demonstrar a utilidade das sobreditas 

ferramentas na efetivação da advocacia preventiva, ao levar para conhecimento as maiores 

ações demandas a PGE/MA e, com base nessa medição, realizar recomendações para redução 

deste impacto.  

De acordo com a publicação organizada pela Secretaria de Planejamento do Estado do 

Maranhão (2019), a ausência de um planejamento estruturado leva ao desperdício de recursos 

públicos.  

O referido instrumental, outrossim, pode agregar ao processo de planejamento e 

monitoramento das ações governamentais, auxiliando quanto à racionalização do uso dos 

recursos públicos, que por sua vez, pode desencadear novos processos contra o Estado. 

 

METODOLOGIA  

 

Conforme o objetivo desta trabalho, a pesquisa realizada foi de caráter exploratório. 



 

Mendes e Tachizawa (2006) nominam esse tipo de pesquisa como análise teórico-

empírica, onde se caracteriza como “[...] uma simples análise interpretativa de dados primários 

em torno de um tema, com o apoio bibliográfico”. 

Os procedimentos técnicos utilizados na pesquisa foram a pesquisa bibliográfica e 

documental. Gil (2008) diferencia as duas ao analisar a natureza das fontes, pois a documental 

é composta de materiais que não receberam análise. Por sua vez, a pesquisa bibliográfica é 

composta por livros e artigos científicos. 

O objeto focal são os dados extraídos dos processos eletrônicos distribuídos pelo PJe, 

durante os anos de 2019 e 2020, de 1º e 2º grau envolvendo o Estado do Maranhão, na Justiça 

Estadual e Federal. A amostra totalizou 70.293 processos distribuídos pela Central de 

Digitalização e Distribuição da PGE/MA. 

No que concerne ao tratamento dos dados foi utilizado o Excel para tabulação dos 

processos que têm o Estado do Maranhão como parte ou interessado. Por outro lado, também 

se utilizou da análise documental que segundo Bardin (2009) parte da análise de compêndios, 

manuais setoriais e de rotinas mantidos pela PGE/MA. Debates com o Chefe da Procuradoria 

Administrativa, Romário José Lima Escórcio, também foram realizados a respeito das 

discussões e conclusões envolvendo os resultados alcançados. 

Constatou-se como fator limitante a ausência de um sistema informatizado que 

facilitasse a manipulação dos dados do PJe e de documentos físicos. Ademais, cumpre 

consignar que não foram contabilizados os processos tramitados na Justiça do Trabalho.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Histograma   

 

Kume (1999) é assertivo ao correlacionar o tamanho de uma amostra com a quantidade e 

qualidade da informação. Quanto maior a amostra, maior é a quantidade de informações. Por 

outro lado, quanto maior a amostra, maior é o número de dados, portanto, mais trabalhoso pode 

ser a extração de informação. Diante de tal situação, o uso do histograma, ao organizar os dados, 

permite um conhecimento sobre a população de forma objetiva. 

Paladini (2000) relata que a aplicação do histograma na implantação de processos 

gerenciais é facilitada pela utilização de imagens gráficas, ampliando os horizontes de 

entendimento do objeto estudado.  



 

O conceito de histograma não diverge entre os autores. Todos, como Lopes (1999), 

descrevem-no como um gráfico de barras, formados a partir de um eixo horizontal e vertical. 

Enquanto, no eixo horizontal, estão dispostas as classes, no vertical estão as respectivas 

frequências absolutas.   

 

Diagrama de Pareto   

 

Kume (1999) explica que o gráfico ou diagrama de Pareto tem origem nos estudos do 

economista italiano V. Pareto, no final do século XIX, ao apresentar a tese de que a renda era 

distribuída de forma desigual. Brophy e Coulling (apud COELHO; MANIÇOBA; SILVA, 

2016) afirmam que Pareto descobriu, em seu estudo original, que 20% da população na época, 

possuía 80% de toda riqueza. 

As bases do estudo inicial de V. Pareto passaram por complementações até chegar às 

mãos de J.M. Duran, aplicando-as no gerenciamento da qualidade (Kume, 1999). Assim, a 

formulação básica da Análise de Pareto parte do pressuposto que um número pequeno de 

causas, gera a maioria dos defeitos ou problemas (PMBOK, 2000).   

O Project Management Institute classifica o diagrama de Pareto como: 

 “um histograma ordenado pela frequência de ocorrência, que mostra quantos 

resultados foram gerados, por tipo ou categoria de causa identificada. A posição 

relativa das ocorrências é usada para guiar as ações corretivas - a equipe do projeto 

deve tomar ações para corrigir, primeiro, os problemas que estão causando a maior 

quantidade de defeitos (PMBOK, 2000, p. 90).” 

Braz (apud COELHO; MANIÇOBA; SILVA, 2016) tem a preocupação em diferenciar 

o Histograma do Gráfico de Pareto. Enquanto a primeira ferramenta não se preocupa com a 

posição das classes, o Gráfico de Pareto as reposiciona em ordem decrescente, permitindo a 

inclusão da curva de frequência acumulada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Através do histograma desenvolvido no Gráfico 1, a partir dos dados extraídos do PJe, 

identifica-se um rol de 51 matérias que foram objetos de processos envolvendo o Estado do 

Maranhão, durante os anos 2019 e 2020. Algumas foram comuns, com mais de 17.000 

ocorrências, enquanto outras foram menos recorrentes, com 14 ocorrências. 



 

A julgar por essas matérias, pode se conhecer a natureza de cada uma. Há processos envolvendo questões fiscais, patrimônio imobiliário, 

meio ambiente, administrativa, saúde, dentre outros, envolvendo o Estado do Maranhão autor, réu e parte interessada. 

 

Gráfico 1 – Histograma 

 
Fonte: Produzida pelos autores (2021)
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A partir deste histograma, o Diagrama de Pareto foi confeccionado (Gráfico 2) e novas 

análises puderam ser extraídas. De todas as matérias estudadas, seis delas, equivalendo um 

pouco mais de 10%, correspondeu a 80% de toda a demanda nos anos estudados, corroborando 

com a tese de Pareto de que pequenas causas geram a maioria dos problemas. 

Excluindo o total de 6.550 processos que não foram passíveis de identificação quanto ao 

seu objeto, em virtude da ausência de um sistema de gestão informatizado, as matérias a respeito 

sobre cumprimento de sentença, reajuste de vencimentos de servidores, execução fiscal, 

defensor dativo, saúde e demais direitos do servidor público, foram as mais recorrentes e, por 

esse motivo, merecerem uma análise mais atenciosa, seguindo a premissa esposada por Pareto.  

Nos processos que estão em cumprimento de sentença, ou seja, esgotadas todas as fases 

de discussão jurídica, tirante excessos e ajustes, 62% dizem respeito aos reajustes de 

vencimentos demandados pela Ação Coletiva 14.440/2000, Piso Nacional do Magistério e pelos 

índices salariais: 21,7% e 6,1%. 

Contudo, é interessante notar que, excluindo a referida ação coletiva, aquelas matérias, 

totalizam, na fase de conhecimento, 47% dos processos envolvendo reajustes de vencimento. 

Portanto, se não bem tratadas, podem acrescentar mais 4.577 processos aos 17.622 processos 

que estão na fase de cumprimento de sentença, representaria, portanto, um acréscimo de 26%. 

Por outro lado, cumpre dizer que nas ações de massa que envolvem o Piso Nacional do 

Magistério, a defesa da PGE se mostrou exitosa pelo posicionamento favorável do Poder 

Judiciário maranhense.  

As demandas massivas que envolvem Defensores Dativos, por sua vez, estão 

segmentadas em 04 eixos de discussão: 1) autonomia Orçamentária da Defensoria Pública, onde 

se discute a transferência da responsabilidade de pagamento dos advogados dativos para o 

orçamento da Defensoria Pública; 2) ausência de intimação e citação no processo originário, 

onde discute-se a inexigibilidade da obrigação, ante a falta de intimação do Estado acerca da 

condenação em honorários advocatícios; 3) ausência do trânsito em julgado, em que sustenta-

se a nulidade da execução, tendo em vista que não corresponde a uma obrigação líquida, certa 

e exigível, na medida que não houve trânsito em julgado das ações em que o demandante atuou 

como defensor; 4) Tabela de Honorários da OAB/MA que serve como referência para o 

estabelecimento do valores a título de honorários, mas que não vincula o magistrado no 

momento de arbitrar o valor da remuneração do advogado dativo.  



 

Gráfico 2 – Diagrama de Pareto 

 
Fonte: Produzida pelos autores (2021) 
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Nas ações em que os objetos envolvem a saúde, 82% estão relacionadas com Tratamento 

Médico e Internação Hospitalar. Destes, a sua maioria são ações ajuizadas em plantões e com 

caráter de urgência. A luz dos requerimentos fica clara a defasagem do Sistema Único de Saúde 

no qual o Estado do Maranhão figura como integrante juntamente com o Governo Federal e 

Municipal. 

Percebeu-se, ao analisar as petições iniciais, que: 1) Os centros de hemodiálise estão mal 

distribuídos ao longo do território maranhense; 2) Ausência de Unidades Especializadas para 

Tratamento de Toxicomania; 3) Ampliação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva 

disponíveis, principalmente na pandemia vivida pela SARS-COV-19, em que acidentes 

vasculares cerebrais (AVC) e infartos do miocárdio, continuam a ocorrer. 

Por fim, acerca dos processos que maciçamente envolvem outros direitos dos Direitos 

dos Servidores Públicos, 78% referem-se a adicionais de insalubridade, promoção de servidores 

(militares e magistério), progressão de servidores (magistério).  

As controvérsias a respeito da promoção de professores, no geral, se referem: 1) 

requerimentos de promoção apresentados nas vigências originárias das Leis Nº 6.110/94 e Nº 

7.885/03; 2) professores aprovados no concurso regido pelo Edital nº 001/2009, que após 

tomarem posse no cargo, apresentavam requerimento administrativo de promoção com base no 

mesmo diploma utilizado para a posse; 3) requerimento de promoção instruído com diploma de 

nível superior emitido por instituição não reconhecida pelo Ministério da Educação.  

No que concerne as promoções envolvendo policiais militares, alegam a preterição por 

militares com menos tempo de serviço e, aqueles que são considerados inaptos a promoção por 

serem réus em ações penais, defendem que o ato de exclusão do Quadro de Acesso – QA viola 

o princípio da presunção de inocência. 

Neste tema, é interessante afirmar que o Estado do Maranhão tem sofrido sucessivas 

derrotas, no Poder Judiciário, a respeito da preterição, configurando erro administrativo, 

situação que pode se modificar a partir do trânsito em julgado do IRDR n° 801095-52/2018, 

onde se firmou tese jurídica favorável aos interesses da Fazenda Pública.  Por outro lado, em 

relação as impugnações aos atos de exclusão de militares denunciados em processo criminais, 

a Justiça Estadual tem concedido diversas decisões favoráveis ao entender a medida não 

configura a violação ao princípio de presunção de inocência.  

A respeito das progressões, na vigência da Lei 6.110/94, a Procuradoria Geral do Estado 

defendeu a tese de que o ato dependia da realização de avaliação de desempenho, tese não 

acolhida pelo Poder Judiciário em razão da inércia da Administração na sua realização. Após a 

Lei 9.860/13, a Administração regularizou as progressões pendentes e condicionou as 



 

progressões futuras ao cumprimento apenas do interstício. Passados mais de cinco anos desde 

a reorganização do quadro funcional, diversos professores estão aguardando novas progressões. 

Aqui há um risco muito grande de ajuizamentos de ações coletivas que impacte o cenário fiscal 

do Estado. 

Finalmente, as ações que envolvem o adicional de insalubridade se caracterizam por 

ações em que os servidores peticionam o adicional com base em decretos em vigor há mais de 

uma década. Em outros casos, após mudança de lotação, para locais classificados como 

insalubres, não há implantação do adicional, incluindo, neste ponto, os professores e servidores 

administrativos lotados em unidade prisionais. A demanda pelo o adicional aumentou com a 

pandemia de SARS-COV-19, todavia, a atuação concentrada da Procuradoria Geral do Estado 

garantiu logo nos primeiros processos a formação de precedentes favoráveis no Poder 

Judiciário, que adotou o entendimento de que o risco de contaminação pelo vírus não enseja o 

pagamento de adicional de insalubridade.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Tendo em vista os dados aqui apresentados, entende-se que o estudo se mostrou efetivo 

ao cumprir com o propósito inicial de permitir o conhecimento das maiores ações demandadas 

a PGE/MA, bem como, realizar recomendações, seja por meio de medidas judiciais e/ou 

administrativas, a serem tomadas pela própria Procuradoria ou por outros órgãos da 

Administração Pública Estadual, no tocante da implementação/condução de políticas públicas. 

Feito isto, a seguir, listam-se as recomendações: 

• A continuidade do mutirão de ajuizamento de ações rescisórias nos processos que 

envolvem os índices 21,7% e 6,1%, por serem objetos já pacificados no TJ/MA; 

• Propositura de novos incidentes processuais de formação concentrada de precedentes 

vinculantes, garantindo a uniformidade da jurisprudência no julgamento de processos de 

interesse do Estado do Maranhão, o que resultará em maior segurança jurídica e 

previsibilidade na execução do orçamento e implementação de políticas públicas; 

• Elaborar tabela de honorários para os atos praticados pelos advogados dativos, mediante 

acordo entre PGE/MA, Defensoria Pública/MA, TJ/MA e seccional OAB/MA; 

• Recomendar ao TJ/MA o envio de diretrizes aos magistrados para que observem a 

razoabilidade quando do arbitramento dos honorários, principalmente nos casos em que a 

parte exequente atua massivamente na comarca; 



 

• Aprimorar as políticas públicas voltadas para dependência química; construção de novos e 

ampliação dos centros de hemodiálise existentes, por parte da SES; 

• Edição de parecer interno dispensando a interposição de recursos nos casos de pedidos de 

promoção de professores apresentados, antes da vigência da Lei Nº 7.885/03; 

• Obtenção de compromisso formal com a SEDUC para fornecimento de todos os processos 

administrativos envolvendo requerimentos de promoção de professores; 

• Revogação da exigência de que o militar não pode estar respondendo processo criminal 

para ingressar no quadro de acesso a promoção, presente na Lei Estadual Nº 6.513/1995; 

• Estudo de impacto fiscal, pela SEPLAN/MA para reforço da defesa, no que se refere a 

concessão de progressões represadas de professores; 

• Alteração da Lei Nº 9.860/13 para que deixe expresso que a progressão funcional depende 

de autorização orçamentária e só produzirá efeitos após a publicação do decreto em diário 

oficial; 

• Revogação dos Decretos Nº 13.324/1993 e 20.858/2004 que tratam do adicional de 

insalubridade; 

• Realização de novas perícias técnicas nos setores da Administração Pública em que os 

servidores estão expostos, permanentemente, a substâncias que causem danos à saúde. 
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no município de Itapecuru Mirim – Maranhão. 
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RESUMO 

Este artigo apresenta uma proposta de Desenvolvimento Regional a partir do fortalecimento da 

Economia Solidária: alternativa de produção e comercialização que tem por objetivo a 

transposição de barreiras econômicas e sociais. Empreendimentos solidários contribuem para o 

desenvolvimento do Estado, com maior ênfase para a economia rural, haja vista que 77% dos 

empreendimentos da Economia Solidária atuam na zona rural do Maranhão. Neste artigo 

propõe-se uma parceria entre poder público estadual e empreendimentos, organizados sob a 

forma de associações, cooperativas, clubes de troca etc. com o objetivo de dinamizar a 

produção, escoamento e comercialização de produtos. A proposta divide-se em seis etapas: 

mobilização e acordo inicial; elaboração do diagnóstico de demandas, pontos fortes e fracos, 

oportunidades e ameaças; elaboração do projeto estruturante; validação com a comunidade; 

execução e avaliação e controle. Toma-se o município de Itapecuru Mirim como piloto da 

proposta, haja vista a experiência acumulada com a temática em questão. 
 

Palavras-chave: Desenvolvimento Regional; Economia Solidária; Economia Rural. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Economia Solidária ganha status no Brasil a partir das transformações 

econômicas que ocorreram nas últimas décadas do século XX, período marcado por um 

processo de reestruturação produtiva, com vistas à inserção de um país periférico no cenário 

global. A década de oitenta “foi de ajuste e de substituição de um padrão de acumulação 

(keynesianismo)2 por outro (neoliberal), de desmonte da máquina governamental voltada a 

setores estratégicos, inclusive a agricultura, e de uma abertura à concorrência externa 

generalizada” (MESQUITA, p. 25, 2011).  

Nos anos noventa, o preceito neoliberal de Estado mínimo e as novas formas 

de acumulação baseadas no incremento da tecnologia ao sistema de produção, acabaram por 

provocar o fechamento de fábricas, a desregulamentação e precarização do mercado de 

                                                           
1Mestranda em Desenvolvimento Socioespacial e Regional da Universidade Estadual do Maranhão. 

bruna_c.gomes@hotmail.com.  
2 De acordo com os modelos macro-dinâmico keynesiano-kaleckiano, o grande problema de uma economia 

capitalista se encontra do lado da demanda e da sua sustentação para manter o nível de atividade e, portanto, da 

renda e do emprego. (KALECKI apud. Mesquita, 2007). 
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trabalho, o desemprego massivo e a exclusão social de um enorme contingente da população. 

Em paralelo, o país vivia a reabertura política, na qual sindicados, sociedade civil e movimentos 

sociais discutiam alternativas para geração de emprego e renda às camadas mais alijadas do 

processo produtivo. Neste momento, a Economia Solidária torna-se objeto de discussão, com 

sua proposta de trabalho economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente correto.   

 De acordo com Paul Singer (2002), a Economia Solidária tem por princípios 

básicos a propriedade coletiva ou associada do capital e o direito à liberdade individual. A 

aplicação destes princípios une todos os que produzem numa única classe de trabalhadores que 

são possuidores de capital por igual em cada cooperativa ou sociedade econômica.  

Este artigo tem por objetivo apresentar uma proposta de desenvolvimento 

regional a partir do fortalecimento da Economia Solidária.  Para tal, se utiliza da aplicação de 

conceitos teóricos e de sugestões coletadas junto à União de Clube de Mães e às Comunidades 

17 de abril e Pedrinhas, em Itapecuru Mirim. O estudo apresenta uma proposta que alia saberes 

tradicionais e demandas oriundas das comunidades a técnicas de gestão e inovação que poderão 

ser replicadas em outras regiões para promoção de um circuito de Economia Solidária no 

Estado. 

 

METODOLOGIA  

 

O campo empírico da pesquisa compreende o povoado Pedrinhas 

(Anajatuba), o assentamento 17 de Abril e o centro de Itapecuru (União do Clube de Mães de 

Itapecuru Mirim), onde foram aplicados questionários semiestruturados com a liderança local 

(Pedrinhas) e em pequenos grupos focais (sede do município e comunidade 17 de Abril). Os 

procedimentos metodológicos valeram-se de pesquisa bibliográfica, documental, pesquisa de 

campo e do estudo das percepções pessoais.  

De acordo com Gil (2010), a pesquisa bibliográfica é elaborada com base em 

material já publicado com o objetivo de analisar posições diversas em relação a determinado 

assunto. No presente trabalho utiliza-se como base a obra de Euclides Mance (2004), “Fome 

Zero e Economia Solidária: o desenvolvimento sustentável e a transformação estrutural do 

Brasil”, que fornece sugestões para criação de projetos estruturantes em Economia Solidária. 

Uma importante fonte documental são os estudos do SIES (Sistema de Informações em 

Economia Solidária), órgão vinculado ao extinto Ministério do Trabalho.  



 

 Entre as técnicas utilizadas em campo se fez uso da observação participante 

e da aplicação de questionários semiestruturados; os diálogos foram gravados com o livre 

consentimento dos participantes. Para investigar a contribuição da Economia Solidária quanto 

a melhoria da qualidade de vida dos entrevistados, se fez uso do estudo das percepções pessoais. 

Mais comumente denominada “história de vida”, essa técnica visa entender como é vista a 

história na perspectiva do “cidadão comum”. Este método proporciona local de fala às 

entrevistadas que tem, na Economia Solidária, sua principal fonte de renda e de emancipação 

social.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Economia Solidária no Brasil e no Maranhão.  

O manual do Sistema de Informações da Economia Solidária (SIES), 

mapeamento vinculado à extinta Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), 

salienta que empreendimentos solidários são as organizações:  

• coletivas – organizações suprafamiliares, singulares e complexas (tais como: 

associações, cooperativas, empresas autogestionárias, grupos de produção, clubes de 

troca, redes etc.) cujos participantes ou sócios exercem coletivamente a gestão das 

atividades, assim como a alocação dos resultados; 

• permanentes – que disponham ou não de registro legal, prevalecendo a existência 

real;  

• que realizam atividades econômicas de produção de bens, de prestação de serviços, 

de fundos de crédito (cooperativas de crédito e os fundos rotativos populares), de 

comercialização e de consumo solidário (MANUAL SINAES, p. 09, 2013). 

 

De acordo com o mapeamento do SIES, executado entre 2009 e 2013, 

atualmente o Brasil conta com 19.708 EES (Empreendimentos de Economia Solidária), 

organizados e distribuídos entre 2.713 municípios brasileiros em todos os estados da Federação.  

Algumas características destes empreendimentos merecem destaque: a) O 

espaço rural prevalece como área de atuação, contendo 54,8% dos EES. A área urbana 

corresponde a 34,8% deles, enquanto 10,4% dos EES atuam simultaneamente no espaço rural e 

urbano;  b) EES no Brasil contam com 1.423.631 de associados;  c) Predominam as associações, 

com 60% dos EES, as cooperativas representam menos de 10% dos empreendimentos, enquanto 

as sociedades mercantis ficam com menos de 1%; d) Quanto a principal atividade econômica 

coletiva dos EES, a predominância se situa na produção de bens, totalizando 56,2% do total de 

empreendimentos, em seguida aparecem as atividades de comercialização com 13,3%.  Estima-

se que a Economia Solidária movimente 12 bilhões de reais por ano.  



 

De acordo o SIES (2013), o Maranhão conta com 838 Empreendimentos de 

Economia Solidária, a maior parte na zona rural, com 651 empreendimentos, a zona urbana conta 

com 109, e os empreendimentos urbanos e rurais somam 78 EES. A maioria dos 

empreendimentos estão organizados sob a forma de associações, com 746 EES, em seguida, os 

grupos informais, as cooperativas e as sociedades mercantis, seguindo a tendência nacional 

quanto à forma de organização.  

A principal atividade econômica dos EES maranhenses enquadra-se na 

categoria consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios, com 517 empreendimentos, 

seguido pela produção e comercialização de bens, com 279. Essa característica evidencia a 

importância do compartilhamento de infraestrutura, haja vista a dificuldade de acesso a crédito, 

sobretudo para implantação de agroindústrias que incrementam e reduzem os custos de produção.   

Dos 838 EES maranhenses, 743 tem alguma relação com movimentos sociais 

ou participam de movimentos sociais, populares ou sindicais, revelando a interseção entre essa 

dinâmica e o exercício da cidadania no que se refere ao direito de livre associação. O 

mapeamento também revela as principais conquistas dos empreendimentos, com destaque para 

a integração do coletivo, a autogestão e o exercício da democracia e a geração de renda para os 

(as) sócios (as). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Economia Solidária no município de Itapecuru Mirim - MA 

 

De acordo com as entrevistadas do povoado Pedrinhas, a associação surgiu 

entre os anos de 1988 e 1989 sob a denominação “União do Clube de Mães de Pedrinhas”, o 

objetivo era a ajuda mútua na criação dos filhos e atividades domésticas enquanto as mães 

participavam da agricultura familiar e do extrativismo; a quebra manual do coco babaçu 

também fazia parte da rotina destas mulheres. O povoado abriga aproximadamente 60 famílias 

e 18 mulheres estão envolvidas nas atividades da agroindústria do babaçu, doada pela VALE 

no ano de 2015. 

Os principais subprodutos do babaçu produzidos na agroindústria são gêneros 

alimentícios – pão, bolo, sorvete e biscoitos. A associação também comercializa ou efetua 

trocas de produtos da agricultura familiar – pepino, maxixe, vinagreira etc. Os principais 

parceiros do projeto são a Conab, Governos Estaduais e Municipais (através do PAA - 



 

Programa de Aquisição de Alimentos e do PNAE - Programa Nacional de Alimentação 

Escolar), a Embrapa Cocais e o Sebrae MA.  

A associação de mulheres firmou parceria com o Sebrae MA que proferiu 

cursos de produção de salgados, bolos e de ovos da páscoa, produzidos com o mesocarpo do 

babaçu. A tesoureira do empreendimento informou que os produtos são comercializados nas 

feiras locais, pelo menos duas vezes por semana (período anterior à pandemia da Covid-19). O 

abastecimento não é somente interno, a associação também comercializa biscoitos com o estado 

de São Paulo. 

Já na sede do município, se encontra a União do Clube de Mães, que integra 

todos os clubes da região (06 em atuação) e direciona esforços na gestão e busca dos interesses 

sociais das comunidades, uma vez que a iniciativa surge da luta pela cidadania da mulher. O 

ponto de partida foi a compra de um terreno para cultivo da horta, criação de galinhas, porcos 

e peixes de forma comunitária, cada clube arrecadou uma parte do valor para a compra do 

terreno. 

A fábrica de sabonetes é fruto de uma parceria entre a Fundação Banco do 

Brasil e a prefeitura do município. Objetivando fins lucrativos, houve a necessidade da criação 

de uma cooperativa, que nasce no ano de 2014. As entrevistadas destacam o cenário político 

como fundamental para o desenvolvimento da atividade, como bem destaca uma das 

respondentes, existem “os governos que ajudam e os que atrapalham”; para ilustrar a 

afirmativa menciona a doação por parte da prefeitura de 100 frangos para criação em granja na 

União de Clubes. A partir dessa experiência, muitas mulheres implantaram galpões nas suas 

residências. 

Na comunidade 17 de Abril, área de assentamento do MST, os pontos 

positivos do modelo solidário também podem ser salientados. Com uma lógica semelhante à 

das demais comunidades, as mulheres uniram-se para a compra de máquinas e atendimento ao 

PAA e ao PNAE. Cada mulher é livre para exercer a atividade com o qual melhor se identificar, 

seja na produção de polpas de frutas, licores, biscoitos, azeite, etc. seja na gestão do 

empreendimento.  

O modelo solidário de produção tem contribuído não apenas para a renda das 

mulheres, mas também para a saúde mental das mesmas, que possuem um ambiente de trabalho 

agradável, descontraído e horizontal (sem hierarquia). As conquistas pessoais também são 

apontadas, mulheres que antes eram reprimidas ao confinamento do lar e a atividades 



 

essencialmente domésticas, podem agora construir suas próprias casas, viajar, formar os filhos, 

estes são alguns dos exemplos mencionados. 

      Figura 1: Agroindústria de derivados do babaçu no povoado Pedrinhas.  

     Figura 2: Horta comunitária na União do Clube de Mães na sede de Itapecuru Mirim.  

                                  

 

 

  

                

                Fonte: Compilação da autora. 

Desenvolvimento Regional a partir do fortalecimento da Economia Solidária 

Fundamenta-se a proposta de Fortalecimento da Economia Solidária no 

modelo Opção Estratégia pela Economia Solidária, de Euclides Mance (2004), considerando-

se as devidas adaptações às especificidades das localidades onde o projeto será implantado. As 

etapas estão estruturadas da seguinte forma:  1 - Mobilização e Acordo Inicial; 2 - Elaboração 

do diagnóstico de demandas, pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças; 3 - Elaboração 

do projeto estruturante; 4 - Validação com a comunidade; 5 - Execução e Gestão; 6 - Avaliação 

e Controle.  

Na fase de mobilização, deve-se envolver os atores que atuam na região, para 

que se busque o máximo de informações sobre o cenário atual e as possíveis parcerias com 

instituições, que tenham, na Economia Solidária, um tema de interesse.  É de fundamental 

importância a participação do poder público, sobretudo municipal. Alguns organismos que 

podem ser acionados são secretarias estaduais e municipais de agricultura e trabalho, ONG’s, 

sociedade civil, movimentos sociais organizados, entre outros. A metodologia recomendada é 

a de seminários iniciais e oficinas, para que se firme um acordo de cooperação entre as partes 

envolvidas. As visitas técnicas não devem ser demasiado demoradas, para que não torne o 

processo cansativo, tampouco espaçadas, para que não caiam em descrédito pela comunidade. 

Ressalta-se que nenhuma ação deve ser implantada caso não haja o consentimento da 

comunidade local.   

No diagnóstico de demandas, deve-se buscar quais são as fragilidades 

demandadas pela região, não apenas de itens de consumo, mas sobretudo de serviços públicos, 



 

para que se possa ter uma interlocução com a comunidade e outros órgãos de interesse, 

buscando-se o crescimento econômico e também o desenvolvimento sustentado. Essas 

demandas podem ser na área da saúde, esporte, lazer, seguridade social, entre outros. É 

pertinente pontuar sobre as potencialidades do município, das políticas solidárias já 

implantadas, assim como das atividades locais produtivas, ainda que informais, que possam se 

integrar ao projeto, usando-se de tecnologia da informação para consolidar os dados.  

Nesta fase, propõe-se o uso da ferramenta de gestão matriz SWOT, que 

evidencia pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças. Os pontos fortes e fracos 

correspondem ao ambiente interno, àquilo que pode ser controlado e corrigido, atenuado ou 

potencializado pelos gestores dos empreendimentos ou mesmo de uma comunidade. Já as 

oportunidades e ameaças correspondem ao cenário do macroambiente e microambiente externo 

à organização, que oferece pouco ou nenhum controle por parte de gestores.  São exemplos de 

fatores de ordem macroambiental: fatores demográficos, econômicos, tecnológicos, político-

jurídicos e socioculturais. Já os fatores microambientais correspondem aos consumidores, 

canais de distribuição, fornecedores e concorrentes. Tabela a seguir demonstra exemplo de 

pontos distribuídos em uma matriz SWOT:  

Quadro 1: Modelo de Matriz SWOT 

Fonte: Elaboração da autora.  

 

Após identificação das ações prioritárias, parte-se para a fase de 

implementação das ações, que devem ser constantemente acompanhadas e avaliadas. 

Observação empírica e sugestões recolhidas em campo permitem sugerir algumas ações. 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

- Reputação do Empreendimento; 

- Equipe treinada e motivada; 

- Estabilidade financeira;  

- Sistema de distribuição eficiente;  

- Alta rotatividade de associados;  

- Ausência de registro de marca; 

- Ausência de certificação na vigilância 

sanitária. 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

- Novos investimentos públicos na região;  

- Programas de fortalecimento da Economia 

Solidária;  

- Obras de infraestrutura.  

- Aumento da renda per capita no município.  

- Pandemia da Covid-19; 

- Legislação que restringe recursos aos 

programas vinculados ao mercado 

institucional na região;  

- Cancelamento do auxílio emergencial.  



 

Destaca-se a abertura de edital para a aquisição de máquinas, equipamentos, veículos e insumos 

como ação fundamental para consolidação de agroindústrias de base comunitária nas regiões 

atendidas, conforme tabela a seguir:  

Tabela 1: Exemplos de ações para a proposta de fortalecimento da Economia solidária. 

Ação Objetivos Resultados Esperados 

Fundo Solidário de 

Desenvolvimento Local 

Financiar as atividades dos 

bancos comunitários, cartões 

de crédito Solidários e Fundos 

Rotativos.  

Manutenção prioritária de 

atividades de microfinanças.  

Cartões de Crédito 

Solidário 

 

Instrumentos implementados 

pelos bancos comunitários 

como forma de ativar as vendas 

de empreendimentos 

conveniados no comércio local 

(em território ou comunidade) e 

induzir o consumo de produtos 

gerados na própria região. 

Atender à população carente de 

um território ou comunidade, 

financiando o seu consumo e 

permitindo o pagamento 

posterior em data prevista, 

possibilitando ampliar o poder de 

compra de seus recursos, 

participar de compras coletivas 

etc. 

Loja de Comércio 

Solidário 

Manter locais permanentes de 

vendas de produtos solidários; 

 

Manutenção de espaço 

permanente de vendas nos 

territórios, escoamento da 

produção solidária no município 

e região.  

Selo de Economia 

Solidária e Sistema 

Participativo de 

Certificação 

Identificar os produtos e 

serviços da economia solidária 

para os consumidores em geral.  

Assegurar as qualidades 

técnicas, ecológicas e solidárias 

dos produtos e serviços.  

Logomarca identificadora, 

facilitando comunicação com 

clientes e campanhas de 

marketing unificadas;  

Confiança na qualidade dos 

produtos e serviços.  

Catálogo de Produtos, 

Serviços e Comércio 

Divulgar os produtos e serviços 

da economia solidária para os 

consumidores em geral; 

Divulgar os pontos comerciais 

solidários (lojas, feiras, 

mercados, etc.); 

Plataforma virtual para pratica 

do e-commerce, vendas pela 

internet e divulgação nas redes 

sociais.  

Divulgação dos produtos, 

serviços e pontos de comércio 

solidários; 

Aumento das vendas;  

Visualização de possíveis 

parcerias entre produtores, 

comerciantes e prestadores de 

serviços.  

Comércio Internacional Exportar produtos solidários 

para diversos países  

 

Divulgação Internacional dos 

produtos solidários 

maranhenses;  

Colocação de produtos em novos 

mercados;  

Aumento de exportações  

Ingresso de recursos 

internacionais nas comunidades.  

Incubadoras de 

Empresas e Centros de 

Contribuir com o nascimento e 

amadurecimento de pequenos 

empreendimentos solidários, 

Surgimento de pequenos 

empreendimentos solidários, 



 

Apoio à Economia 

Solidária.  

 

com acompanhamento 

especializado em cada área; 

Realizar atividades diversas de 

capacitação e apoio.  

interligados em redes 

econômicas;  

Capacitação de produtores, 

consumidores, empreendimentos 

e redes.  

Consultorias rápidas nas áreas de 

gestão, inovação, compras, 

atendimento ao cliente, 

segurança alimentar e boas 

práticas na manipulação de 

alimentos, marketing, finanças 

etc.  

Abertura de edital para 

concessão de recurso 

financeiro com 

categorias específicas 

para compra de: a) 

máquinas e 

equipamentos; b) 

veículos; c) insumos e 

matérias-primas.  Obs.: 

Valores a definir.  

Otimizar a produção para que a 

mesma pratique a produção em 

escala e de escopo, sem 

comprometer a qualidade dos 

produtos.  

Aumento da produtividade, das 

receitas e lucratividade dos 

empreendimentos.  

Fonte: Adaptado de Euclides Mance (2004).  

 

Após definição de quais ações serão implementadas, novos levantamentos e 

diagnósticos podem ser realizados.  O ideal é que estas ações estejam correlacionadas com 

objetivos qualitativos e metas quantitativas que estipulem prazo para alcance das ações 

estratégicas do plano.  

Nesta fase, deve-se definir quais serão os procedimentos que permitirão 

acompanhar, monitorar e aferir a implementação das ações aprovadas. Também se recomenda 

a elaboração de um cronograma de atividades, a definição das equipes de trabalho e o uso de 

uma ferramenta de gestão; a exemplo do 5W2H, acrônimo que corresponde às iniciais (em 

inglês) das sete diretrizes, sendo estas what (o que será feito?) – why (por que será feito?) – 

where (onde será feito?) – when (quando?) – who (por quem será feito?) 2H: how (como será 

feito?) – how much (quanto vai custar?).  

Fechados os acordos, parte-se para a validação junto à comunidade e 

parceiros, onde compartilha-se as ações de implementação e monitoramento a partir de uma 

agenda compartilhada. Também é de fundamental importância a criação de indicadores de 

resultado capazes de medir o alcance dos objetivos e metas estabelecidos no plano, assim pode-

se contrapor ações previstas e realizadas. Exemplo: Incubação e mentoria de 5 

empreendimentos até o fim do semestre. No caso do não atingimento de objetivos e metas 



 

propostos deve-se buscar a correção e a solução conjunta das dificuldades enfrentadas. Todos 

os resultados devem ser registrados em relatórios técnicos e compartilhados junto aos atores 

envolvidos, no formato ideal de seminário.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partindo-se do exemplo prático de Itapecuru-Mirim, demonstrou-se a 

relevância da Economia Solidária, seja na interlocução com instituições públicas e privadas, 

seja na manutenção de populações de baixa renda economicamente ativas, ainda que em 

períodos de crise. Evidenciou-se, ainda, a possibilidade da implementação de uma proposta de 

fortalecimento da Economia Solidária.   

O projeto leva em consideração os saberes tradicionais aliados a práticas de 

gestão e inovação, com o intuito de impulsionar as cadeias produtivas locais de forma 

sustentável, bem como prima pela construção de um circuito de Economia Solidária em um 

ambiente democrático e inclusivo, buscando-se alterar o atraso econômico de algumas regiões 

maranhenses. O município de Itapecuru Mirim é posto como região piloto em virtude dos 

saberes acumulados e de seu potencial para implantação de uma política pública assertiva de 

desenvolvimento regional. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA: avaliação dos resultados do 

Pacto Pela Paz na redução dos CVLI em São Luís - MA de 2016 a 2017. 

 

Eduardo Nilson Dias Pereira 1 

 

RESUMO 

 
O Pacto Pela Paz (PPP) estabelece um canal de comunicação entre a sociedade e as instituições que 

executam as Políticas Públicas de Segurança. Assim, esta pesquisa teve como objetivo geral avaliar os 

resultados do PPP na redução dos Crimes Violentos Letais Intencionais em São Luís – MA no período 

de 2016 a 2017. Para tanto, demonstra o cenário da violência e criminalidade em São Luís - MA, explica 

o processo de formação das Políticas Públicas, discrimina as Políticas Públicas de Segurança e procura 

conhecer o programa PPP. Concluiu-se que o PPP foi relevante para reduzir a criminalidade nos bairros 

estudados.  

 

Palavras-chave: Segurança. Políticas Públicas. Pacto pela Paz. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ultimamente, foram registrados o surgimento da importância das Políticas Públicas, 

instituições, modelos e regras que norteiam as decisões do gestor público. A criação de políticas 

para restringir os gastos públicos dominou a agenda de vários países, principalmente aqueles 

em desenvolvimento.  

A partir de tais limitações, a reprodução e cumprimento de tais políticas, tanto as 

econômicas ou sociais, adquiriram visibilidade mais intensa. O ajuste fiscal foi imprescindível 

para escolha de orçamentos harmoniosos entre receita, restrições e despesas, sendo que, 

também, tal aspecto auxiliou na intervenção estatal nas políticas e na economia. Os países em 

desenvolvimento ou recém-democratizados, ainda se encontram em processo de produção de 

ligações políticas capazes de equacionar de maneira mínima as políticas públicas objetivando 

ao desenvolvimento socioeconômico e criando a inclusão social à maior parte da sociedade. 

Neste aspecto, podemos abordar o tema Segurança Pública, pois este exige uma grande 

demanda social devido ao seu relevante aspecto diante do bem-estar da sociedade. 

Desta forma, ao se analisar a problemática que envolve o tema abordado foi gerada uma 

indagação que pode ser traduzida no problema da pesquisa, ou seja: o programa Pacto Pela Paz 

(PPP) contribuiu para a redução dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) em São Luís 
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- MA no período de 2016 a 2017? A resposta ao problema citado se deu através da avaliação 

dos resultados estatísticos das ações do programa PPP. O estudo objetiva de forma geral realizar 

uma avaliação dos resultados do PPP na redução dos CVLI em São Luís - MA no período de 

2016 a 2017.  

 

METODOLOGIA  

 

A forma de abordagem do objeto é do tipo quantitativo, pois realizou a coleta dos dados 

e, posteriormente a análise de gráficos e tabelas, fazendo uso portanto, de práticas estatísticas.  

Desta forma, o método utilizado pela pesquisa é o estatístico, sendo que sobre este 

método aduz Gil (2008, p. 17) “[...] fundamenta-se na aplicação da teoria estatística da 

probabilidade e constitui importante auxílio para a investigação em ciências sociais.” O tipo de 

estatística utilizada aqui é a considerada do tipo descritiva, pois esta se adequa ao tipo de 

avaliação dos dados coletados. 

Quanto à natureza, a pesquisa é considerada como do tipo aplicada, ou seja, ela possui 

fins práticos, pois tal estudo produziu conhecimentos que poderão ser aplicados na construção 

ou correção de políticas públicas de segurança para o Estado. 

Com relação aos fins, a pesquisa é considerada do tipo explicativa quando analisa os 

resultados e procura explicar como se deu a ocorrência destes. 

As fontes utilizadas neste trabalho são consideradas como primárias, pois os dados 

coletados ainda não sofreram análises ou avaliações, sendo fornecido somente o banco de dados 

sobres as categorias estudadas pelo pesquisador, no caso, os Crimes Violentos Letais 

Intencionais (homicídio doloso, latrocínio - roubo seguido de morte, e a lesão corporal seguida 

de morte), no período de 2014 a 2017. 

Quanto aos meios, a pesquisa utilizou a análise do tipo bibliográfica, tendo em vista que 

foram coletados dados através de materiais anteriormente já publicados, ou seja, relatórios, 

livros, artigos, monografias, leis e manuais.  

Também, para fundamentar o estudo não se pode descartar a pesquisa do tipo 

documental, pois empregou-se informações fornecidas pelo banco de dados da UEAC da 

SESP/MA, o qual possui os dados ora analisados. 

Quanto aos procedimentos utilizados, foram realizadas pesquisas em sites, artigos, 

livros, monografias, relatórios, e, também, a coleta de dados estatísticos no banco de dados da 

SESP/MA. 



 

Partindo desta linha, utilizou-se a pesquisa documental, com a captação de dados de 

documentos ora considerados como segunda fonte. 

Os instrumentos utilizados na pesquisa para buscar os objetivos que esta desejou foi a 

coleta de dados na UEAC da SESP/MA, ou seja, este setor forneceu o banco de dados estatístico 

sobre os índices de criminalidade em São Luís-MA, especificamente sobre CVLI além de 

analisar os relatórios coletados no PPP situado na SESP/MA.  

Um dos procedimentos utilizados na pesquisa foi a coleta de dados nos seguintes órgãos: 

programa Pacto Pela Paz e na Unidade de Estatística e Análise Criminal (UEAC), ambos 

localizados na SESP/MA.  

Para se realizar a análise do tipo quantitativa foi utilizada coleta de dados por meio da 

solicitação direta do pesquisador aos órgãos responsáveis pela sua aquisição e tratamento e, 

também, houve a preocupação no processo de análise e posterior avaliação dos dados para que 

estes oferecessem uma conclusão o mais fidedigna possível. 

Já quanto à forma de coleta dos dados pode-se considerar que esta foi realizada de 

maneira indireta, pois “A coleta dos dados é indireta quando é inferida a partir dos elementos 

conseguidos pela coleta direta” (TOLEDO E OVALLE, 1985, p. 23). 

A pesquisa foi localizada na cidade de São Luís - MA, levou-se em consideração que o 

universo da pesquisa pode ser considerado como todo o município ora citado, considerado como 

um dos municípios que compõem a região metropolitana do Estado, o qual conta com uma 

população estimada pelo Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia (IBGE) em 1.091.868 

habitantes em 2017. 

A amostra pode ser considerada como seletiva de fontes-chave quando aplicamos a 

metodologia empregada pela SESP/MA em acordo ao que preceitua a Secretaria Nacional de 

Segurança Pública (SENASP). Nas palavras de Toledo e Ovalle (1985, p. 17) “A amostra pode 

ser definida como um subconjunto, uma parte selecionada da totalidade de observações 

abrangidas pela população, através da qual se faz um juízo ou inferência sobre as características 

da população.” 

Portanto, tal amostra, encontra-se baseada no número de casos de CVLI aferidos na 

cidade de São Luís - MA no período de 2014 a 2017, para tanto, são representados através dos 

bairros que apresentaram uma relação de maior incidência e posteriormente à implementação 

das políticas públicas de segurança citadas, maior redução de CVLI verificados. nesta 

perspectiva podemos elencar os seguintes bairros: Cidade Olímpica, Coroadinho, Divinéia e 

Liberdade, os quais representam uma relevante amostra na pesquisa. 



 

O critério utilizado para se considerar a inclusão ou exclusão das amostras foi o dos 

locais que apresentaram uma incidência bastante acentuada de CVLI e que, por consequência, 

figuravam no rol de “bairros violentos”, porém após a adoção de ações das PPS, ou seja, do 

PPP, apresentaram uma redução substancial na criminalidade dos bairros que compuseram a 

pesquisa. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O Pacto Pela Paz (PPP) é considerado como uma idealização do Governo do Estado 

estabelecido através da Lei de nº 10.387 de 21 de dezembro de 2015, objetivando, conforme a 

Secretaria de Estado da Segurança Pública (2018) a promoção da paz social, assim como a 

cultura dos direitos humanos, de forma que seja observado o respeito às leis. O Programa tem 

como meta, no que diz respeito à Segurança Estado de Segurança Pública (SESP), ações para 

promover o bem-estar da sociedade por meio da efetivação de uma polícia mais próxima da 

população. 

Instituído pela Lei nº 10.387/2015, o PPP foi um programa desenvolvido pelo Governo 

do Estado do Maranhão, no período de 2015 e implementado com o objetivo de reduzir os 

índices de criminalidade no Estado, nos moldes do Pacto Pela Vida. Este programa atua nas 

vertentes preventiva, repressiva e com políticas estruturantes que visam a ações integradas entre 

o governo e a sociedade civil organizada. Neste sentido a referida lei institui o seguinte: 

 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Estado do Maranhão, o Pacto pela Paz (PPP) destinado a promover 

e apoiar esforços das instituições públicas, entidades da sociedade civil e cidadãos, visando à redução 

da violência e à difusão de uma cultura da paz, do respeito às leis e aos direitos humanos. 

Art. 2º O Pacto pela Paz será coordenado pelas seguintes instâncias:  

I - Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, de que tratam as Leis nº 7.844, de 31 de janeiro 

de 2003 e 8.868, de 25 de agosto de 2008;  

II - Gabinete de Gestão Integrada da Segurança Pública, de que trata a Lei nº 8.434, de 28 de junho de 

2006. 

[...] 

Art. 3º O Pacto pela Paz é articulado e debatido em nível local pelos Conselhos Comunitários pela Paz 

- CCP. 

 

A criação do PPP se dá no contexto de que “ao longo do ano de 2015 e 2016, o Governo 

do Estado do Maranhão tomou algumas iniciativas para começar o processo de efetivo 

enfrentamento da violência, [...]” (SESP, 2015, p. 38). 

A coordenação do PPP é de responsabilidade conjunta do Conselho Estadual de Defesa 

dos Direitos Humanos (CEDDH) e do Gabinete de Gestão Integrada da Segurança Pública, 



 

sendo a coordenação executiva do PPP exercida por servidor público escolhido pelo Governo 

estadual, conforme preceitua o art. 2º da Lei que institui o PPP. Esta medida objetiva realizar 

uma gestão conjunta entre a Sociedade Civil e o Poder Executivo, por meio do CEDDH. 

Do ponto de vista conceitual os Conselhos Comunitários pela Paz (CCP) nas palavras 

de Ribeiro (2017, p. 15) “[...] são canais de participação popular em assuntos ligados à 

Segurança Pública em seu sentido mais amplo. Eles têm caráter consultivo e podem ser 

constituídos por município, bairro ou comunidade.”  

É importante entendermos a constituição dos CCP, pois sua estrutura se traduz na 

perspectiva de uma coesão entre a sociedade civil organizada e as instituições responsáveis pela 

execução das Políticas Públicas de Segurança no Estado. Neste sentido nos ensina Ribeiro 

(2017, p. 13-14) que: 

 

a partir de 21 de dezembro de 2015, com o advento da Lei nº 10.387, instituiu os Conselhos Comunitários 

pela Paz, sob orientação da Secretaria de Estado e Segurança Pública e Secretaria de Estado dos Direitos 

Humanos e Participação Popular com objetivo de colaborar no equacionamento e solução dos problemas 

relacionados à segurança pública. De acordo com a Lei, os CCPs terão caráter consultivo, informativo e 

serão vinculados às diretrizes emanadas pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, sendo a 

Coordenação Geral atribuída ao Coordenador do Pacto pela Paz. Terão por finalidade entre outras, 

propiciar uma aproximação entre as instituições de segurança e a comunidade, avaliar ações da Segurança 

Pública em seu sentido mais amplo e desenvolver campanhas de caráter preventivo. Serão Membros Natos 

integrantes do CCP 01 (um) representante da PMMA e 01 (um) representante da PC-MA, 01 (um) 

representante do Corpo de Bombeiros Militar, 01 (um) representante da Secretaria dos Direitos Humanos 

e Participação Popular, e facultativamente, um representante da Polícia Federal, Polícia Rodoviária 

Federal e Secretaria Municipal de Segurança e/ou Guarda Municipal. Seus membros, pela Lei atual, serão 

compostos por mínimo de 07 (sete) e máximo de 25 (vinte e cinco), integrantes representantes da 

comunidade. 

 

O pressuposto para criação dos CCP, tendo sua área de abrangência baseada nos critérios 

determinados no art. 4º da lei que institui o PPP, versa que poderá ser proposto pela 

comunidade, pela SESP ou pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação 

Popular (SEDIHPOP), através de reuniões, para expor sugestões que auxiliem nas ações que 

objetivem o combate e controle da criminalidade local. A formação do CCP será estruturado 

por, no mínimo, 07 (sete) e, no máximo, 15 (quinze) pessoas da comunidade e, também, por 

dois representantes do Sistema de Segurança Pública do Estado, com a preferência daqueles 

que atuem na área de circunscrição do CCP, sendo a participação destes, voluntária, objetivando 

o benefícios para a comunidade. O morador da comunidade que desejar pertencer ao CCP deve 

ter frequentado a capacitação, além de, no mínimo, 50% das reuniões previstas no calendário 

anual dos CCP. 



 

Um ponto importante a ser tratado sobre o CCP diz respeito à sua forma de atuação e 

gestão, sendo interessante ressaltar que este não possui uma relação de subordinação direta com 

a SESP, isto indica que os conselhos têm autonomia para propor medidas e soluções para a 

questão da segurança na comunidade onde atua, neste sentido Ribeiro (2017, p. 17) mostra que: 

 

faz-se correto informar ainda que, não há relação de subordinação entre os Conselhos Comunitários pela 

Paz e a Secretaria de Segurança Pública (SSP). As questões trazidas à equipe de executiva do Pacto Pela 

Paz (PPP), e que implicam em adoção de medidas pelos órgãos ligados a SSP, são encaminhadas e 

acompanhadas por técnicos designados para atuarem junto ao CCP. 

 

Ainda sobre os CCP, o seu objetivo é analisar os problemas que permeiam a comunidade 

atuando de forma direta na proposição de ações que visem combater tais problemas. Desta 

forma, a realização do diagnóstico da comunidade é primordial no sentido de delimitar as 

problemáticas desta, sendo aquele realizado de forma conjunta pelas instituições policiais e pela 

comunidade local.  

Perante o alto índice de criminalidade apresentado é relevante utilizarmos a metodologia 

de estudo dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI). Desta forma observamos que os 

primeiros estudos realizados para os Crimes Violentos Letais Intencionais se deram pela 

Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), sendo que o Maranhão utiliza a mesma 

metodologia para análise desta categoria de crimes. Assim os: 

 

Crimes Violentos Letais Intencionais, que deu origem à sigla CVLI, foi criada em 2006 pela Secretaria 

Nacional de Segurança Pública, vinculada ao Ministério da Justiça, com a finalidade de agregar os crimes 

de maior relevância social, pois além do homicídio doloso outros crimes também devem ser 

contabilizados nas estatísticas referentes a mortes. Portanto, fazem parte dos Crimes Violentos Letais 

Intencionais: o homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e o roubo com consequência morte 

“latrocínio”. Ou seja, são todos os crimes dolosos que consequentemente levam suas vítimas a óbito. 

(WEBA, 2017, p. 72) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise da política pública de segurança, Pacto Pela Paz, foi analisada no período de 

2014 a 2017 com a finalidade de se aferir com uma maior margem de confiabilidade os dados 

do perído comparando os dois anos anteriores. 

 



 

Gráfico 01 – Crimes Violentos Letais Intencionais em 2014.

 
Fonte: UEAC (2018). 

 

O Gráfico 01 revela que no ano de 2014, os CVLI nos bairros considerados como 

amostras, apresentaram uma alta taxa de incidência, sendo 49 Homicídios Dolosos no bairro da 

Cidade Olímpica, seguindo a proporção, o bairro do Coroadinho apresenta uma taxa de 39 

homicídios dolosos, segue na sequência o bairro da Liberdade com 21 homicídios dolosos e o 

bairro da Divinéia com 6. 

Para as Lesões Corporais seguida de Morte o bairro do Coroadinho apresentou o maior 

número de registros, ou seja, 4 fatos registrados, já a Cidade Olímpica 1 ocorrência. Não foram 

observados registros para os bairros da Liberdade e Divinéia. Tal aspecto traduz a necessidade 

da adoção de Políticas Públicas de Segurança para atuar no combate para reduzir tais taxas 

observadas. 

 

Gráfico 02 – Crimes Violentos Letais Intencionais em 2015.
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Fonte: UEAC (2018). 

 

O Gráfico 02, que representa os dados aferidos em 2015, para os CVLI, mostra, no 

bairro da Cidade Olímpica: 25 homicídios dolosos, 2 roubos seguido de morte, porém não foi 

observado ocorrência de Lesão Corporal seguida de Morte. Para o bairro do Coroadinho: 30 

homicídios dolosos, 1 Lesão Corporal seguida de Morte e 2 Roubos Seguido de Morte. Na 

Divinéia observamos 5 Homicídios Dolosos, 2 Lesões Corporais Seguidas de Morte e nenhum 

registro de roubo seguido de morte. Na Liberdade observamos 6 homicídios dolosos, 1 lesão 

corporal seguida de morte e nenhuma ocorrência para roubo seguido de morte. 

Na representação do Gráfico 02 considerando as ocorrências de CVLI para o ano de 

2015 observamos que o bairro do Coroadinho se sobressai com a incidência de 30 casos de 

homicídios dolosos, seguido pelo bairro da Cidade Olímpica com 25 casos. Os bairros da 

Divinéia e Liberdade não demonstram um número considerável de ocorrências da natureza 

anterior. Os registros para lesão corporal seguida de morte e roubo seguido de morte revelam 

uma redução considerável para a categoria de CVLI se comparado ao período do ano de 2014. 

Assim, podemos observar que as ações implementadas pelo PPP neste ano, já apresentaram 

resultados positivos. 

 

Gráfico 03 – Crimes Violentos Letais Intencionais em 2016.

 
Fonte: UEAC (2018). 

 

O Gráfico 03 apresenta para o bairro da Cidade Olímpica o registro de 19 Homicídios 

Dolosos, 1 Lesão Corporal Seguida de Morte e nenhuma ocorrência para Roubo Seguido de 

Morte. No bairro do Coroadinho, observamos 12 Homicídios Dolosos, 1 caso de Lesão 

Corporal Seguida de Morte e nenhum registro de Roubo Seguido de Morte. Já no bairro da 

Liberdade foram identificados 11 caos de Homicídios Dolosos, 1 caso de Lesão Corporal 
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Seguida de Morte e nenhuma ocorrência para Roubo Seguido de Morte. Na Divinéia somente 

11 Homicídios Dolosos. 

Na interpretação do Gráfico 03 acima, podemos entender que em 2016, o bairro da 

Cidade Olímpica liderou a taxa de CVLI, e em comparação ao ano anterior, apresentou uma 

redução substancial, caso que ocorre também para os outros bairros que compreendem as 

amostras da pesquisa. 

 

Gráfico 04 – Crimes Violentos Letais Intencionais em 2017. 

 
Fonte: UEAC (2018). 

 

O Gráfico 04, que representa a taxa de CVLI em 2017, versa sobre o número de 

Homicídios Dolosos, sendo 26 no bairro da Cidade Olímpica, 14 no bairro do Coroadinho, 4 

na Divinéia e 14 no bairro da Liberdade. Já para as Lesões Corporais Seguida de Morte foi 

considerado somente 1 ocorrência para o bairro da Liberdade e Divinéia. Para o Roubo Seguido 

de Morte consideramos somente 2 registros no bairro da Cidade Olímpica. 

 

Gráfico 05 – Comparativo de CVLI entre os anos de 2014 a 2017. 
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Fonte: UEAC (2018). 

 

A partir do Gráfico 05, podemos depreender que a linha de tendência nos revela um 

decréscimo acentuado dos índices de CVLI nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017. 

O gráfico 06, abaixo descrito, demonstrou que a linha de tendência incide numa queda 

acentuada das ocorrências de Homicídios Dolosos, Roubos Seguidos de Morte, assim como 

para as Lesões Corporais Seguidas de Morte. 

 

Gráfico 06 – Linha de tendência de CVLI de 2014 a 2017.

 
Fonte: UEAC (2018). 

 

Diante dos dados expostos, observamos como se processou a incidência de CVLI nos 

bairros estudados e que os resultados positivos foram bastante evidentes. Isto reflete a 

preocupação do Estado e do Governo, com a adoção de uma Política Pública de Segurança, no 

caso o programa Pacto Pela Paz, que esteja preocupada com a prevenção da violência e o 

combate da criminalidade, objetivando a promoção da Paz Social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa procurou trazer a discussão sobre um ramo do conhecimento que procura 

integrar seis aspectos: a política pública, a política, a sociedade, o Estado, o Governo e as ações 

responsáveis pela execução das políticas públicas. 

Ao avaliar os resultados do Pacto Pela Paz na redução dos CVLI, pôde-se chegar à 

conclusão que o processo de construção foi positivo para reduzir os índices da violência no 

Estado, portanto, o programa teve efetividade, quanto ao seu papel de reduzir os índices de 

criminalidade e no controle da violência, contribuindo para a promoção da Paz Social, 
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considerando que o problema da criminalidade não acabará, mas poderá ser amenizado de 

forma substancial como o foi.  

O Pacto Pela Paz se mostrou necessário no combate à criminalidade no Maranhão, pois 

com as suas ações diretivas (sistema de parceiras, policiamento de proximidade), pautando tais 

ações no princípio da dignidade da pessoa humana e na promoção dos direitos humanos, com 

a integração e participação social no processo decisório, tornou-se fundamental para 

combatermos a criminalidade e controlarmos a violência. 

Diante do exposto, a participação da sociedade através do fortalecimento dos Conselhos 

Comunitários pela Paz é importante para que a Política Pública de Segurança a nível local possa 

ter efetividade. Logo, tal ação visa a presença multilateral do Estado no contexto de promoção 

de políticas de inserção social não só dos grupos vulneráveis, mas de toda sociedade 

maranhense, e desta forma, poderá existir maior efetividade na promoção da Paz Social. 
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RESUMO 

 
Este estudo tem por objetivo principal traçar considerações sobre o trabalho home office realizado pelo 

Setor Pedagógico da Unidade Regional de Educação de Imperatriz - UREI, instituição da Rede Estadual 

de Ensino, vinculada à Secretaria de Estado da Educação do Maranhão – SEDUC, durante o período 

pandêmico de 2020. Para a comunicação, interação, cumprimento de metas e prazos das demandas do 

Setor Pedagógico durante o trabalho remoto, na URE Imperatriz, foi elaborado um instrumento de 

edição coletiva e colaborativa, que recebeu a denominação de Relatório Home Office do Setor 

Pedagógico – UREI. Essa foi a alternativa encontrada, intercalada à escala presencial, como forma de 

manutenção das relações de trabalho, garantia de atendimento às escolas da Rede Estadual de Ensino e 

melhoria nos serviços públicos prestados na Educação do Maranhão, mesmo durante a Pandemia, 

ocasionada pelo novo coronavírus (SARS-COV-2). Essas mudanças do trabalho presencial ao remoto 

foram possíveis com o amparo legal de documentos oficiais como por exemplo Medidas Provisórias, 

Decretos e Portarias. Foram sujeitos deste estudo 14 técnicos/as pedagógicos/as que preencheram por 

30 semanas, o relatório home office, e responderam a um questionário eletrônico com perguntas sobre 

os recursos tecnológicos utilizados; os tipos de atividades desenvolvidas; opinião sobre o instrumento 

adotado pelo Setor Pedagógico, para comunicação das ações realizadas; e relatos de experiência no 

trabalho remoto. Após a análise dos resultados, uma nova estrutura para o Relatório Home Office do 

Setor Pedagógico 2021 foi implementada e oficializada como canal permanente de comunicação e 

interação, enquanto durar a pandemia e o distanciamento social. 

 

Palavras-chave: Educação. Serviço Público. Home office. Covid-19. Pandemia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com o início da Pandemia da Covid-19 causada pelo novo coronavírus (SARS-COV-

2), no ano de 2020, durante o isolamento social o trabalho do Setor Pedagógico da Unidade 

Regional de Educação de Imperatriz – UREI, instituição ligada à Secretaria de Estado da 

Educação-SEDUC, passou a ser realizado por escalonamento presencial e, em paralelo, com 

desenvolvimento de atividades em home office, para evitar o risco de contaminação dos 

servidores/as e manter as demandas do serviço público deste setor da Educação. Segundo 

Losekann e Mourão (2020, p. 72), o home office oferece oportunidade de manutenção das 

ocupações profissionais, proteção contra o novo coronavírus devido a redução do contato social 
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e, consequente contágio, com atenuação da curva de infectados. O trabalho remoto é, na verdade 

uma mudança necessária e urgente da forma laboral, em tempos de pandemia como da Covid-

19. Já para Côbo e Pedrosa (2020, p. 2), a pandemia provocada pelo novo coronavírus trouxe 

consequências de diversas ações e modificações legais, como por exemplo a mudança 

comportamental na adaptação à realidade do isolamento social e da quarentena, no intuito de 

evitar propagação do vírus SARS-COV-2. Para essas mudanças e modificações, foram editadas 

durante este período algumas Medidas Provisórias, Decretos e Portarias para que o trabalho 

remoto tivesse amparo legal. 

A Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, por exemplo, editada pelo 

Presidente da República, com força de Lei, dispõe no Art. 1º, “sobre as medidas trabalhistas 

que poderão ser adotadas pelos empregadores para preservação do emprego e da renda e para 

o enfrentamento do estado de calamidade pública” (BRASIL, 2020, p. 1). No Art. 3, o 

teletrabalho consta como uma das medidas “para enfrentamento dos efeitos econômicos 

decorrente do estado de calamidade” (BRASIL, 2020, p. 1). O teletrabalho, trabalho remoto ou 

trabalho à distância é regulamentado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), após 

Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/17), sendo uma modalidade que teve ênfase em 2020, por 

conta da pandemia do novo coronavírus (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, 2020). 

Logo no começo da pandemia, o Governo do Maranhão, editou o Decreto nº 35.6771, 

de 21 de março de 2020, que estabeleceu medidas de prevenção do contágio e de combate à 

propagação da transmissão da Covid-19. Dentre as medidas adotadas, consta no Art. 3, a 

suspensão das atividades dos órgãos e entidades vinculadas ao Poder Executivo, e, no Parágrafo 

único cita que o “disposto neste artigo não impede que os servidores dos órgãos e entidades não 

mencionados nos incisos 1 a XI laborem em regime de teletrabalho” (MARANHÃO, 2020, p. 

3). Neste caso, a Secretaria de Estado da Educação, na qual a URE Imperatriz tem vínculo 

direto, não constava nos incisos deste Decreto. 

Outro documento editado, foi a Portaria n.º 506, de 30 de março de 2020, da Secretaria 

de Estado da Educação, que instituiu no âmbito da Rede Estadual de Ensino o regime especial 

de realização das atividades curriculares não presenciais, nas etapas e modalidades da Educação 

Básica, com vistas a dar prosseguimento ao cumprimento do calendário escolar. O Art. 4, que 

trata da implementação das atividades curriculares não presenciais, o Inciso III traz que 

competirá às Unidades Regionais de Educação orientar as equipes escolares no planejamento e 

realização das atividades não presenciais e acompanhar, remotamente, a realização das 

atividades não presenciais (MARANHÃO, 2020, p. 2). 



 

A URE Imperatriz, preocupada com a forma de acompanhamento das atividades 

remotas, e para que os/as técnicos/as pedagógicos/as pudessem cumprir metas e prazos nas 

demandas da Rede Estadual de Ensino, solicitou à Coordenação Pedagógica um instrumento 

para registro das informações nas atividades laborais realizadas em home office. Com edição 

individual e colaborativa, os Relatórios Home Office do Setor Pedagógico – URE Imperatriz 

foram produzidos no Google Docs, e hospedados no Drive do Gmail do Setor.  

Para Losekann e Mourão (2020, p. 73), durante a pandemia surgiram desafios como 

necessidade do aprendizado de novas tecnologias, assim como novas formas de interação e 

comunicação entre as equipes de trabalho. O Setor Pedagógico organizou no ciberespaço uma 

forma de manter a interação e a comunicação constante com os membros da equipe, para relato 

das principais ações e atividades realizadas no trabalho remoto, “tendo em vista a necessidade 

de distanciamento social recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e por 

epidemiologistas”. (BRIDI et al, 2020, p. 3) 

Considerando essa experiência de home office é que se pretende analisar as condições 

gerais de adaptação para o trabalho remoto, realizado pelos/as técnicos/as pedagógicos/as, na 

URE Imperatriz durante a pandemia, em 2020. Pretende-se também verificar quais as principais 

atividades planejadas e realizadas, quais os tipos de recursos tecnológicos e digitais mais 

utilizados no trabalho remoto. Este estudo traz ainda em sua essência o questionamento: o 

instrumento elaborado para edição coletiva e colaborativa, na construção de relatórios home 

office semanais do Setor Pedagógico da UREI, foi eficiente no controle das ações realizadas e 

na promoção de interações e comunicação durante o isolamento social? 

 

DESENVOLVIMENTO E METODOLOGIA  

 

O método utilizado nesta pesquisa foi o Estudo de Caso, com a análise das condições 

gerais do trabalho home office  durante o período compreendido de 01 de junho a 23 de 

dezembro de 2020, pelos técnicos/as pedagógicos/as, da Unidade Regional de Educação de 

Imperatriz (UREI), que é responsável por 15 municípios da Região Tocantina (Amarante do 

Maranhão, Buritirana, Campestre do Maranhão, Davinópolis, Estreito, Governador Edison 

Lobão, Governador Ribamar Fiquene, Imperatriz, João Lisboa, Lajeado Novo, Montes Altos, 

Porto Franco, São João do Paraíso, Senador La Rocque e Sítio Novo) e tem sede na cidade de 

Imperatriz.   

Este estudo traz uma abordagem qualitativa e quantitativa, sendo analisadas uma 

amostra composta por 14 técnicos/as pedagógicos/as, que trabalharam de forma remota durante 



 

esse período, alguns concomitantes em escala de trabalho presencial. Os sujeitos desta pesquisa 

utilizaram um documento compartilhado (Google Docs), para relato semanal das atividades 

laborais realizadas. Ao todo foram editados 30 relatórios, com informações suscintas sobre as 

atividades realizadas, recursos tecnológicos e plataformas utilizadas. A cada semana, um novo 

espaço de compartilhamento era gerado no Drive e, através do WhatsApp, os técnicos/as 

recebiam o link de acesso para edição do novo relatório. Ao final de cada semana, o Relatório 

final era enviado por email aos chefes/as imediatos/as, como forma de prestação de contas das 

atividades realizadas e desenvolvidas pelo Setor.  

Para realização desta pesquisa foi elaborado também um questionário eletrônico com 

12 perguntas, divididas em 5 seções: a) Perfil, b) Trabalho home office, c) Recursos 

tecnológicos e digitais, c) Relatório home office, d) uma pergunta aberta (opcional), para relato 

de experiência. O critério de escolha dos respondentes foi o de terem realizado trabalho remoto, 

em 2020 e realizado preenchimento de informações nos Relatórios Home Office do Setor 

Pedagógico. Os nomes dos respondentes, por questões éticas, não serão divulgados, sendo 

denominados pela letra P (participante), seguida de números de 1 a 14. Todas as informações 

utilizadas nesta pesquisa foram consentidas e autorizadas por cada técnico/a e pela gestão geral 

da URE Imperatriz.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Com relação às condições do trabalho remoto, os resultados desta pesquisa demonstram 

que todos os 14 participantes conseguiram desempenhar suas atividades de técnicos/as 

pedagógicos/as, sendo que atuaram nas funções de Articulação Regional do Pacto pela 

Aprendizagem; Coordenação da Educação Especial; Coordenação da Educação da Igualdade 

Racial; Coordenação da EJA nas Unidades Prisionais; Coordenação do Livro Didático; 

Supervisão Escolar; Acompanhamento Técnico-focal em Centros Educa Mais; 

Acompanhamento Técnico-pedagógico nos Centros de Ensino; e Assessoria de Comunicação 

do Setor Pedagógico/UREI.  

Com relação ao perfil dos respondentes, 13 são do sexo feminino e apenas 1 do sexo 

masculino. A idade dos participantes varia de 34 a 58 anos. Com relação às áreas de formação, 

11 são formados em Pedagogia, 1 em Letras, 2 em Química. Um total de 10 participantes 

possuem pós-graduação latu sensu e 4 possuem pós-graduação stricto sensu (Mestrado). A 

situação de preenchimentos dos Relatórios Home Office do Setor, durante as 30 semanas será 

vista a seguir (Quadro 1): 



 

Quadro 1 - Resumo das participações nos Relatórios Home Office 

 
 

Compete esclarecer que o preenchimento do Relatório estava condicionado ao trabalho 

remoto. Caso em determinado dia o técnico/a pedagógico/a realizasse as atividades presenciais, 

estaria isento de preencher o relatório naquele dia, o que não justifica a falta de inserção durante 

toda a semana, como é possível observar nos espaços em aberto do Quadro 1. Com relação ao 

P5, foi um/a técnico/a pedagógico/a que iniciou as atividades na UREI já em época de 

pandemia, por isso suas informações aparecerem apenas na 12ª semana. Apenas o P10, foi 

assíduo/a no preenchimento dos relatórios nas 30 semanas, porque era o/a técnico/a responsável 

pela criação dos espaços, envio de links e email. Com relação ao P14, este participante mostrou 

resistência desde o começo da pandemia em relatar as atividades realizadas, mesmo em home 

office. Alguns técnicos/as tiveram dificuldades na formatação, por exemplo P1, P3 e P8, que 

desconfiguravam às vezes o relatório, gerando erros que podem ter excluídos sem querer 

informações inseridas por outros técnicos/as. Isso justificaria a ausência de preenchimentos, 

como do P7, que era o primeiro a responder diariamente e vê-se alguns espaços em aberto no 

quadro resumo. 

Com relação ao Relatório Home Office, o P2 relata que “foi uma excelente ferramenta 

de registro e validação do trabalho”; para o P13 “foi muito proveitoso, porque manteve o setor 

atento às demandas”; para o P1 “foi uma boa forma de colocar em dia os registros ao mesmo 

tempo em que prestava conta do trabalho”; para o P11 “foi produtivo porque organizou a rotina 

do trabalho remoto e o cumprimento de metas”. De acordo com Losekann e Mourão (2020, p. 

73), o formato de registros baseado no cumprimento de metas, o/a trabalhador/a tranquiliza o 

gestor, quanto ao tempo de esforço laboral, porque “se mantém online e responsivo, registrando 

o cumprimento de metas e prazos e evitando qualquer impressão de ócio sobre as suas horas”. 

SUJEITOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

P.1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

P.2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

P.3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

P.4 X X X X X X X X X X X X X X X X X

P.5 X X X X X X X X X X X X X X X

P.6 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

P.7 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

P.8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

P.9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

P.10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

P.11 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

P.12 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

P.13 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

P.14 X X X

 SEMANAS - PERÍODO DE 01/06/2020 A 23/12/2020 



 

Todos os respondentes foram unânimes em confirmar que o Relatório Home Office do 

Setor Pedagógico é canal necessário e útil para acompanhamento das atividades realizadas em 

trabalho remoto. Apesar da resposta afirmativa, foram observadas dificuldades no 

preenchimento do documento coletivo, o que pode ter gerado a não-assiduidade no 

preenchimento das informações. Segundo Diniz (2020, p. 19), a comunicação dentro de um 

ambiente home office precisa ser fluida e objetiva, com vistas à coletividade para que 

informações essenciais sejam repassadas sem perdas e desvios. Percebe-se com isso, a 

necessidade de implementação do instrumento utilizado para o Relatório Home office, de forma 

a facilitar a utilização pelos técnicos/as pedagógicos. Segundo Diniz (2020, p. 18), deve-se 

verificar quais os melhores métodos de comunicação para uma equipe, levando-se em 

consideração não só o conhecimento da ferramenta escolhida, mas que sejam de fácil manuseio 

para agilizar a comunicação, pois em trabalho remoto as informações não devem ser omitidas.  

O Gráfico 1 mostra os principais recursos tecnológicos e digitais utilizados, pelos 

técnicos/as pedagógicos/as, durante este período remoto: 

 

Gráfico 1 - Recursos Tecnológicos e Digitais mais utilizados 

 

Os recursos tecnológicos e digitais mais utilizados, por unanimidade, foram Google 

Meet, Whatsapp, Emails e Ligações telefônicas. Após estes, por ordem: Youtube (78,6%); 

Padlet (42,9%); Instagram (42,6%); Google Classroom (35,7%); Facebook e Mentimeter 

(28,6%); Telegram e Blogs (14,3%); Twitter e Teams (7,1%). Observa-se que alguns recursos 

foram usados em complemento a outros, como no caso o Padlet e o Mentimeter, que foram 

utilizados em reuniões e encontros formativos pelo Google Meet. Para comunicação/ 

convocação de reuniões/formações foi utilizado o Whatsapp. Para correspondências oficiais 



 

(ofícios, circulares, decretos e portarias) foi utilizado email corporativo. As ligações telefônicas 

foram realizadas para orientações e monitoramentos de demandas nas escolas.  

O uso de recursos tecnológicos foi imprescindível durante o trabalho remoto, conforme 

relatos dos participantes: o P9 disse que sentiu necessidade de utilizar as ferramentas 

tecnológicas, que até então não faziam parte da sua rotina; o P3 afirmou que foi uma experiência 

ímpar e que precisou se “reinventar”; o P11 contou que precisou aprender a manusear 

ferramentas tecnológicas nunca utilizadas. “O trabalho remoto é muito bom, porque os horários 

são mais flexibilidade e com maior produtividade”, finalizou P11. 

Percebe-se que os/as técnicos/as pedagógicos/as precisaram desenvolver algumas 

competências e habilidades digitais, em função da necessidade do trabalho remoto. Conforme 

Bates (2017, p. 54), a competência digital é necessária porque a maioria das atividades baseadas 

na comunicação e informação dependem do uso de tecnologias. As habilidades são 

incorporadas à medida que as atividades são desenvolvidas. O Gráfico 2 mostra as principais 

atividades realizadas, durante este período remoto: 

Gráfico 2 - Atividades durante o Trabalho Remoto

 

 

Com relação ao Gráfico 2, ao serem perguntados quais os principais tipos de atividades 

que participaram em home office, os participantes por unanimidade citaram: reunião do Setor; 

reunião de Gestores Escolares; interações em Grupos de Trabalho; formações, cursos e lives 

promovidos pela UREI. Por ordem de maior porcentagem, seguem outras: lives, formações 

diversas, Planejamentos e divulgação de informações (92,9%); outras reuniões e palestras 



 

diversas (8,7%); treinamentos, cursos e rodas de conversas (78,6%); monitoramento de 

atividades em escolas e monitoramento em planilhas (71,4%); eventos em escolas (64,3%); 

formatação de documentos (50%).  

Observa-se com estes resultados que o Setor Pedagógico esteve presente em todas as 

atividades promovidas pela URE Imperatriz, com participação direta no planejamento e na 

execução das ações, com a assiduidade, envolvimento e compromisso com a qualidade da 

Educação Pública Estadual, mesmo em trabalho remoto em meio a uma pandemia. Estes 

resultados mostram também que os técnicos/as pedagógicos/as, além das demandas próprias do 

Setor, ainda utilizaram o período de isolamento social para se aperfeiçoarem, através de 

participações diversas em formações, treinamentos, palestras e lives. Também é possível 

perceber as demandas próprias dos/as técnicos/as pedagógicos/as, em particular, a Supervisão 

Escolar, no acompanhamento das atividades em Centros de Ensino, também realizadas de forma 

não presenciais, além do monitoramento de planilhas do Programa Mais Ideb (Escola Digna), 

do Governo do Maranhão. 

As formações, cursos e lives promovidos pela UREI, citados no Gráfico 2, com a 

participação direta do Setor Pedagógico, foram: Encontros Formativos com professores para 

uma Educação decolonial, antirracista e para as relações étnico-raciais, organizados pela 

Coordenação de Educação da Igualdade Racial de Imperatriz (CEIRI); Palestras Saúde Mental 

em Tempos de Pandemia, para gestores/as escolares, técnicos/as pedagógicos/as, professores/as 

e estudantes, promovida pelo Núcleo de Atenção a Educação Inclusiva (NAEI); Webinários 

Volta às Aulas para todos os Centros de Ensino; Encontros Formativos acerca da Sistemática 

de Avaliação da Aprendizagem da Rede Estadual de Ensino do Maranhão para todos os 

professores dos Centros de Ensino; Encontros Formativos sobre Metodologias Inovadoras e 

Ativas para professores; Oficinas para estudantes: Projeto de Vida, Felicidade e Sonhos; e Lives 

no Youtube (Canal URE Imperatriz), através de Rodas de Conversa com estudantes: Afros 

Diálogos, organizadas pela CEIRI. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Com relação às condições do trabalho remoto realizado pelo Setor Pedagógico, 

conclui-se que técnicos/as mesmo com algum tipo de dificuldade relacionada ao uso dos 

recursos tecnológicos, conseguiram desempenhar suas funções de acompanhamento em 

programas como Pacto pela Aprendizagem; atuação nas coordenações da Educação Especial, 

da Igualdade Racial, da EJA (Unidades Prisionais), do Livro Didático; na Supervisão Escolar; 



 

nos acompanhamento Técnico-focal; nos acompanhamento Técnico-pedagógico e Assessoria 

de Comunicação. O Setor Pedagógico também participou ativamente de todas as atividades 

promovidas pela URE Imperatriz, do planejamento à execução da ação, com a assiduidade e 

compromisso com a qualidade da Educação Pública Estadual. 

Com relação ao uso de recursos tecnológicos e digitais, conclui-se que durante o home 

office o Google Meet, Whatsapp, Emails e ligações telefônicas foram imprescindíveis para 

realização das atividades do Setor, respectivamente para reuniões e encontros formativos, 

comunicação e interações, envio de correspondências oficiais, orientações e monitoramento. 

Com relação ao Relatório Home Office proposto para o acompanhamento e controle 

de ações realizadas conclui-se que é um instrumento fundamental para a comunicação, 

interação e transparência nas informações de atividades realizadas em trabalho remoto, sendo 

uma ferramenta necessária para registro, organização das informações e rotina remota, 

validação do trabalho pedagógico, controle das demandas, prestação de contas do trabalho 

realizado e cumprimento das metas do Setor.  Conclui-se também que para que este instrumento 

seja eficiente é preciso que todos os/as técnicos/as pedagógicos/as colaborem em sua edição e 

organização, não como obrigação e nem imposição, mas por perceberem a importância da 

comunicação em um ambiente home office, com informações essenciais que precisam ser 

repassadas e sejam de conhecimento coletivo. 

A partir dos resultados deste estudo, como medidas para melhorar a comunicação, a 

interação e busca da eficiência do acompanhamento das ações do trabalho remoto, o Relatório 

Home Office do Setor Pedagógico - UREI foi implementado, de forma a facilitar a edição e a 

inserção dos registros das atividades realizadas, com maior fluidez, organização, atualização e 

controle. Com essa implementação, cada técnico/a pedagógico/a fará seu relatório individual, 

para evitar a perda de informações, em documento coletivo. A nova estrutura é composta de 

uma pasta, no Google Drive em Gmail corporativo do Setor, local em que estão armazenados 

todos os relatórios individuais, mantendo assim a transparência, a comunicação e interação, 

com livre acesso às informações para a Coordenação Pedagógica, para os técnicos/as do Setor 

e para a Gestão geral da URE Imperatriz. A estrutura do novo Relatório Home Office do Setor 

Pedagógico 2021 já se encontra implantada e foi oficializada como instrumento permanente de 

coleta de informações, enquanto durar a pandemia e o distanciamento social. 
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INADEQUAÇÕES HABITACIONAIS NA ZONA CENTRAL DE SÃO

LUÍS - Análise da atuação do programa Cheque Minha Casa.

Daniel Borges Sombra 1

RESUMO

O artigo aqui exposto analisa as condições de moradia dos 301 beneficiários do programa Cheque
Minha Casa, executado pela Secretaria de Cidades e Desenvolvimento Urbano (SECID) do Governo
do Maranhão, a fim de compreender as principais inadequações habitacionais, demandas e capacidade
de resolução por parte da gestão pública. Traz ainda, em proposta comparativa, uma alternativa de
desenho do programa a fim de ampliar o debate sobre sua eficiência técnica e atendimento dos
problemas de inadequação habitacional de cada beneficiário. As moradias analisadas pertencem a
famílias com renda de até três salários mínimos e foram beneficiadas no ano de 2019 no âmbito do
Programa Nosso Centro.

Palavras-chave: melhoria habitacional, habitação, programa social, gestão pública.

INTRODUÇÃO

Este artigo é resultado da análise da pesquisa de campo pré-benefício realizada para o

programa de melhorias habitacionais Cheque Minha Casa no âmbito do programa Nosso

Centro sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Cidades e Desenvolvimento Urbano -

SECID.

O “Cheque Minha Casa” é um programa social que tem por objetivo subsidiar

construções, reformas, ampliações e conclusões de edificações previamente construídas, a fim

de promover a redução do déficit habitacional qualitativo no Estado do Maranhão. O

benefício consiste na disponibilização de R$5.000,00 em materiais de construção a famílias

de renda familiar até 3 salários mínimos para realização de obras com priorização para

famílias com idosos, pessoas com deficiência e crianças.

A pesquisa de campo foi estruturada com finalidade de compreender as principais

características de inadequação habitacional presentes nas casas selecionadas pelo programa,

com o propósito de avaliar a capacidade de resolução dos problemas de inadequação

1Mestrando em Arquitetura e Urbanismo na área de concentração do Habitat pela Universidade de São Paulo,
Servidor da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano. Email: danielsombra7@gmail.com



encontrados nas residências dos beneficiários. Para isso buscou-se compreender o estado de

inadequação das habitações, a disponibilidade financeira do beneficiário e o quadro social.

Com os dados levantados em campo, buscou-se realizar um quadro geral da situação

social e do tipo de inadequação habitacional; e a partir dos dados unitários simulou-se a

dimensão financeira do estado de inadequação casa a casa utilizando como referências

projetos arquitetônicos do programa de construção de unidade habitacional Minha Casa Meu

Maranhão.

Com o resultado da simulação, fixando como parâmetro o valor global do

investimento público, buscou-se debater novas possibilidades para utilização do recurso e

eficiência do programa.

METODOLOGIA

A pesquisa de campo foi realizada entre os dias 14/08/2019 a 05/09/2019. Ao total

foram visitadas 301 casas que abrigam 1.034 pessoas. Foi utilizado formulário eletrônico

acessado via internet, executado por uma equipe formada de 3 estagiários de Arquitetura e

Engenharia Civil, 2 técnicas em edificações e 2 arquitetos.

A primeira parte do questionário consistiu na caracterização social da família, com

dados autodeclarados: número total de residentes, número de idosos, número de crianças,

presença de pessoas com deficiência, tipo de deficiência, renda, escolaridade do chefe de

família, ocupação do responsável, tempo de moradia na unidade visitada.

Na segunda parte do formulário o entrevistador fazia a avaliação da unidade

residencial: número de cômodos existentes, tipo de cômodos, material usado para vedação da

casa, tipo de cobertura, tipo de piso, acabamento de parede, condição do banheiro, problemas

de acessibilidade, características de insalubridade e se a construção abrigava outra função

além de moradia.

Na última etapa foi questionado as pretensões prioritárias de melhorias a serem

realizadas pelos moradores. Para isso, o entrevistador preenchia uma matriz, cujo eixo vertical

continha as intervenções civis desejadas e o eixo horizontal continha os cômodos a serem

atendidos. Além disso, era relatado o tipo de mão de obra que seria utilizada e se eram ou não

remunerados: moradores, profissionais, família, amigos ou mutirão. Por fim, o morador

respondia a disponibilidade financeira para despender na obra.



Para dimensionar os valores demandados por obra foi utilizada a mesma planilha

orçamentária do programa Minha Casa Meu Maranhão, que contratou a construção de casas

de 46,76m2 para municípios maranhenses: o valor total para a construção nova foi de

R$37,641.11.

Para aplicar o orçamento com as variações de demanda de cada beneficiário, os itens

foram agrupados por tipo de intervenção conforme realizado durante a pesquisa: estrutura,

instalação sanitária e hidráulica, instalação elétrica, revestimento de piso, revestimento de

parede, forro, cobertura, porta, janela, pintura interna, pintura externa e kit de acessibilidade.

Posteriormente foram calculados os valores das intervenções por cômodos, exemplo:

custo da instalação elétrica de um quarto, instalação hidráulica da cozinha, pintura da sala,

etc. A partir dessa matriz chegou-se a um valor padrão de intervenção por tipo, por cômodo, e

foi possível dimensionar o valor de cada demanda levantada pelos técnicos no questionário.

DESENVOLVIMENTO

Das 301 unidades habitacionais levantadas, 49,17% possuíam idosos, 37,54% crianças e

17,94% pessoas com deficiências; destas, 44,4% são deficientes físicos, o que representa

9,5% do total das casas.

Durante a pesquisa, 14,6% dos chefes de famílias estavam desempregados e sem

nenhum sustento mensal garantido; 21,6% se declararam autônomos; 10% se dedicavam

apenas ao lar; 23,92% eram aposentados; 6,31% pensionistas e somente 22,9% trabalhador

formal.

No que diz respeito ao grau de escolaridade dos beneficiários responsáveis pela

subsistência familiar, cerca de 54,5% possuem Ensino Médio completo, e 10,7% possui

Ensino Médio incompleto. Já quanto ao tempo em que residem na mesma casa, 70,3% dos

beneficiários declararam que moram há mais de 20 anos.

No que tange a situação de inadequação habitacional, 80% das residências apresentam

revestimento em cerâmica no piso e pintura nas paredes, e 33% apresentam revestimento em

azulejos nas paredes. Apenas 11% das residências não possuem qualquer tipo de acabamento

de parede, exibindo somente tijolos aparentes.

Os dados sobre os banheiros mostram que pelo menos 56% dos casos apresentam algum

grau de inadequação (ausência de revestimentos, de vaso sanitário, de pia, de chuveiro,

subdimensionamento, infiltrações, entre outros), e em 11% foi considerado a ausência total de



banheiros. Para ser considerado banheiro foi estabelecido que deveria haver ao menos divisão

física com alvenaria ou semelhante. Durante as visitas foram constatados muitos casos onde

apenas havia sanitário no quintal da casa.

Quanto à acessibilidade, os dados mostram que 61,5% das unidades habitacionais

possuem problema de acessibilidade e/ou segurança, onde 39,6% são problemas com escadas.

Aqui destaca-se, em avaliação empírica, que devido a exiguidade dos lotes e o adensamento

construtivo, a solução encontrada é a construção em mais de um pavimento e, portanto, a

construção de escadas de acesso.

Quando observa-se a avaliação de salubridade, 81,7% das casas apresentam algum

problema, sendo os principais: infiltração na cobertura, falta de ventilação e iluminação

natural e excesso de umidade. A equipe também avaliou que 29% possuem pelo menos um

tipo de problema estrutural, onde as principais patologias apresentadas são as rachaduras ou

fissuras nas paredes, piso, e teto, e madeiramento do telhado comprometido.

Gráfico 1  - Melhorias desejadas por cômodos



Gráfico 2 - Melhorias por tipo de intervenção

Quando os moradores são perguntados quais cômodos têm prioridade de receber

melhorias, o mais citado são os banheiros, com 19,42% das menções, seguido dos quartos

com 14,37%. Já os tipo de intervenção mais citados são a reforma do piso, com 14,24% e

pintura com 13,59% das citações.

Declaram que não têm nenhum recurso para aportar na obra 55% dos beneficiários.

Entre os que têm até R$500,00 o percentual é de 9,6%; os que têm entre R$500,00 e

R$1500,00 são 16,3%; entre R$1.500,00 e R$2.500,00 somam 11,9% e acima de R$2.500,00

são 7% dos beneficiários. Sendo que 81,5% dos entrevistados citam que necessitarão recorrer

a algum tipo de mão de obra remunerada; apenas 18,5% terão auxílio integral ou parcial de

mão de obra não remunerada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As casas analisadas fazem parte da edição do Programa Cheque Minha Casa no âmbito

do programa Nosso Centro, onde o valor total investido em subsídios para melhorias

habitacionais foi de R$1.505.000,00 (um milhão e quinhentos mil) com impacto direto em

1.034 (mil e trinta e quatro) pessoas moradoras das residências contempladas, no cálculo de



3,44 pessoas por unidade, o que significa um investimento de, aproximadamente, R$1.450,68

(mil e quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos) por pessoa.

Para dimensionar a capacidade de resolução do problema habitacional com o benefício

do Cheque Minha Casa, foi realizada uma análise das reformas pretendidas pelos

beneficiários relacionadas com a planilha orçamentária do programa Minha Casa Meu

Maranhão. Sendo assim, se as melhorias fossem contratadas em regime de licitação de uma

única obra, estaria orçada em R$ 2.047.473,21, com reformas variando entre R$ 570,36 e R$

19.308,86.

Gráfico 3 - Valor de Reforma Estimado Por Beneficiário

Quando observado apenas a dimensão financeira do programa, com o benefício de

R$5.000,00, apenas 30,2% dos beneficiários teriam seus problemas de inadequação

habitacional totalmente sanados pelo programa. Outros 32,5% teriam custos entre R$5.001,00

e R$7.500; 20,3% de R$7.501 a R$10.000,00 e 16,9% acima de R$10.000,00. Cabe observar

que os 30,2% cuja reforma custa até R$5.000,00 não necessitam de todo o valor do benefício

já que boa parte das obras custam abaixo deste valor.

Considerando que o valor total investido no programa, R$1.505.000,00, fosse

distribuído de acordo somente com as necessidades relatadas de cada beneficiário, seriam

atendidas integralmente 262 famílias, 87% dos beneficiários inscritos, com valores variados

entre R$570,00 e R$10.789,43.



Porém, cabe relembrar, que devido ao desenho da lei que institui o programa, o

benefício só pode ser utilizado exclusivamente para compra de materiais em lojas que estejam

previamente cadastradas pelo estado, portanto o benefício não financia a contratação da

mão-de-obra. Retomando o orçamento utilizado de parâmetro, chegou-se a definição que em

média 31,9% do custo envolvido na construção da unidade habitacional é referente aos

valores gastos com mão-de-obra, 60,9% com compra e aquisição de material, ou seja para

cada obra Para cada obra de R$5.000,00 em material de construção seriam necessários

R$2.471,26 de investimento em mão-de-obra. Para fins de análise comparativa usaremos essa

proporção para as demandas levantadas na pesquisa.

De tal forma, considerando que o investimento de mão de obra seria garantido pela

família, observando apenas a necessidade e material de construção, chegamos a conclusão que

93% das casas seriam totalmente contempladas, com orçamentos a partir de R$228,00. Se o

material fosse distribuído apenas de acordo com a necessidade o programa custaria cerca de

R$276.000,00 mais barato.

Porém, observando que cerca de 55% dos beneficiários entrevistados apontam que não

tem recurso disponível para contratação de mão-de-obra, 81,5% admitem a necessidade de

contratar alguma mão de obra e somente 7% dos entrevistados assumem possuir valores

acima de R$2500,00, esta variável passa a ser um fator limitante aos resultados pretendidos

pelo programa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho realizado observou questões técnicas referentes a demandas e custos por

unidade habitacional levantadas no programa Cheque Minha Casa no edital Nosso Centro,

não considerando dimensões jurídicas, políticas e administrativas inerentes à política pública.

Portanto, cabe ressaltar que do ponto de vista técnico o programa é resolutivo quanto à

carência de materiais de construção, respondendo a 93% dessa demanda, podendo ter sua

eficiência ampliada se adotasse valores distributivos de acordo com a demanda.

Do ponto de vista dos valores globais investidos pelo estado, ele corresponde a 87%

da demanda real, representando o dimensionamento orçamentário adequado para resolução do

problema.



Quando analisada a contrapartida do usuário, como por exemplo o fornecimento de

mão de obra, o programa demonstrou-se pouco eficiente, já que 93% das famílias

responderam que não tem reserva financeira suficiente para o cumprimento da contrapartida e

que 81,5% precisavam, de alguma forma, recorrer a mão de obra remunerada para atingir a

finalidade da obra.

● Portanto, para o aperfeiçoamento da política a eficiência do programa, recomenda-se

observar alguns pontos:

● Incorporar a mão-de-obra relacionadas às reformas como um dos objetos de benefício

do programa;

● Observar a variabilidade das demandas de inadequação habitacional, atribuindo

valores de benefícios variados;

● Ampliar o assessoramento técnico às famílias atendidas a fim de aumentar a

racionalidade das obras e o efeito do benefício;

● Criar um banco de dados sistemáticos para acompanhamento e aperfeiçoamento da

política pública.
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RESUMO

O artigo tem como objetivo propor e discutir práticas de gestão estratégica para o Governo do Estado
do Maranhão com base referencial no método de Planejamento Estratégico Situacional (PES). No
contexto pós-reforma gerencial (1995), a importância da modernização, inovação e planejamento
estratégico em gestão pública obteve crescimento significativo, dado o surgimento de problemas cada
vez mais complexos e interdependentes. A metodologia PES, em oposição ao planejamento
tradicional, visa a melhoria da governabilidade para a entrega de serviços públicos de qualidade, assim
como para a otimização dos recursos estatais. Foram selecionados quatro estudos de caso de outras
localidades que adotaram a ferramenta PES nos seguintes setores-chave: saúde, segurança, setor
tributário e reforma administrativa estratégica. O balanço entre os avanços e as dificuldades obtidas
por cada um, serve de incentivo para a adoção de mudanças nos processos de planejamento a fim de
possibilitar o aumento da elaboração de projetos na administração pública estadual maranhense.

Palavras-chave: Planejamento Estratégico Situacional; Gestão Estratégica; Elaboração de Projetos;
Governabilidade; Gestão Pública.

INTRODUÇÃO

A administração de um estado moderno enfrenta o grande desafio de entrelaçar a

ampliação da democracia com a competição de mercado e os anseios dos cidadãos por uma

administração pública garantidora de direitos e voltada a resultados. Para corresponder às

complexidades deste cenário atual, as ferramentas de planejamento tornaram-se

imprescindíveis. Entretanto, os instrumentos tradicionais de planejamento, advindos de

setores corporativos, não suprem as necessidades do setor público. No sentido de superar esta

lacuna, Carlos Matus (1993; 1996) concebeu o Planejamento Estratégico Situacional (PES)

visando criar um novo modelo de planejamento apropriado para a gestão pública.

Este artigo propõe-se elaborar revisão bibliográfica sobre a implementação do

Planejamento Estratégico Situacional (PES) em setores da gestão pública brasileira.
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Objetiva-se averiguar possibilidades de modernização e inovação dos processos de

planejamento estratégico no estado do Maranhão, por meio do balanço entre pontos benéficos

e limitações abordados em estudos de caso sobre a adequação ao Planejamento Estratégico

Situacional (PES). A fim de criar exemplo prático, definiu-se que a possibilidade de

crescimento no número de projetos na administração estadual do Maranhão servindo como

objeto de análise do potencial de replicabilidade da ferramenta. Avalia-se que o instrumento

tem caráter inovador e é potencialmente capaz de aumentar a eficiência da gestão pública por

meio da melhoria da governabilidade e, por conseguinte, do desempenho na execução de

políticas públicas,  impactando positivamente na qualidade de vida da população.

METODOLOGIA

Para a realização deste artigo, optou-se pela pesquisa bibliográfica na busca de artigos

no período compreendido entre janeiro de 1995 a fevereiro de 2021, na base de dados Scielo,

Redalyc, CAPES e SPELL. O período escolhido se deve ao foco na última reforma gerencial,

fator desencadeante de novos modos de pensar e implementar a gestão pública estratégica.

Realizamos a busca por meio dos termos "Planejamento Estratégico Situacional", "PES",

"Planejamento Estratégico Situacional no setor público" e "Planejamento Estratégico

Situacional estudo de caso". Ao todo, foram analisados quatro artigos.

Para definir quais artigos seriam válidos para a análise, o critério foi utilizar estudos

de caso em setores da administração pública que implementaram e apontaram avaliações em

relação ao uso da ferramenta PES. Priorizou-se a não repetição dos temas para possibilitar a

amplitude de proposições para o estado do Maranhão. Levantou-se dados do Portal da

Transparência sobre a celebração de convênios entre a administração estadual e o Governo

Federal como forma de delimitar o problema como exemplo de análise para a aplicação do

PES.

DESENVOLVIMENTO

A gestão pública brasileira passou por quatro grandes reformas administrativas. A

primeira, nos anos 30, com o desenvolvimento de um sistema de mérito no serviço civil

federal. A segunda, em 1967, institucionalizou práticas de coordenação, delegação,

planejamento estratégico e orçamento. Nos anos 80, devido à obsolescência do modelo

burocrático weberiano, a reforma gerencial aconteceu em conjunto com a Constituição de

1988, possibilitando novos arranjos administrativos e instituindo o Plano Plurianual (PPA)

como ferramenta de planejamento. Finalmente, foi a partir de 1995 que o então presidente
2



Fernando Henrique Cardoso aprofundou a reforma gerencial para melhor adaptar a

administração pública aos modelos democráticos modernos e ao capitalismo global

(GAETANI, 2005). Para Bresser Pereira (2002), economista e Ministro da Administração

Federal e Reforma do Estado (1995-98), a reforma administrativa da gestão pública ocorreu

devido às transformações dos Estados e da sociedade no que tange ao esgotamento do antigo

modelo de equilíbrio de poderes entre os Estados, que foi superado dando lugar a um sistema

de maior interdependência. As nações, dito de outro modo, não são mais primordialmente

inimigas, mas sim competidoras.

Atualmente, é um grande desafio unir o perfil requerido de governos e organizações,

que exige equipes flexíveis que trabalhem por meio de parcerias com foco nas necessidades e

"dores" do público, trazendo soluções inovadoras e em permanente evolução e, ao mesmo

tempo, entregar soluções de caráter urgente (MACHADO, 2001). É comum que os governos e

os gestores públicos concentrem-se em estancar alguns sintomas superficiais dos problemas e

não concedam devida atenção às suas causas mais profundas. No entanto, para desenvolver

estratégias que verdadeiramente atendam às complexidades das situações existentes,

não-simplificadoras da realidade, é necessário que os gestores escolham métodos,

instrumentos e procedimentos adequados para planejar como combater as causas dos

problemas, além de identificar possíveis demandas reprimidas por causa da priorização

corriqueira de agendas políticas advindas de grupos organizados, como sindicatos,

organizações privadas, partidos políticos, entre outros (ABRUCIO e GAETANI, 2008).

Planejamento Tradicional versus Planejamento Estratégico Situacional (PES)

Na contemporaneidade, o planejamento público é imperioso para alcançar resultados,

elaborar políticas públicas efetivas e alavancar o desenvolvimento político, social e

econômico do estado. Ackoff, pioneiro no campo de pesquisa operacional, pensamento

sistêmico e ciência da administração, define que

Planejamento é algo que fazemos antes de agir, isto é, tomada antecipada de
decisão. É um processo de decidir o que fazer e como fazê-lo, antes que se
requeira uma ação. Planejamento é necessário quando a consecução do
estado futuro que desejamos envolve um conjunto de decisões
interdependentes, isto é, um sistema de decisão. A principal complexidade
do planejamento, porém, advém mais do inter-relacionamento das decisões
do que delas em si (ACKOFF, 1982, p. 2-3).
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O planejamento pode ser dividido em dois grandes grupos, o planejamento tradicional

e o planejamento estratégico (SILVA, 1994; ARTMANN, 2000). Em geral, o primeiro grupo

diz respeito a um gestor que elabora o plano sozinho ou somente com uma alta cúpula e que

estabelece pouca comunicação com quem implementa os processos, além de adotar métodos

normativos padronizados, deterministas e com fortes características centralizadoras e

tecnocráticas. O engessamento característico deste tipo de planejamento advém da

desconsideração em relação às complexidades políticas, incertezas e pela falta de contribuição

de mais atores. O segundo grupo, por outro lado, diferencia-se pelo gerenciamento dos riscos,

ou seja, mesmo com as incertezas, procura-se potencializar as vantagens e extinguir as

desvantagens de determinado cenário (MATUS, 1996). Dentre as propostas que compõem

este paradigma, nos interessa aqui o Planejamento Estratégico Situacional (PES), criado pelo

economista chileno Carlos Matus a partir de sua experiência como Ministro da Economia no

Governo Allende, como assessor da ONU no PNUD (Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento) e como consultor do Instituto Latino Americano de Planejamento

Econômico e Social (ILPES/CEPAL). De acordo com ele, o PES é

Um instrumento teórico com metodologia prática, que busca tratar dos
problemas de transformação social e deve ser aplicado de forma sistemática
e com rigor no acompanhamento das ações pré-definidas, além de considerar
os agentes que atuam por vezes em cooperação ou em conflito (MATUS,
1996, p. 22).

O PES, conforme definido pelo autor, é tanto um método quanto uma forma de

governo. Desenhado como instrumento de planejamento público e político, tem por objetivo

superar as falhas do planejamento tradicional e corporativo. Em oposição ao tradicional, o

PES é indeterminista; leva em conta o objetivo e o subjetivo; realiza planos por problemas e

envolve as incertezas por meio de um cálculo técnico-político. Além disso, todos os sujeitos

são considerados atores, desde os líderes até os operadores da política, de quem implementa a

política. O sistema foi desenhado de maneira a haver flexibilidade, com mais de uma

possibilidade de solução. Da mesma forma, o diagnóstico de viabilidade por exemplo,

baseia-se em premissas do indeterminismo social, ao invés de diagnósticos fortemente

fundamentados em cálculos econômicos e paramétricos.

Para Matus, o ato de governar exige a articulação constante de três variáveis que são

interdependentes, o que ele denomina de “triângulo de governo”. A primeira é a ideia de que

(a) o programa de governo refere-se às propostas de quem planeja, isto é, são os objetivos dos

projetos de ação; a segunda é a concepção de que (b) a capacidade de governo compreende as
4



competências técnicas, metodológicas, experiências e habilidades que um ator e sua equipe

têm para conduzir o alcance dos objetivos; finalmente, a última diz que (c) a governabilidade

do sistema está relacionada à quantidade de variáveis que podem ser controladas. Quanto

maior o controle, maior a liberdade de ação e, portanto, maior a governabilidade do sistema

(MATUS, 1993, p. 61).

O primeiro dos quatro "momentos-chave" para a implementação do PES é chamado

explicativo. Nele, realiza-se um diagnóstico e análise situacional para a identificação dos

problemas, priorizando e definindo fluxos de explicação com cadeias causais, resultando nos

nós críticos. O segundo momento, o normativo, é um momento político, e quem o realiza são

os principais gestores. A partir dele são definidos objetivos e resultados a serem alcançados,

além de estratégias e ações que viabilizem superar os nós críticos. Para tanto, são construídos

cenários com observância às limitações de tempo, às possíveis oportunidades e aos obstáculos

internos e externos. O terceiro momento é estratégico e consiste na análise do comportamento

dos atores sociais e no diagnóstico de viabilidade de recursos necessários e disponíveis. O

último momento, o tático operacional, compreende a agenda de execução do plano, o

cronograma, os responsáveis por cada ação, o funcionamento da prestação de contas e os

indicadores de monitoramento necessários à promoção das adequações e ajustes

(TRANCREDI, 1998; HUERTAS, 1996).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da análise dos quatro estudos de caso, foi elaborada uma tabela com as

avaliações positivas e negativas sobre a adoção da ferramenta PES em diferentes áreas do

setor público. Foram coletados 27 pontos positivos e 18 pontos de melhoria. Além disso, três

dos quatro artigos contêm a recomendação explícita da aprovação do uso da ferramenta,

sendo que o último não indicou a sua reprovação.

Cada artigo descreve o passo a passo do processo interno de aplicação da metodologia

e todos eles selecionaram problemas, causas e, por conseguinte, "nós críticos" complexos e

desafiadores. Sobreira Neto et al. selecionaram a baixa arrecadação de ICMS; Camargo et al.

definiram que a dificuldade foi reduzir as vulnerabilidades de saúde relativas às condições do

ambiente de trabalho; Bermejo et al. elencaram a impunidade criminal, a deficitária estrutura

física e de comunicação para o combate ao crime, a falta de preparo dos policiais e a limitação

de recursos somada à demora no julgamento de processos pelo judiciário. Em relação à

reforma administrativa pública municipal, foram abordados no artigo de Luiz Correa et al.

problemas relativos a processos obsoletos, estrutura organizacional inadequada,
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gerenciamento sem foco para objetivos e iniciativas de planejamento desintegradas e

informais.

Um ponto criativo levantado pelo artigo de Luiz Correa et al. foi sobre a possível

complementaridade do PES com outras técnicas de gestão estratégica, como a análise SWOT

(HUMPHREY, 1960) que tem por objetivo avaliar as forças e fraquezas de uma organização,

assim como as oportunidades e ameaças, e o Balance Score Card (BSC) instrumento de

mensuração e acompanhamento de indicadores de desempenho organizacional proposto por

Kaplan e Norton (2001).

Nos estudos de caso selecionados, o PES resultou tanto na criação de processos novos

como na reforma de processos já existentes. Somente em um dos casos houve a contratação

de consultoria externa para apoiar a implementação da ferramenta4. Avalia-se que o auxílio

externo pode ser útil no gerenciamento das mudanças, mas o PES foi pensado para ser um

modo de governo e, por isso, não dependente de atores de fora do processo para ser aplicado,

como comprovam as experiências estudadas.

Artigos Aspectos positivos Limitações ou oportunidades de melhoria

1

Planejamento
estratégico
situacional aplicado
à segurança pública
em Lavras (MG)
Autores: Birchal et
al.

1. Participação dos vários atores sociais
envolvidos no processo de planejamento, todos
são considerados elementos essenciais, não
havendo separação entre os planejadores e
executores;

1. No momento de definição dos atores
participantes do planejamento, ao definir quem
participará poderá ampliar ou limitar a visualização
dos problemas;

2. a teoria do processo de planejamento de
modo transdisciplinar;

2. a falta de adoção de uma linguagem comum
pode levar a situações conflitantes, sendo
necessário o estabelecimento de um consenso
inicial em relação a alguns conceitos;

3. o processo de viabilidade estratégica além da
estrutura, financeira e material, levando em
conta viabilidade política e social;

3. é preciso fazer uma análise crítica sobre as
proposições dos atores, pois algumas causas para o
problema em questão podem ser superficiais,
dificultando a solução efetiva sobre o problema;4. diminuição entre a dicotomia ideal e real;

5. criação de um clima de cooperação por parte
da equipe com diminuição de conflitos;

4. garantir que os atores que planejaram estejam
também no momento de implementação, para
efetuar adequações e correções quando necessárias,
caso contrário, o planejamento poderá repetir um
comportamento preditivo e com baixo dinamismo
dos planejamentos tradicionais.

6. os problemas são o foco principal e por isso
os estudos sobre as causas dos problemas são
aprofundados;

7. ao garantir que os atores que planejaram
também implementem as ações, a demanda de
controle e monitoramento são naturalmente
atendidas.

2

Adoção do modelo
de Planejamento
Estratégico
Situacional no setor

1. Caráter pioneiro de uma experiência de
administração estratégica formalizada;

1. Implantação total do PES, em todos os aspectos
dos seus quatro momentos, principalmente em
termos de: definição de outros atores e problemas,
estudo de cenários alternativos, construção de

4 A contratação foi realizada pela Coordenadoria da Administração Tributária, referente ao artigo de
autoria de Sobreira Neto et al.
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público brasileiro:
um estudo de caso
Autores: Sobreira
Neto et al.

planos de contingência, desenho do processo de
análise estratégica, e complementação dos
mecanismos de direção estratégica;

2.uso de uma metodologia própria aplicada a
órgãos de governo e não uma adaptação de
modelos usados na iniciativa privada;

2. resolução de conflitos entre a declaração de
problemas e a definição das metas;

3. apoio decisivo da alta administração no
desenho e implementação do método;

3. definição e a aplicação dos indicadores de
desempenho e de resultado;

4.capacitação da equipe de gestão estratégica
do órgão e de seus principais dirigentes;

4. superação de obstáculos na operacionalização
das demandas de operações fora da
governabilidade;

5. perspectiva de acompanhamento mais
acurado das operações, projetos e ações
traçadas e a cobrança do cumprimento das
metas estabelecidas;

5. consolidação da cultura do PES para que o
planejamento não sofra com as possíveis
descontinuidades administrativas, características da
administração pública;

6. criação de uma cultura organizacional de
planejamento participativo.

6. melhoria da política de comunicação entre os
órgãos subordinados da Coordenadoria da
Administração Tributária, tendo em vista o
combate à resistência passiva à mudança de alguns
setores, que insistem em ignorar a visão de
planejamento integrado.

3

Planejamento
estratégico
situacional em
saúde: abordagem
da saúde do
trabalhador na
estratégia saúde da
família Autores:
Camargo et al.

1. Criação de um diagnóstico da situação de
saúde com base em evidências;

1. Limitações pela impossibilidade de
generalização, dado a ligação com o território e
comunidade;

2. aproximação e colaboração entre os atores
envolvidos;

3. identificação conjunta dos principais
problemas;

4. criação e execução do plano de ação para os
problemas elencados;

5. ressignificação das ações de promoção e
vigilância da saúde;

2. ações coletivas desenvolvidas correm o risco de
se limitarem ao espaço da formação.

6. construção de competências nos
participantes;

7. entendimento sobre a viabilidade política;

8. possibilidade de ampliação da discussão com
os demais atores territoriais.

4

A evolução da
aplicação do
planejamento
estratégico
situacional na
administração
pública municipal
brasileira: o caso de
Santo André
Autores: Correa et
al.

1. O detalhamento do programa de governo,
suas ações e respectivas repercussões nas áreas
financeira, administrativa e política da
Prefeitura;

1. A dificuldade de trabalhar o vértice da
governabilidade;

2. o planejamento compartilhado por todas as
áreas da organização, com a criação da figura
do agente de planejamento;

2. o viés trazido à implementação do PES pela falta
de formalização dos vetores de descrição de
problemas, da divisão em fluxos, regras e
acumulações, da definição dos nós críticos, da
definição do vetor de resultados e, principalmente,
do detalhamento do fluxo de análise situacional;

3. a coesão e a sinergia de equipes, verificadas
após a aplicação da metodologia;

3. a falta de implantação dos instrumentos no
momento estratégico;

7



4. a possibilidade da organização definir
critérios de prioridades e o rumo de governo
em função delas;

4. a falta de clareza na atribuição da competência
da sala de situações e do limite de atuação dos
agentes de planejamento;

5. o acompanhamento efetivo e a concretização
de projetos prioritários de governo;

5. a  falta de revisão continuada do triângulo de
governo;

6. o monitoramento das ações de governo com
a associação da secretaria de planejamento
estratégico e da coordenação de indicadores
socioeconômicos.

6. não foi encontrado no referencial teórico do PES
um instrumento explícito para a criação e
acompanhamento de indicadores de desempenho.

No que tange à elaboração de projetos, entendido como “quaisquer séries de atividades

e tarefas que possuem um objetivo específico a ser atingido dentre de determinadas

especificações, que possuem datas de início e término definidas, limites de recursos

financeiros e consomem recursos” (KERZNER, 2009), não se trata de uma tarefa simples,

seja na definição de seus elementos, no seu planejamento, na sua execução ou até mesmo no

processo de prestação de contas.

Segundo o Portal da Transparência5, a administração estadual maranhense celebrou 40

Convênios com a União em 2020, representando apenas 5% do total de convênios celebrados

pelo Maranhão6. Se levarmos em conta o valor dos contratos, a representação sobe para 24%,

como podemos avaliar na tabela abaixo:

Tabela 1.0 - Contratos de Convênios entre a Administração Pública Estadual

maranhense e o Governo Federal

Ano
Quantidade de Convênios celebrados
pela Administração Pública Estadual

%7
Valor de Celebração dos Convênios
pela Administração Pública Estadual

(milhões)
%

2016 40 10% R$148.165 29%

2017 32 15% R$ 58.599 20,61%

2018 21 9% R$ 95.683 34,08%

2019 24 6% R$ 166.398 31%

2020 40 5% R$ 356.345 24%
Fonte: Portal da Transparência. Elaboração dos autores.

Tomando como base os convênios como uma possível métrica para quantificar a

produção e submissão de projetos pela administração estadual, avalia-se que há a

7 Porcentagem referente ao proponente da administração pública estadual.

6 Os proponentes de projetos são: administração pública municipal, estadual, federal, entidades sem fins
lucrativos, fundo público, entidades empresariais privadas, organizações internacionais, agentes intermediários e
pessoa física.

5 Acesso em: 04 de abril de 2021.
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oportunidade de aumento de propostas. Dito isso, este artigo visa exemplificar de forma

sucinta como se daria na prática a aplicação da metodologia do PES.

Primeiro passo: no momento explicativo, propõe-se a reunião dos atores de diversos

níveis da hierarquia das secretarias de áreas estratégicas para o estado (por exemplo: saúde,

educação, infraestrutura etc). Por meio de reuniões presenciais ou por envio de formulário de

pesquisa, é coletada a análise de cada um sobre os problemas e causas que impedem de haver

maior produção e, consequentemente, submissão de projetos. Nesta fase são desenhados

fluxos de cadeias causais, resultando nos nós críticos, por exemplo, NC1 baixa capacitação de

servidores, NC2 falta de equipe voltada apenas para tal atividade, NC3 produção de projetos

inadequados, NC4 carência de instrumentos de gestão estratégica, etc.

Segundo passo: no momento normativo, supondo que os gestores escolheram tratar do

NC2, cabe à formulação do plano: definir a meta de quantas equipes por secretaria devem

atuar com elaboração de projetos, em quanto tempo e os padrões de qualidade a seguir. A

partir da elaboração de possíveis cenários (otimista, pessimista e intermediário, por exemplo)

busca-se entender os obstáculos e oportunidades.

Terceiro passo: no momento estratégico, os gestores fazem a análise do

comportamento dos atores sociais, ou seja, mapeiam as afinidades políticas e as motivações

dos envolvidos, o que auxilia na definição das equipes. Além disso, identificarem os recursos

necessários para viabilizar a produção de projetos por meio da equipe de cada secretaria.

Quarto passo: no momento tático operacional, os gestores devem elaborar a agenda de

execução do plano para, assim, poder descentralizar a responsabilidade para cada órgão.

Deve-se preparar a liberação da cota orçamentária de acordo com o cronograma de

desembolso do projeto. Ademais, alinha-se com a equipe a realização da prestação de contas

aos gestores, além da aferição dos indicadores de monitoramento necessários à promoção das

adequações e ajustes para que a meta de aumentar a produção de projetos se concretize.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De modo geral, a revisão bibliográfica desenvolvida constatou que existe a

possibilidade de que o método PES traga contribuições e benefícios para proposições e

discussões de práticas de planejamento estratégico para o Governo do Estado do Maranhão. A

partir de seu uso, é possível identificar os problemas, suas causas e, por conseguinte, o

alcance dos resultados, justamente por levar em conta as múltiplas visões dos atores e a

composição de cenários políticos, econômicos, sociais e não somente de mercado como

outros métodos de planejamento advindos do setor privado.
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A partir deste artigo, é possível apontar para novos campos de pesquisa como, por

exemplo, estudos comparativos dos planejamentos governamentais e correlações com o

desenvolvimento socioeconômico do Maranhão. Sugere-se entender a conexão entre o

planejado e os resultados obtidos antes e depois da utilização do PES, entre outros estudos de

avaliações regionais, que também trariam um panorama interessante para este campo de

atuação. O uso do PES tem potencial de implementação para aumento da produção de

projetos como exemplificado e justamente pelo foco ser no "problema" a ser solucionado,

existe a possibilidade de aplicar-se a diversos temas, setores e níveis de complexidade.

Sobre a consolidação das experiências de outros estados, são interessantes os

depoimentos relativos aos benefícios de abandonar o caráter pontual e emergencial do

planejamento das ações e observa-se que, a médio e longo prazo, a cultura do planejamento

estratégico cria perenidade, ficando cada vez menos restrita a decisões monocráticas ou pouco

dialogadas. Também chama a atenção o consenso em relação ao ganho global da elaboração

coletiva do plano, seja pela contribuição multinível dos órgãos, ou pela participação popular.

Estes apontamentos não devem passar despercebidos, sobretudo atualmente, em tempos de

crise política, econômica, social e sanitária. É extremamente importante pensarmos em

agendas de reconstrução e em formas de tornar o trabalho cooperativo factível, mesmo entre

atores com posicionamentos por vezes opostos. Evidencia-se, portanto, a possibilidade de

convivência e de construção de pontes para um benefício maior e que provoque o

fortalecimento democrático.

Como um panorâma geral, segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento,

existe baixa efetividade do sistema de planejamento, informação, monitoramento e avaliação

do setor público brasileiro: 62% dos estados carecem de uma definição de metas e indicadores

de desempenho; 52% carecem de mecanismos de coordenação de políticas públicas e de

sistemas integrados de planejamento de políticas públicas com indicadores para medição de

metas setoriais e 30% carecem de sistemas integrados de execução orçamentária, contábil,

tributária e financeira (BID, 2014).

Dito isso, para entregar serviços públicos de qualidade, primando pela sustentabilidade

dos recursos estatais, é imprescindível a transição do estado burocrático, hierárquico, passivo

e baseado em controles para um estado dinâmico e flexível. A modernização do estado é um

processo de transformação cultural das instituições públicas cujas bases de sustentação para

uma administração estratégica eficaz são o desenvolvimento articulado e contínuo dos

objetivos de eficiência operacional, transparência e controle social, eficácia gerencial e ética
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pública (BID, 2001). Pressupõe, sobretudo, o investimento em pessoas, conhecimentos e

métodos, tais quais o PES.
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MÚSICAS DA CULTURA POPULAR NO ENSINO DE INSTRUMEN-

TOS DE CORDAS FRICCIONADAS: Um diálogo com a literatura. 

 

Arysselmo Lima 1 
 

 

RESUMO 

 
O presente artigo trata do uso de músicas da cultura popular, especificamente o cancioneiro infantil, no 

ensino de instrumentos de cordas friccionadas, com vistas ao desenvolvimento técnico-musical do 

aluno. Este trabalho apresenta um diálogo com a literatura, partindo da averiguação de trabalhos refe-
rentes ao tema com o interstício dos últimos cinco anos. A pesquisa em andamento tem como objetivo 

compreender como os autores investigados selecionam músicas da cultura popular para o ensino de 

instrumento de cordas friccionadas. Os resultados parciais apontam para um caminho de predileção no 

uso das melodias da cultura popular em detrimento as melodias canônicas, oriundas do repertorio euro-
peu, comuns no ensino dos instrumentos de cordas nos anos iniciais. Essa substituição se dá por vários 

fatores como por exemplo, o uso de melodias já conhecidas, temáticas que fazem parte da realidade do 

aluno, além do vasto cancioneiro infantil presente em nossa cultura. O produto dessa pesquisa, após a 
compreensão da dinâmica que envolve a escolha de repertório e da adaptação das melodias escolhidas, 

será um material didático-musical que exclusivamente será composto de músicas da cultura popular 

maranhense para ensino de cordas friccionadas sendo este aplicado ao ensino infantil. 

 

Palavras-chave: Ensino de Música, Cordas friccionadas, Cultura popular 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ensino de instrumento de cordas friccionadas tendo como base o repertório proveni-

ente da cultura popular2 não se constitui uma novidade. Ao longo de décadas, renomados peda-

gogos empregaram esse tipo de abordagem de ensino. Dentre eles podemos mencionar Suzuki3, 

 
1 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Estadual de Campinas (PPG-Mú-

sica/UNICAMP). É Mestre em Música (PPGMUS/UnB-2018), Especialista em Práticas Musicais em Contextos 
Educacionais (MUS/UnB-2018), Bacharel em Música com habilitação em Violoncelo (MUS/UnB-2014) e Licen-

ciado em Educação Artística com habilitação em Música (MUS/UnB-2014). Também é Técnico em Música com 

habilitação em Violoncelo (EMEM-2016) pela Escola de Música do Estado do Maranhão “Liláh Lisboa de Ara-

újo”, onde desde 2018 exerce suas atividades docentes como professor contratado de violoncelo (matrícula: 

867351-1)/ a234746@dac.unicamp.br e arysselmolima@hotmail.com / ID Lattes http://lat-

tes.cnpq.br/7585164438528460 
2 Optamos por utilizar o termo música da cultura popular ao longo do artigo por acreditar que o termo, música 

folclórica brasileira, usualmente empregado, têm caído em desuso nos últimos anos. 
3 Shinichi Suzuki (1898-1998), filósofo e violinista e pedagogo japonês que desenvolveu o Método Suzuki de edu-

cação musical. 

mailto:a234746@dac.unicamp.br
mailto:arysselmolima@hotmail.com


 

Orff4, Kodály5 e Milanov6, os mais conhecidos, e no Brasil, Villa-Lobos7, Emmanuel Coelho 

Maciel8 e Arthur Johnson9, apenas para citar alguns. Em comum, tais pedagogos essencialmente 

buscavam estabelecer uma abordagem prática, que promovesse o desenvolvimento técnico-mu-

sical tendo como base, músicas da cultura popular de seu país.  

Essas abordagens são apresentadas como uma alternativa ao comumente repertório eu-

ropeu, ou mesmo as folk songs, que são amplamente utilizadas em escolas de música de todo o 

país. Entretanto, são peças com características diferentes do nosso contexto cultural, no tocante 

a melodia, ao ritmo e inclusive à letra. 

Em uma proposta similar, Andrade10 (1972), já sugeria, no final dos anos 20, que com-

positores aproveitassem os nossos gêneros para criar suas peças. No Ensaio sobre a Música 

Brasileira (1972), Andrade propõe ainda uma suíte brasileira11, apenas com danças e outros 

gêneros que representam nossa cultura12. Semelhantemente, os autores pesquisados partem da 

premissa da utilização de música da cultura popular, entretanto com o foco voltado para o en-

sino de instrumentos de cordas friccionadas. 

O interesse por essa temática surgiu quando inicio minhas atividades docentes na classe 

de violoncelo da Escola de Música do Estado do Maranhão “Lilah Lisboa de Araújo”, e com 

intuito de empregar, nesse contexto, uma alternativa, com a aplicação de um repertório que 

 
4 Carl Orff (1895-1982) compositor e pedagogo alemão que desenvolveu uma abordagem essencialmente prática 

que conciliava improvisação, movimentos corporais, canto, execução instrumental e fala. 
5 Zoltán Kodály (1882-1967) compositor, etnomusicólogo e pedagogo musical húngaro idealizador do Método 

Kodály, tem sua base no canto e no uso de canções folclóricas de seu país. 
6 Trendafil Milanov (1909-1999) violinista e educador musical búlgaro. Baseou seu método de ensino musical em 

três princípios: pedagogia do violino, educação musical e psicologia infantil. 
7 Heitor Villa-Lobos (1887-1959) compositor, violoncelista e educador musical carioca. Desenvolveu o projeto de 

educação musical chamado Canto Orfeônico entre as décadas de 30 e 50, que envolvia etapas a saber: organização 
musical nas escolas, o que inclui a capacitação dos docentes para o ensino no canto; uso de canções folclóricas e 

universais; apresentações com envolvimento de um grande contingente de membros. 
8 Emmanuel Coelho Maciel (1935-2015) violinista, compositor, pesquisador e pedagogo mineiro radicado no Pi-

auí. Autor de vários materiais didático-musicais geralmente colhidas e adaptadas do folclore local. 
9 Artur Johnson é bacharel em Música - Violino pela Universidade Federal de Pernambuco e formado professor 

do Método Suzuki pelo Instituto Educacional Suzuki da Irlanda. Atualmente é professor de violino do Conserva-

tório Pernambucano de Música. É de sua autoria o método Pré-Suzuki para o Brasil: técnica básica e procedimentos 

para o Volume I do Método Suzuki (2015). 
10 Mário de Andrade (1893-1945) poeta, musicólogo, folclorista e esteta paulista. Dada sua expertise no que tange 

ao movimento nacionalista exerceu grande influência e até mesmo tutoria sobre vários escritores e compositores 

como Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Oneyda Alvarenga e Camargo Guarnieri, para citar alguns. 
11 A Suíte Brasileira sugerida por Andrade (1972, p. 68) deveria constar de 1-Ponteio (prelúdio em qualquer mé-

trica ou movimento); 2-Cateretê (binário rápido); 3-Coco (binário lento), (polifonia coral), (substitutivo de sara-

banda); 4-Moda ou Modinha (em ternário ou quaternário), (substitutivo da Aria antiga); 5-Cururú (para utilização 

de motivo ameríndio), (pode-se imaginar uma dança africana para empregar motivo afro-brasileiro), (sem movi-

mento predeterminado); 6-Dobrado (ou Samba, ou Maxixe); (binário rápido ou imponente final). 
12 Conforme Geertz, “O conceito de cultura que eu defendo […] é essencialmente semiótico. Acreditando, como 

Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teia de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura 

como sendo essas teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como 

uma ciência interpretativa à procura do significado” (GEERTZ, 1978, p. 15). 

 



 

fosse mais familiar aos alunos, seja ele do cancioneiro infantil brasileiro ou melodias da cultura 

popular maranhense, resolvi me aprofundar em autores que já se utilizam dessa abordagem de 

ensino.  

A pesquisa em andamento tem como objetivo compreender como os autores investiga-

dos selecionam músicas da cultura popular para o ensino de instrumento de cordas fricciona-

das. Para esse artigo empreenderemos um diálogo com literatura acerca do uso do cancioneiro13 

infantil, especificamente, e o seu emprego no desenvolvimento técnico-musical de iniciantes 

em instrumentos de cordas friccionadas. 

 

METODOLOGIA  

 

Consoante às características dessa pesquisa, com a adoção da abordagem qualitativa, e 

diante do objetivo que essa pesquisa exploratória encerra, foi empregado nessa etapa a aplica-

ção da seguinte ferramenta metodológica: Pesquisa Bibliográfica.  

Essa etapa que se desenvolve por meio de investigação em artigos de revistas especiali-

zadas, dissertações, teses, livros e sites especializados, textos que abordam e fornecem subsídio 

para pesquisas sobre a temática ensino de cordas friccionadas. Ao delimitar a pesquisa, restrin-

gimos nossa busca a trabalhos produzindo nos últimos cinco anos e que tivessem como objeto 

instrumentos de cordas friccionadas. Dessa breve pesquisa relacionamos cinco trabalhos: qua-

tro artigos e uma monografia. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A música da cultura popular no ensino de instrumentos de cordas friccionadas: o que a 

literatura nos diz. 

 

O cancioneiro infantil brasileiro é formado de um extenso acervo musical, constituído 

por melodias diversificadas no que tange aos aspectos constituintes das manifestações folclóri-

cas14. Sobre o cancioneiro infantil, Câmara Cascudo (2001) explica que: 

 

Compreende a totalidade das cantigas entoadas pelas crianças em suas atividades lú-

dicas e que integram o universo infantil. Essas melodias passam de geração a geração, 

 
13 Can·ci·o·nei·ro: substantivo masculino; 1. Coleção de canções; 2. Coleção de antigas poesias (líricas e outras) 

em português, castelhano, galego etc. Disponível em: https://dicionario.priberam.org/cancioneiro, acesso em 22 

de janeiro de 2021. 
14 Aspectos constituintes das manifestações folclóricas, termo usado pelo Prof. Dr. Paulo Sérgio Malheiros dos 

Santos no livro Músico Doce Músico (2004), para se referir ao ritmo, melodia, polifonia, instrumentação e forma. 

https://dicionario.priberam.org/cancioneiro


 

entoadas pelos adultos ao entreter, embalar e fazer adormecer as crianças (CAS-

CUDO, 2001, p. 102). 

 

Observa-se nos pedagogos citados anteriormente, com base na literatura verificada, que 

o emprego desse expediente se justifica por constituir-se uma abordagem de grande potencial 

para iniciação no estudo do instrumento uma vez que trabalha com melodias com tessituras 

compatíveis às vozes das crianças, normalmente entre uma oitava e uma oitava e meia, com 

repetição de notas e graus conjuntos, sem grandes saltos, que facilitam a afinação. Quanto ao 

ritmo, são melodias com figuras de tempos inteiros, metade e quartos. As frases são relativa-

mente curtas e de fácil memorização.  

É importante destacar que essas melodias são frequentemente ouvidas em casa e usadas 

na escola em atividades diversas como na hora do lanche, por exemplo, Meu lanchinho15, nas 

brincadeiras de roda e apresentações em datas comemorativas. Conforme Santos et al. (2015): 

 

As canções folclóricas são formas simples, de apreensão rápida, que facilitam o ensino 

musical básico […] notas e intervalos são assimilados intuitivamente, promovendo 

um fácil desenvolvimento da percepção auditiva (SANTOS et al., 2015, p. 2 apud 

BORGES, 2005, p. 3). 

 

Ademais, promove a preservação e a transmissão para as novas gerações, de uma tradi-

ção cultural, ou seja, o folclore (VIANNA, 2015, p. 425). Para esses autores, é assentado nessa 

perspectiva, que tanto os aspectos técnicos da aprendizagem de um instrumento, e até mesmo 

os elementos teóricos da música são transmitidos.  

Apesar de parcos, foi possível encontrar alguns materiais que sobremaneira contribuí-

ram para essa etapa preliminar da pesquisa. De acordo Ferreira (2002) a realização desta etapa 

bibliográfica é: 

 

[…] o desafio de mapear e de discutir uma certa produção acadêmica em diferentes 

campos do conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo 

destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas e em que 

condições têm sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses de doutorado, 

publicações em periódicos e comunicações em anais de congressos e de seminários 
(FERREIRA, 2002, p. 258). 

 

 
15 Sua melodia tem origem na canção de ninar francesa Frère Jacques de Jean-Philippe Rameau (1683-1764). 

Possui inclusive outra versão chamada Os Dedinhos, que ficou conhecida no álbum de estreia Os Dedinhos (1993) 

da então apresentadora infantil Eliana. Trata-se de uma melodia a muito tempo incorporada ao nosso cancioneiro 

infantil. Ressalta-se que a incorporação de melodias estrangeiras ao nosso cancioneiro é bastante comum, de forma 

geral se dá apenas pela adaptação da letra ao nosso contexto. 



 

No artigo A Inserção de Canções do Folclore Brasileiro no Método Milanov de Violino: 

Análise e Substituição de Melodias (2015), Santos e colaboradores fazem inicialmente um le-

vantamento das melodias utilizadas no método Primeiras Lições de Violino (1981) do professor 

búlgaro Trendafil Milanov. Após esse primeiro momento, a autora segue com uma análise das 

peças, focando em aspectos como ritmo, padrões rítmicos e extensão. O objetivo da pesquisa, 

após essas etapas é a substituição das melodias do folclore búlgaro constante no livro por me-

lodias do folclore brasileiro. Abaixo, a figura 1 apresenta a melodia Canção da mamãe, cons-

tante no método Primeiras Lições de Violino (1981) de Trendafil Milanov, que é substituída 

por Uma, duas angolinhas (1912) de Heitor Villa-Lobos (figura 2), escolhida de forma a pre-

servar as valências técnicas da melodia da figura 1. Nota-se em especial, a utilização das mes-

mas notas, porém com uma variação rítmica. 

 

Figura 1-Canção da mamãe (canção folclórica búlgara) 

 

Fonte: SANTOS et al., 2015, p. 3 

 

Figura 2-Uma, duas angolinhas (1912) -Heitor Villa-Lobos 

 

Fonte: SANTOS et al., 2015, p. 3 

 

A abordagem tem como principal foco o desenvolvimento técnico-musical, que se daria 

de forma facilitada diante da aplicação de um repertório familiar ao aluno, com melodias co-

nhecidas e constantes no folclore do país. Com base nos trabalhos prévios (levantamento das 

melodias e análises das peças), os autores propõem a produção de uma versão do método, ins-

pirada nas melodias no cancioneiro infantil brasileiro. 

Ainda sobre o método de Milanov encontramos um artigo de Bujes16, intitulado Análise 

e aplicações do Método Milanov para violino (2016). Nesse trabalho a autora primeiramente 

foca em questões mais biográficas sobre Trendafil Milanov. Posteriormente busca compreender 

 
16 Paula Farias Bujes é doutora em Artes Musicais – Violino, pela Louisiana State University, apresentando a tese 

"It's Easier if You Have a System? Analysis and Applications of the Milanov Violin Method (2013). Atualmente 

é professor adjunta da Universidade Federal de Pernambuco. 



 

a filosofia e os princípios que permeiam a proposta de ensino de violino do método Primeiras 

Lições de Violino (1981) de Milanov a partir de melodias folclóricas búlgaras.  

Interessante observar que, quando cotejamos os textos dessas duas autoras visualizamos 

opiniões bastante convergentes sobre a prática de Milanov, tanto em questões da técnica violi-

nística (como, por exemplo, melodias com cordas soltas, habilidade essencial ao aluno inici-

ante; exercícios que envolvam substituição de dedos; harmônicos e golpes de arco como o por-

tato) quanto ao emprego de melodias conhecidas como facilitador da aprendizagem, como pode 

ser observado nas figuras 3 e 4 

 

Figura 3 - One potato. Primeiras Lições de Violino (1981) de Milanov 

 

Fonte: BUJES, 2016 p. 4 

 

Figura 4 - Galinha do vizinho 

 

Fonte: BUJES, 2016 p. 4 

 

Na esteira dessas propostas já apresentadas, Borges em seu artigo O Método Suzuki e o 

folclore brasileiro: proposta de uma abordagem de ensino para os instrumentos de cordas 

(2016), apresenta uma concepção bastante similar as duas abordagens citadas anteriormente, ou 

seja, a utilização de melodias da cultura popular, para o ensino de instrumento musical, contudo 

parte de outro pedagogo, Shinichi Suzuki e sua filosofia17. Em seu trabalho, Borges (2016) 

divide a pesquisa em três etapas que consistem, na ordem apresentada, em:  

1) Seleção de um repertório já conhecido pelas crianças de Minas Gerais;  

2) Produção de arranjos, obviamente para com intuito de adaptar aos instrumentos e 

as melodias conhecida pelas crianças;  

3) E elaboração de material didático-pedagógico para a prática individual e a música 

de câmara, (figura 5).  

 

 
17 A filosofia dessa abordagem preconiza que a criança possui competência para compreender e falar a sua língua 

materna. Para Suzuki essa concepção pode ser transferida para o desenvolvimento musical do aluno. 



 

Figura 5 – Atirei o pau no gato, arranjo para quarteto de cordas 

 

Fonte: BORGES, 2016 p. 9 

 

Embora não esteja contemplado na delimitação estabelecida, vale mencionar um traba-

lho bastante relevante do professor Arthur Johnson chamado Pré-Suzuki para o Brasil (2005), 

o qual introduz, através de um repertório do folclore brasileiro, alguns requisitos técnicos que 

serão explorados no primeiro volume do Método Suzuki para violino. Um exemplo claro dessa 

proposta é a primeira peça, Bam-ba-la-lão, que tem na sua 1ª variação uma preparação para 

Twinkle, twinkle, little star variations do método elaborado por Shinichi Suzuki. Observa-se 

nas figuras 6 e 7, o objetivo de preparar o aluno que iniciará o primeiro volume do Método 

Suzuki para violino, recorrendo a uma melodia do nosso folclore bastante conhecida, que apre-

senta as mesmas células rítmicas da peça que posteriormente será estudada. Seguir a letra de 

Bam-ba-la-lão: Bam-ba-la-lão, / Senhor capitão, / Espada na cinta, / Ginete na mão. 

  

Figura 6 - Bam-ba-la-lão, 1ª variação. 

 

Fonte: JOHNSON, 2005, p. 10 

Figura 7 – Twinkle, twinkle. little star varia-

tions, compassos 1- 6 

 

Fonte: SUZUKI, 1982, p. 8 



 

 Corroborando com Borges (2016), Vianna em Uma introdução ao violino para crianças: re-

pensando o folclore brasileiro como recurso didático (2016), também propõe a elaboração de 

um método com base em melodias folclóricas brasileiras objetivando o desenvolvimento téc-

nico do instrumento. A peculiaridade dessa proposta é a utilização de histórias introdutórias 

antes de cada lição. Essas histórias são ambientadas e protagonizadas por personagens de nosso 

folclore (ilustrados pela figura 8). Segundo Vianna: 

 

O método proposto objetiva também a integração comunitária das crianças, religando-

as a suas raízes culturais, estimulando a capacidade imaginativa pelo envolvimento da 
criança com personagens e ambientes do folclore brasileiro, com o intuito de ampliar 

as suas experiências musicais e, a partir delas, desenvolver a capacidade de um con-

vívio saudável, que abarque a história e as tradições de seu próprio país. (VIANNA, 

2016, p. 426), 

 

Figura 8 – Personagens Zé Caburé, o curumim Aipim e o Saci. 

 

Fonte: VIANNA, 2016, p. 424 

 

O último material selecionado intitulado A Prática Musical a partir da inclusão do can-

cioneiro Folclórico Infantil Brasileiro: Um relato de experiência na Escola Galileu Júnior 

(2015) de Nascimento, é uma monografia, e não se diferencia dos demais trabalhos aqui expos-

tos, visto que objetiva analisar a aplicação pedagógica do cancioneiro de músicas folclóricas no 

contexto do ensino de música na educação infantil. Contudo, parte da experiência dos docen-

tes18 na aplicação das canções. Como resultado Nascimento (2015) observou que a música fol-

clórica é bastante relevante para a prática educativa uma vez que o folclore é vivo, possuindo 

elementos que contribuem para as aulas de música. A figura 9, apresenta a dinâmica de umas 

 
18 Docentes da Escola Galileu Júnior, Berçário e Educação Infantil, situada à Rua Historiador Tobias Monteiro, 

2117-Morro Branco, Natal-RN. 



 

das atividades realizadas com dois grupos de alunos com idade entre dois e três anos e meio. A 

atividade está baseada em um sistema de pergunta e resposta. 

 

Figura 9 – Esquema de uma atividade proposta. 

 

Fonte: NASCIMENTO, 2015, p. 39 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O presente artigo teve como objetivo compreender como os autores investigados seleci-

onam músicas da cultura popular para o ensino de instrumento de cordas friccionadas. Para 

isso investigou cinco trabalhos realizados nos últimos três anos, que nos deram um entendi-

mento do potencial da proposta. Os resultados parciais dessa pesquisa em andamento sugerem 

fortemente o uso do nosso cancioneiro como forma de facilitar o desenvolvimento técnico mu-

sical do iniciante.  

Após a leitura dos trabalhos é possível elencar alguns pontos de grande relevância que 

foram observados ao longo desse estágio inicial da pesquisa como por exemplo: a ludicidade, 

conferida pelo uso de melodias e letras divertidas ou mesmo histórias introdutórias com perso-

nagens de nosso folclore (Saci, Curupira, Cuca, Caipora, Boitatá), recurso esse que envolve o 

aluno no processo de aprendizagem; a valorização e preservação das músicas da cultura 

popular do país, especificamente o cancioneiro infantil, pelo qual se familiariza com os cos-

tumes, tradições e valores, além de estimular nos alunos a sensibilidade pela música (NASCI-

MENTO, 2015); e o desenvolvimento técnico-musical do aluno por meio de melodias conhe-

cidas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Finalizada essa primeira etapa da pesquisa, acreditamos que esse trabalho, além de cons-

tituir-se um acréscimo a escassa produção bibliográfica sobre o assunto, ainda que de forma 



 

preliminar nos prepara para a passagem de uma segunda etapa, onde se visualiza a seleção e 

adaptação de músicas da cultura popular maranhense para o ensino cordas friccionadas, espe-

cialmente o violoncelo. 
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A IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA DO ENFERMEIRO NO SISTEMA 

PRISIONAL DO MARANHÃO: uma revisão 

 

Dayana Rocha da Silva Barros1 

 

 

RESUMO 
 
O presente trabalho teve como objetivo discutir a importância da prática do enfermeiro no sistema 
prisional do Maranhão. Para desenvolver a pesquisa, realizou-se uma revisão bibliográfica, de 
abordagem qualitativa e retrospectiva, através da coleta de informações em artigos de periódicos 
eletrônicos de enfermagem e anais eletrônicos, dissertações de mestrado, legislações e manuais, em 
bases de dados como Google Acadêmico e SciELO e sites como os do Conselho Federal de 
Enfermagem, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão e Ministério da Saúde, 
em publicações de 1986 a 2021. Os resultados mostraram que a assistência de enfermagem, além do 
cuidado, atua como instrumento de ressocialização da pessoa privada de liberdade, e através da prática 
do enfermeiro, é realizada a prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral dentro do sistema. 
O estudo ainda constatou que há uma necessidade de treinamento específico para a enfermagem atuar 
em situações de fuga e rebeliões, caso ocorram, e da contratação de recursos humanos para que sejam 
alcançados avanços no âmbito do cuidado e assistência, bem como uma maior interação entre as equipes 
de saúde e segurança. 
 
Palavras-chave: Sistema Prisional, Enfermeiro, Saúde, Maranhão. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

As ações inerentes à profissão de Enfermagem, quer sejam administrativas ou 

assistenciais, dadas as especificidades do sistema penal, se diferenciam na sua aplicabilidade 

da realidade extramuros. Nesse panorama, para o atendimento das necessidades de saúde da 

população carcerária, o sistema prisional dispõe de profissionais de saúde nas unidades 

prisionais (SOUZA; PASSOS, 2008). 

O enfermeiro é um profissional de nível superior conferido por instituição de ensino. 

Em complemento, o Conselho Federal de enfermagem (COFEN) dispõe da Lei nº 7.498, de 25 

de junho de 1986, na qual explica que o enfermeiro presta assistência de enfermagem ao 

indivíduo, à família e à comunidade em situações que necessitem de medidas relacionadas com 

a promoção, proteção e recuperação da saúde. Ademais, as instituições e serviços de saúde 

devem incluir a atividade de enfermagem no seu planejamento e programação (COFEN, 1986). 

De modo geral, visando atender a população prisional e ofertar atendimento à saúde nos 

estabelecimentos penais, foi criada a Portaria Interministerial nº 1777, de 09 de setembro de 

 
1 Especialista em Saúde Pública pelo Instituto Prominas - MG, dayrsbarros@hotmail.com. 



 

2003, que instituiu o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP), fruto de um 

trabalho matricial construído com a participação de diversas áreas técnicas dos Ministérios da 

Saúde e da Justiça e com a participação do Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(CONASS), do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) e do 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) ( BRASIL, 2004). 

É conveniente citar que o sistema penitenciário do Maranhão, atualmente, é formado 

por 45 unidades prisionais, das quais 14 situam-se na capital e as demais no interior do estado 

(MARANHÃO, 2021a). Nesse ínterim, pensa-se que a enfermagem pode contribuir para o 

resgate da condição de vida digna das pessoas, tanto do ponto de vista biológico quanto 

psicossocial, proporcionando conforto e bem-estar, minimizando iniciativas que estimulem a 

discriminação ou preconceito e, ainda, respeitando os princípios éticos e legais, com vistas a 

resgatar o sentido da existência humana (SOUZA; PASSOS, 2008). 

Por sua vez, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão 

(SEAP) é um órgão estadual da administração direta, constituído pela Lei nº 9.340, de 28 de 

fevereiro de 2011, organizado pelo Decreto Estadual nº 27.549, de 13 de julho de 2011 e, 

atualmente, com estrutura regulada pela Lei nº 10.462, de 31 de maio de 2016. Através dessas 

práticas, seu objetivo é focado, especialmente, na reintegração social da pessoa presa, por meio 

de programas, projetos e ações destinadas ao aumento do seu nível de escolaridade e sua 

capacitação profissional, assim como assistência à família da mesma (MARANHÃO, 2021a). 

A preocupação voltada ao tema das práticas de enfermagem no âmbito do sistema 

penitenciário iniciou-se juntamente com uma nova fase em minha vida, quando ao transpor os 

muros que cercam as prisões, veio a descoberta de algo até então praticamente desconhecido 

no contexto das políticas de saúde por mim vivenciadas. Desafiadora e ao mesmo tempo 

chocante, deparei-me com a realidade fascinante dos homens que vivem nesse regime de 

confinamento, porém pouco abordada na graduação e estranha ao cotidiano da minha 

experiência profissional (APOLINARIO, 2013). 

A razão para a realização desta pesquisa teve origem no cotidiano do ambiente de 

trabalho, pois trata-se de uma prática pouca conhecida e abordada pela comunidade acadêmica 

O objetivo desta pesquisa foi enfocar a importância da prática do enfermeiro no sistema penal 

do Maranhão. Para se atingir o objetivo, o método utilizado tratou-se da revisão de literatura, 

de abordagem qualitativa e retrospectiva, com a coleta de informações em artigos, dissertações, 

legislações e manuais em plataformas como Google Acadêmico e SciELO e nos sites do 

COFEN, Ministério da Saúde (MS) e SEAP, datados de 1986 a 2021. 



 

Acredita-se que a importância da prática do enfermeiro no sistema prisional vai além do 

cuidado e assistência, além de organizar, planejar e desenvolver ações que visem a promoção e 

prevenção de doenças, passando a ser um agente de ressocialização e reinserção do egresso na 

sociedade, pois este profissional atua como educador para saúde e ressocialização. Ao mesmo 

tempo, há uma necessidade de treinamento específico de segurança, para que integrantes da 

equipe de enfermagem saibam gerenciar situações de fuga e rebeliões, caso ocorram, e a de 

buscar uma maior integração com a equipe de segurança prisional. 

À vista disso, enquanto especialista penitenciária em enfermagem da SEAP, proponho 

neste artigo uma revisão sobre a importância da prática do enfermeiro no sistema prisional do 

Maranhão, enfocando tanto os avanços e dificuldades, assim como a relevância do estudo para 

o sentido de mostrar o papel social e ressocializador da prática de enfermagem. 

 

2 METODOLOGIA  

 

O procedimento metodológico tratou-se de uma revisão bibliográfica, de abordagem 

qualitativa e retrospectiva, visando a observação de algumas rotinas do ambiente de trabalho da 

autora, por meio da coleta de informações em materiais como artigos de periódicos eletrônicos 

de enfermagem e anais eletrônicos, dissertações de mestrado, legislações e manuais da 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão (SEAP) e Ministério da 

Saúde (MS), fazendo-se o uso de leitura analítica. A busca dos artigos e dissertações foi 

realizada nas bases de dados do Google Acadêmico e SciELO, e os manuais e legislações foram 

pesquisados nos sites do COFEN, SEAP e MS, tratando-se de publicações período de 1986 a 

2021, correlacionando-se as seguintes palavras-chaves: Sistema prisional; Enfermeiro; 

Assistência; Saúde. 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

 

Ao longo dos anos, o poder público tem investido na implementação de políticas de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, no sentido de formular e estruturar um modelo de 

atenção à saúde que adeque as ações públicas às necessidades individuais e coletivas de 

melhoria da qualidade de vida (APOLINARIO, 2013). 

A população penitenciária brasileira é composta, predominantemente, por adultos 

jovens: homens brancos, solteiros e com menos de 30 anos de idade. São, em sua grande 

maioria, pobres e condenados por crimes de furto e roubo. Entre eles, poucos foram 



 

alfabetizados e possuíam profissão definida anteriormente à prisão, caracterizando uma 

situação de exclusão social precedente ao seu ingresso no sistema prisional. Concerne 

mencionar que mais da metade é reincidente na prática de crimes e, comumente, associam seus 

atos delituosos à situação de desemprego e pobreza em que se encontram. Acreditando que os 

altos índices de criminalidade não serão reduzidos apenas com a ampliação do sistema 

penitenciário, por meio da construção de mais presídios e aumento indiscriminado de vagas, 

surge a preocupação de investir em políticas de atenção à saúde, educação e profissionalização 

das pessoas privadas de liberdade (BRASIL, 2004). 

 

3.1 A importância da prática de enfermagem como instrumento de ressocialização da 

pessoa privada de liberdade 

 

Sendo o ser humano constituído biopsicosocioambientalmente e tendo como uma das 

necessidades básicas a saúde, entendida como um conjunto de ações interligadas que percebem 

o indivíduo como um todo, a mudança do modelo assistencial dá maior enfoque à promoção e 

prevenção. Sua incompreensão e inobservância resultam, infelizmente, no aumento cada vez 

maior da população carcerária. Assim, cabe ao enfermeiro desenvolver ações de saúde, sob a 

ótica de conceito ampliado de saúde, dentro e fora dos presídios, a fim de reduzir os índices de 

reincidências (SILVA, 2011). 

Por conseguinte, a importância atribuída ao desempenho das atividades de enfermagem 

no sistema penal aponta para dois elementos significativos: a prática do cuidado e a relação de 

ajuda. Dentre as atribuições instituídas no edital para ingresso do enfermeiro da Secretaria de 

administração Penitenciária do Maranhão (SEAP), destaca-se a atuação do profissional como 

educador para saúde ou ressocialização. Diante disso, nas rotinas do enfermeiro nos 

estabelecimentos penais, a educação em saúde é um instrumento que visa informar aos internos 

o conceito de doenças, prevenção, tratamento e cura, através de palestras, rodas de conversas, 

entrega de material informativo e a realização de testes rápidos de vírus da imunodeficiência 

humana (HIV), sífilis e hepatites B e C (SOUZA; PASSOS, 2008).  

Para melhor atender o apenado, o Complexo Penitenciário São Luís conta com 2 (dois) 

núcleos de saúde equipados com salas de raio-X, odontologia, emergência básica, consultórios 

de atendimento psicossocial, farmácia própria e internação. Um dos núcleos, instalado na 

Unidade Prisional de Ressocialização de São Luís 4 (UPSL 4), promove atendimentos 24 horas 

por dia aos internos e contribui para ampliar ainda mais os serviços de saúde no sistema 

prisional do estado. O outro núcleo, que funciona na UPSL 1, antiga Penitenciária de Pedrinhas, 



 

possui espaços amplos, iluminados, bem arejados e climatizados, além de oferecer atendimento 

médico integral à população carcerária, para tratamento e prevenção de doenças, através de 

ações como orientações e palestras, por exemplo. Além do mais, totalmente equipadas, 

diariamente, as unidades atendem aproximadamente 100 detentos do complexo prisional da 

capital (MARANHÃO, 2021b). 

Assim, percebe-se que os cuidados que a enfermagem, outrora, disponibilizava à 

sociedade, tiveram que se adequar às necessidades atuais. Outrossim, hoje, tem-se o trabalho 

da enfermagem desempenhando ações preventivas e cuidativas, em vários cenários e espaços, 

para uma clientela bastante diversificada, como nas comunidades, domicílios, algumas 

instituições de ensino, plataformas e navios de petróleo, bem como em unidades do sistema 

penal, destinadas a pessoas tuteladas pelo Estado (SOUZA SANTOS et al., 2013). 

Portanto, é com este entendimento que a equipe de enfermagem, ao cuidar dos apenados, 

estabelece uma relação permeada tanto de valores morais quanto éticos e sociais. Outrossim, 

destaca-se a relação de ajuda que não acontece como um elemento importante e imediato no 

desempenho das atividades de enfermagem no sistema penal. Por conseguinte, isto torna 

necessária a construção desta relação de ajuda, mediante a prática do cuidado, utilizando-se a 

comunicação verbal como ferramenta para o desempenho das atividades inerentes à 

enfermagem (SOUZA; PASSOS, 2008). 

 

3.2 A atuação do enfermeiro na promoção da saúde e na prevenção de doenças nas 

unidades prisionais 

 

Seguindo o que diz a Portaria nº 581, de 24 de maio de 2017, regulamentadora dos 

procedimentos de acolhida de pessoas presas em unidade prisional gerida pela Secretaria de 

Estado de Administração Penitenciária do Maranhão (SEAP), que podem ser encontrados no 

manual de normas e rotinas das unidades prisionais do Maranhão, em seu art. 7º, a admissão do 

apenado se configura como a primeira etapa do processo de individualização de pena, seguida 

das demais etapas que visam o efetivo acompanhamento de sua trajetória pelo sistema 

penitenciário, com foco na ressocialização e reintegração social, haja vista que a assistência à 

saúde configura uma das principais ações nessa acolhida (MARANHÃO, 2021b). 

Dentre as atribuições do especialista penitenciário em enfermagem, tem-se a de 

trabalhar para prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em programas de 

vigilância epidemiológica e no controle sistemático da infecção. Portanto, é realizada uma 

triagem em cada unidade penal de todos os apenados que ingressam no sistema, a fim de serem 



 

efetivadas consultas de enfermagem, exames físicos e encaminhamentos para consulta médica, 

caso necessário. Na ocasião da acolhida, é executada uma investigação com objetivo de detectar 

alguma comorbidade, uso de álcool, drogas e medicações de uso controlado, salientando que 

essa prática é uma rotina entre as equipes de enfermagem dos estabelecimentos penais no 

Maranhão. 

Em caso de necessidade de atendimento médico-hospitalar, geralmente, há ambulatórios 

inseridos nas unidades prisionais para o atendimento de casos menos graves. Já os casos mais 

graves são encaminhados à unidade hospitalar do próprio sistema penitenciário ou para 

hospitais de referência, quando a mesma inexiste (BATISTA; MAI; DROZINO, 2011). 

Convém ressaltar que nas unidades prisionais, de modo frequente, é realizada a busca 

ativa de tuberculose, hanseníase, síndromes gripais, Covid-19 e de outras doenças, como 

escabiose, e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). No entanto, constantemente, a equipe 

se depara com internos que necessitam de procedimentos cirúrgicos e exames de maior 

complexidade, que não são realizados dentro do sistema. Nesse caso, o interno recebe a 

solicitação médica e é referenciado para unidade hospitalar que realiza o procedimento através 

de uma central de marcação de consultas e procedimentos, gerida pela supervisão de saúde da 

secretaria de administração penitenciária. 

Por outro lado, o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP) busca 

mudar o modelo da atenção e se pautar nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), com 

ações integrais e resolutivas. Todavia, diverge do conceito de vigilância em saúde usada como 

instrumento nas práticas do SUS, ao passo que desponta como importante aporte teórico dentro 

da saúde carcerária, pois prevê ações de promoção, prevenção e controle de riscos e agravos, 

objetivos também previstos pelo plano. A partir desse plano, surge a necessidade da atuação de 

equipes multiprofissionais, e dentro delas está o enfermeiro, que, teoricamente, é um 

profissional apto a desempenhar as funções necessárias e inerentes a esse espaço do cuidado, 

especialmente na perspectiva da vigilância em saúde (BATISTA; MAI; DROZINO, 2011). 

Além disso, a população prisional, em sua maioria, é composta por jovens do sexo 

masculino, entretanto é notório o crescimento do número de mulheres encarceradas. Nessa 

acepção, existe uma prevalência significativa de hipertensão arterial e outras doenças, como 

transtornos mental e psiquiátrico e distúrbios gastrointestinais, principalmente entre as 

mulheres, assim como o uso de medicamento controlado. Destarte, compreende-se que a 

drogatização é uma realidade vivenciada pelas pessoas privadas de liberdade, o que reafirma a 

associação do uso de drogas com a violência. De modo geral, o consumo de diferentes drogas 



 

ilícitas por parte das pessoas privadas de liberdade, de ambos os sexos, corrobora que o tema 

drogas é relevante para a discussão na saúde pública (ALVES et al., 2017). 

 

3.2.1 A Enfermagem e a segurança na prática do cuidar 

 

Os estabelecimentos penais talvez sejam uma parte obscura que a sociedade, 

significativamente, se recusa a ver; um outro lado da moeda, caracterizando-se em um mundo 

à parte. Às vezes, apenas com o ato falar deste mundo tenebroso e frio, a sensação que tem-se 

é de estranheza e arrepios, sobretudo, por causa dos crimes praticados pelos custodiados, da 

falta de liberdade, da agressividade, dos conflitos e da insegurança permanente no desempenho 

das atividades (SOUZA; PASSOS, 2008). 

Assim, a segurança e o cuidados devem andar juntos para que o enfermeiro ofereça 

assistência de enfermagem ao apenado sem nenhum risco de violência e atentado à sua 

integridade física e da sua equipe. Destaca-se que, apesar da constante presença do policial 

penal ou auxiliar de segurança ser, a enfermagem, não obstante, clama por mais segurança 

dentro do sistema penal, pois se sente vulnerável devido a periculosidade do apenado e das 

singularidades sistema penal em si (SOUZA; PASSOS, 2008). 

Compreendendo as dificuldades e impasses enfrentados pelos profissionais durante a 

assistência prestada no sistema penitenciário, é possível observar que a prioridade nesse âmbito 

resume-se na segurança, com a saúde deixada em segundo plano. Mas é importante discernir a 

capacidade da enfermagem em atuar oferecendo a assistência aos apenados, deixando suas 

bagagens de lado, e fazendo o que realmente define esta profissão, ou seja, realizar o cuidado à 

saúde. Ainda indagando a importância do policial penal na prestação de cuidados, faz-se 

necessária a permanência e acompanhamento do mesmo a todo momento durante a 

consulta/atendimento, resultando, desse modo, em prestação de cuidados (ROES; FACCIN; 

BOLSONI, 2019). 

Vale lembrar que o enfermeiro e os policiais penais, em conjunto com auxiliares de 

segurança penitenciária, são os profissionais que permanecem por maior período de tempo nos 

estabelecimentos penais. Por esse motivo, torna-se necessário um treinamento específico para 

o profissional de enfermagem atuar em rotas de fuga e rebeliões, caso ocorram. Isto é, 

treinamento para a segurança da enfermagem saber lidar com o paciente preso. 

Igualmente, acredita-se que a enfermagem, por meio da educação em saúde e 

atendimento, possa ser agente de transformação para uma vida mais saudável dos policiais 

penais e auxiliares de segurança, atuando na prevenção de agravos decorrentes da exposição 



 

aos riscos ocupacionais e na promoção da saúde, podendo, ainda, contribuir em discussões 

acerca da ética profissional. Além do mais, através da transdiciplinaridade, pode fomentar 

espaços de atualização, a fim de encontrar meios de promoção da saúde e segurança dos 

trabalhadores (JASKOWIAK; FONTANA, 2015). 

As lógicas de cuidado e da punição se atravessam a todo momento no espaço prisional, 

e a entrada das equipes de saúde aponta uma série de contrassensos presentes nas prisões, 

provocando interferências no funcionamento das instituições e nas funções ocupadas. Nesse 

contexto, em peculiares ocasiões inerentes ao seu trabalho, o profissional de enfermagem vai 

precisar deixar o medo de lado e, em primeiro lugar, focar na assistência à saúde, no intuito de 

que o cuidado não seja interferido (JESUS; SCARPARO; LERMEN, 2013). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através deste estudo, observou-se a importância do trabalho do enfermeiro no sistema 

penal, onde mais importante do que possuir atribuições e habilidades técnicas é saber 

transformar isso numa prática ressocializadora, na qual deve ser priorizada a ética, o respeito e 

o cuidado humanizado. Por outro lado, o enfermeiro deve estar sempre à busca de adquirir 

novos conhecimentos através de pesquisas, o que resulta num maior reconhecimento e 

valorização profissional. 

No contexto prisional, a responsabilidade ética do profissional de enfermagem ganha 

relevância pela dificuldade enfrentada pelo mesmo ao encarar necessidades diferenciadas, que 

fogem à sua prática de rotina. Envolvido por um ambiente marcado pela tensão, que requer 

além dos cuidados usuais outros relacionados à própria segurança e disciplina, o enfermeiro se 

depara com pacientes que compõem uma clientela específica, sendo necessário repensar as 

práticas e os processos de trabalho em saúde na sua totalidade e dinâmica, considerando, 

especialmente, os aspectos éticos e legais da profissão, levando em consideração as 

características próprias do sistema prisional (APOLINARIO, 2013). 

As unidades prisionais organizam o sistema de informação em saúde e, mensalmente, 

repassam o quantitativo de atendimentos, consultas e procedimentos, através de planilhas 

padronizadas, para a supervisão de saúde, com objetivo de facilitar a formulação e avaliação 

das políticas, planos e programas de saúde, a fim de contribuir com a melhora da situação da 

saúde prisional. Vale frisar que todas as unidades tem como ações: as medidas de proteção 

específica, como a vacinação contra hepatites, influenza e tétano; medidas de prevenção e 

tratamento da tuberculose, hanseníase, diabetes, hipertensão, hepatites, Covid-19, síndromes 



 

gripais, DST/AIDS e dos agravos psicossociais decorrentes do confinamento; e a distribuição 

de preservativos e insumos para a redução de danos associados ao uso de drogas. Dessa forma, 

por meio das referências e contra referências, garante-se o acesso da população penitenciária 

aos demais níveis de atenção à saúde e níveis de maior complexidade de atendimento. 

O enfermeiro dentro da unidade prisional deve planejar, organizar e desenvolver ações 

que visam atender as necessidades dos indivíduos cumpridores de pena. Na medida que esta 

pesquisa evidenciou que o ambiente prisional é um campo fértil para conflitos multissetoriais, 

é plausível distinguir como imprescindível ao enfermeiro possuir habilidades no campo do 

relacionamento, de forma a garantir o desenvolvimento do trabalho em equipe, estabelecendo 

parcerias com os vários atores que estão presentes nesse ambiente. Outrossim, o enfermeiro 

deve mostra-se competente para lidar com adversidades em diferentes situações, no acesso às 

ações da atenção básica de saúde ou aos demais níveis de complexidade (APOLINARIO, 2013). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento deste estudo possibilitou uma visão diferenciada sobre a prática de 

enfermagem no sistema prisional e com os egressos do mesmo.  

Diante do exposto, conclui-se que a importância da prática do enfermeiro no sistema 

prisional ultrapassa o cuidado e a assistência, sendo um agente transformador através da 

educação em saúde e ressocialização da pessoa privada de liberdade. Outrossim, foi possível 

abordar um pouco da rotina desses profissionais dentro dos estabelecimentos penais e o trabalho 

para prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral, em programas de vigilância 

epidemiológica e no controle sistemático de infecções. 

O estudo ainda constatou que há uma necessidade de treinamento de segurança para 

equipe de enfermagem saber gerenciar situações de fuga e rebelião, caso ocorram. 

Simultaneamente, neste sistema, faz-se necessária uma maior interação entre os profissionais 

da saúde, os policiais penais e os auxiliares de segurança penal, bem como acompanhamento 

psicológico para os mesmos, pois em suas respectivas atividades os riscos à integridade e o 

estresse despontam como variáveis constantes. 

Evidenciou-se que um fator deficiente no sistema prisional, e por que não dizer de todos 

os setores ligados à saúde de forma geral, cuja resolução apontaria para a indiscutível melhoria 

da assistência à saúde, é a insuficiente contratação de profissionais. Por conseguinte, é 

deduzível que a urgente contratação de mais funcionários, com a correspondente capacitação, 

acarretaria significativos avanços. 



 

Nesse contexto, a reflexão sobre a importância da prática do enfermeiro no sistema penal 

do Maranhão é escassa, considera-se esse artigo como uma oportunidade para refletir sobre essa 

problemática. A quantidade de profissionais no âmbito prisional é considerada baixa, o que 

pode ser consequência de lacunas dessa temática. É imprescindível, então, que mais estudos 

relacionados à prática da enfermagem no sistema prisional sejam realizados, pois os recursos 

disponíveis para esses serviços são pouco discutidos na literatura.  
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IMPACTOS DOS ATRIBUTOS DO GESTOR E DE FATORES 

FINANCEIROS NAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
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RESUMO 

 
Esta pesquisa objetivou verificar a influência dos atributos qualitativos do prefeito e de fatores 

financeiros sobre créditos adicionais orçamentários em municípios brasileiros, com suporte na teoria 

dos Ciclos políticos. Consistiu em uma pesquisa de natureza descritiva e quantitativa, com uso de 

dados secundários e corte longitudinal, cuja amostra foi formada por 154 municípios, com mais de 200 

mil habitantes, no período de 2013 a 2019. Aplicou-se modelo econométrico, por meio da técnica de 

regressão linear múltipla com dados em painel. Os resultados sugerem que a experiência dos prefeitos 

e o grau de instrução são fatores negativamente associados à frequência das alterações orçamentárias 

municipais. Há evidências também de que níveis mais elevados de receitas orçamentárias e volumes 

de investimento resultam em mais ajustes nas despesas anteriormente fixadas, enquanto o nível de 

dependência de recursos de terceiros afeta negativamente esses ajustes. Os achados sinalizam, ainda, 

que, em anos anteriores às eleições municipais, há um aumento de alterações orçamentárias. Quanto 

aos aspectos socioeconômicos, observou-se relação entre créditos adicionais, população e renda (PIB). 

Os resultados reforçam que, apesar do capital humano dos governantes municipais e as condições 

financeiras exercerem relevante papel na condução do planejamento público, existe a presença de 

ciclos políticos orçamentários com o uso de créditos adicionais.  

 

Palavras-chave: Orçamento Público, Ciclos Políticos, Créditos Adicionais, Atributos 

Qualitativos, Fatores Financeiros. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

No setor público, o processo de orçamentação configura um instrumento 

imprescindível de implementação das políticas públicas a fim de promover bem estar comum 

e desenvolvimento social (FIIRST et al., 2017). Nessa perspectiva, os responsáveis pelo uso 

dos recursos públicos deveriam conduzir o gasto para melhor atender as necessidades 

regionais (DOS SANTOS; ALVES, 2011). 

Conforme a literatura, os ajustes orçamentários são influenciados por conjunturas 

institucionais, econômicas e, diretamente, pelas decisões de governos e agentes que operam a 

despesa (DOS SANTOS; ALVES, 2011; MILANEZI; MONTE-MOR, 2017; BALDISSERA 

et al., 2019). No entanto, no cenário brasileiro, houve crescimento generalizado desse 

fenômeno e isso possibilita questionar se o orçamento público realmente tem sido utilizado 
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como uma peça de planejamento (DA ROCHA; MARCELINO; SANTANA, 2013; 

BALDISSERA et al., 2019). Além disso, estudos internacionais sinalizaram comportamentos 

intencionais de líderes governamentais, com políticas expansionistas de gastos em períodos de 

corrida eleitoral em movimentos de ciclos políticos (VEIGA; VEIGA, 2007; SETIAWAN; 

RIZKIAH, 2017; BOUKARI; VEIGA, 2018).  

Neste contexto, pesquisas sobre créditos adicionais no Brasil apontaram associação 

entre indicadores financeiros, políticos e fiscais de entes (FONSECA, 2016; FIIRST et al., 

2017; RODRIGUES; VERÍSSIMO, 2018; BALDISSERA et al., 2019), sem, contudo, avaliar 

os efeitos intrínsecos das qualidades do prefeito no desempenho das alterações orçamentárias, 

emergindo uma lacuna a ser investigada. 

Desta forma, esta pesquisa objetivou verificar a influência dos atributos qualitativos do 

prefeito e de fatores financeiros sobre as alterações orçamentárias (créditos adicionais) em 

grandes municípios brasileiros. Para tanto, consistiu em uma pesquisa de natureza descritiva e 

quantitativa, com uso de dados secundários e corte longitudinal, cuja amostra foi formada por 

154 municípios, com mais de 200 mil habitantes, no período de 2013 a 2019. Aplicou-se 

modelo econométrico, por meio da técnica de regressão linear múltipla com dados em painel. 

Os resultados sugerem que, apesar do capital humano dos governantes municipais e as 

condições financeiras exercerem efeito sobre a necessidade de modificações ao orçamento 

público, existe a presença comportamentos oportunistas nos ciclos políticos com o uso de 

créditos adicionais. 

No campo teórico, este estudo preencheu um gap com evidências empíricas de como 

esta técnica de correção orçamentária é influenciada pelas características do representante 

eleito no contexto brasileiro (FREIER; THOMASIUS, 2016; AVELLANEDA; GOMES, 

2017; ROCHA; ORELLANO; BUGARIN, 2018). De contribuição prática, permitiu melhor 

compreensão do dinamismo do processo orçamentário municipal, e como isso afeta o 

desempenho de entes, estimulando o bom planejamento, bem como traz evidências que 

podem reforçar o nível de monitoramento pela sociedade sobre a destinação dos recursos 

públicos utilizados pelos gestores.  

 

METODOLOGIA  

 

Para atingir o objetivo proposto, esta pesquisa, quanto ao método, caracterizou-se 

como de natureza descritiva e quantitativa, com uso de dados secundários e corte longitudinal 

(CRESWELL, 2010). A amostra foi composta por dados disponíveis de 154 municípios 



 

brasileiros, com população acima de 200 (duzentos) mil habitantes, com base no censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do ano 2019, capturando dois ciclos 

políticos, no período de 2013 a 2019. Não houve perda de dados das observações para as 

variáveis utilizadas, perfazendo o número total de 1078 observações finais.  

Para a coleta dos dados, as variáveis financeiras dos municípios foram extraídas do 

Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), como 

também dos portais de transparência, sendo deflacionadas pelo IPCA ano base de 2013. As 

características dos prefeitos foram recolhidas do website do Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE). Já as informações socioeconômicas foram coletadas dos sites do IBGE e do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). 

 

QUADRO 1 – DESCRIÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS DA PESQUISA  

Dependente Código Descrição Relação Fonte 

Créditos 

Adicionais 
CRED_AD 

(%) dos créditos adicionais abertos 

em relação ao orçamento inicial. 
 

Dos Santos e Alves 

(2011), Baldissera et 

al. (2019) 

Independentes Código Descrição Relação Fonte 

Experiência EXP_PREF 
dummy = 1 caso o prefeito já ocupou 

cargo público, 0 caso contrário. 
- 

Freier e Thomasius 

(2016) 

Escolaridade ESC_PREF 
dummy = 1 caso o prefeito tenha 

nível superior, 0 caso contrário. 
- 

Avellaneda e Gomes 

(2017) 

Índice de realização 

da receita 
IRR 

Receita realizada 

Receita prevista 
+ 

Benito et al. (2015), 

Boukari e Veiga 

(2018) 

Índice de 

dependência 

financeira 

DF 
Transferências correntes 

Receita corrente 
- Veiga e Veiga (2007) 

Nível de 

investimento 
NI 

Despesa com investimentos 

Despesa total 
+ 

Setiawan e Rizkiah 

(2017) 

Controles Código Descrição Relação Fonte 

Idade ID_PREF Idade do prefeito em anos. + Sell et al. (2020) 

Gênero GEN_PREF dummy = 1 caso o gestor seja do 

sexo masculino, 0 caso contrário. 
+ 

Freier e Thomasius 

(2016) 

Mandato eleitoral MAND_ELE 
dummy = 1 caso o prefeito seja de 

primeiro mandato, 0 caso contrário. 
+ 

Baldissera et al. (2019) 

Maioria na câmara MA_PREF 
dummy = 1 caso o prefeito tenha 

maioria na câmara, 0 caso contrário. 
+ 

Avellaneda e Gomes 

(2017) 

Ano pré-eleitoral PREELE 
dummy = 1 caso o ano seja anterior à 

eleição, 0 caso contrário. 
+ Veiga e Veiga (2007) 

População LOG_POP 
Tamanho do município em 

logaritmo. 
+ Vicente et al. (2013) 

Pib Per Capita PIB Pib municípal em milhares de reais +/- Yushkov (2015) 

Qualidade 

educacional 
IDEB 

Nota média IDEB séries iniciais e 

finais 
+ Lourenço et. al. (2017) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para análise, utilizou-se modelo econométrico, a partir da técnica de regressão linear 

múltipla com dados em painel (GUJARATI; PORTER, 2011). Os dados foram tratados em 



 

planilha eletrônica e, posteriormente, em software Stata® 16.0. O modelo empírico para os 

testes segue apresentado na equação (1) abaixo. A relação esperada encontra-se no Quadro 1. 

 

CRED_ADit = 𝛽0 + 𝛽1EXP_PREFit + 𝛽2ESC_PREFit + 𝛽3IRRit + 𝛽4DFit + 𝛽5NIit + Controlesit + Ɛit  (1) 

Onde: 

CRED_ADit: variável dependente; 

𝛽nX it: variáveis independentes dos atributos e financeiras; 

Controlesit: variáveis de controle do modelo em relação ao município e ao gestor; 

Ɛit: erro aleatório do modelo. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Nos ciclos políticos, os governantes tendem a manipular políticas macroeconômicas em 

períodos pré-eleitorais, aproveitando-se da pouca racionalidade do eleitor para criar 

circunstâncias propícias à reeleição (NORDHAUS, 1975). Veiga e Veiga (2007) constataram 

em municípios portugueses a presença desse ciclo com evidências robustas de 

comportamentos oportunistas. O alinhamento partidário e ideológico entre governos também 

se apresentou como forte indicativo para implantação de políticas sobre o gasto público 

(CORVALAN; COX; OSORIO, 2018). Outros resultados revelaram que mandatos eleitorais e 

a alternância de gestores (SAKURAI; MENEZES-FILHO, 2011; SETIAWAN; RIZKIAH, 

2017), como também o tempo de mandato e experiência política (KLEIN; SAKURAI, 2015) 

podem exercer influência sobre o comportamento de despesas públicas. 

Por outro lado, há pesquisas evidenciando que um maior nível educacional de 

representantes da política local pode impulsionar o desenvolvimento da economia 

(MOESSINGER, 2012; CONGLETON; ZHANG, 2013). Avellaneda e Gomes (2017) não 

encontraram evidências de associação entre os atributos do prefeito e a arrecadação de 

impostos.  Jochimsen e Thomasius (2014) demonstraram que a experiência anterior em cargos 

que tenham relação com o uso de informações financeiras ajuda a diminuir as chances de 

decisões que provoquem déficits orçamentários. Freier e Thomasius (2016) detectaram efeitos 

da escolarização e da experiência nos votos. Também há achados entre qualificação e 

experiência de gestores com indicadores fiscais municipais (ROCHA et al., 2018).  

Alguns pesquisadores investigaram o comportamento dos créditos adicionais no 

contexto nacional. Dos Santos e Alves (2011) constataram, após a LRF, que não houve 



 

redução no indicador de alterações orçamentárias. Da Rocha et al. (2013) concluíram que, 

quase a totalidade dos créditos extraordinários abertos em mais de uma década pela União não 

obedeceram aos critérios legais da imprevisibilidade e urgência. Fonseca (2016) apontou que 

o volume de créditos emergenciais utilizados pelo governo federal ultrapassou importantes 

pastas de políticas públicas, colaborando com o déficit fiscal do país.  

Sob o aspecto do controle, Milanezi e Monte-Mor (2017) revelaram que o uso de 

suplementações no orçamento acima dos limites legais aumenta significativamente as chances 

de aprovações com ressalvas das contas dos prefeitos pelos tribunais de contas. Rodrigues e 

Veríssimo (2018) indicaram que o poder da liderança no Brasil impacta positivamente nos 

níveis de utilização de créditos extraordinários. 

Em outros estudos sobre finanças públicas, Anessi-Pessina e Sicilia (2015) 

evidenciaram nos municípios italianos maiores superestimações da receita prevista em entes 

que tendem a gastar mais com despesas de pessoal e serviços da dívida.  Na mesma linha, há 

indicações demonstrando estimativas tendenciosas no orçamento para permitir acomodação 

de novos endividamentos (BENITO; GUILLAMÓN; BASTIDA, 2015). Ademais, a 

associação entre determinantes demográficos e vieses de previsões de receita e despesa foi 

detectada em municípios europeus (BOUKARI; VEIGA, 2018). A renda e a população 

também foram fatores relacionados com o volume de gastos executados na geração de 

crescimento financeiro-econômico (YUSHKOV, 2015). Rodriguez Bolivar et al. (2016) 

apontaram os resultados orçamentários como fator de risco à sustentabilidade financeira de 

entes espanhóis.  

Em outra linha, foi verificada que as transferências intergovernamentais influenciam a 

autonomia financeira em diferentes países (PSYCHARIS; ZOI; ILIOPOULOU, 2016; 

CORVALAN et al., 2018). Yushkov (2015) sugere relação positiva e significativa entre 

dependência de transferências financeiras e crescimento econômico em municípios russos. O 

grau de dependência também teve associação significativa com a redução da autonomia fiscal 

e da flexibilidade de alocação das receitas na Grécia (PSYCHARIS; ZOI; ILIOPOULOU, 

2016). Corvalan et al. (2018) reportaram maiores volumes de transferência entre o governo 

central e gestões aliadas de municípios chilenos em períodos eleitorais. Por conseguinte, 

Bisogno et al. (2019) evidenciaram que entes com maior autonomia financeira e menos 

dependentes de recursos de fontes externas apresentam maior solvência orçamentária. 

 Os investimentos públicos também impulsionaram o desenvolvimento em governos 

locais, embora acarretando elevação nos níveis de endividamento (BALAGUER-COLL; 

PRIOR; TORTOSA-AUSINA, 2016; EHALAIYE; BOTICA-REDMAYNE; LASWAD, 



 

2017). De forma complementar, a saúde financeira do setor público tende a ser afetada por 

novos investimentos de longo prazo (BISOGNO et al., 2019). Rodriguez Bolivar et al. (2016) 

demonstraram que os gastos de capital também influenciam na sustentabilidade financeira de 

governos locais e são aspectos de risco para o crescimento da dívida e para o 

comprometimento dos recursos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 As estatísticas descritivas seguem abaixo, conforme a Tabela 1. Observa-se que os 

municípios utilizaram créditos adicionais em termos percentuais médios equivalentes a 8% do 

orçamento inicial. Ainda assim, existem entes que conseguiram manobrar o planejamento 

orçamentário em valor percentual superior a 50%, o que revela falhas no planejamento. 

 

 TABELA 1 - ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 

Variáveis Obs. Média Desvio padrão Min. Max. 

CRED_AD 1078 0.08 0.07 0.00 0.77 

EXP_PREF 1078 0.74 0.44 0 1 

ESC_PREF 1078 0.84 0.36 0 1 

IRR 1078 0.91 0.14 0.39 1.72 

DF 1078 0.61 0.11 0.29 0.88 

NI 1078 0.06 0.03 0.002 0.26 

ID_PREF 1078 50.97 11.05 25 84 

GEN_PREF 1078 0.91 0.28 0 1 

MAND_ELE 1078 0.74 0.44 0 1 

MA_PREF 1078 0.43 0.49 0 1 

PREELE 1078 0.29 0.45 0 1 

LOG_POP 1078 12.90 0.70 12.08 16.32 

PIB 1078 35.77 21.67 6.95 192.36 

IDEB 1078 4.31 0.65 2.60 7.20 

Fonte: Dados da pesquisa. Nota: as variáveis da pesquisa estão descritas no Quadro 1. 

 

Por outro lado, os dados revelam que, em média, 74% dos prefeitos escolhidos 

ocuparam algum tipo de cargo público (EXP_PREF), demonstrando que a população tende a 

escolher com base na experiência anterior dos gestores (JOCHIMSEN; THOMASIUS, 2014; 

FREIER; THOMASIUS, 2016). Além disso, revelou-se um alto nível de qualificação dos 

representantes eleitos, evidenciando que, em média, 84% dos prefeitos em atividade possuíam 

nível de instrução em grau universitário.  

Há também baixa representatividade feminina no comando municipal e preferência em 

premiar candidatos prioritariamente homens e com certa idade, uma vez que, na amostra, as 

variáveis ID_PREF e GEN_PREF apresentaram médias de, respectivamente, 51 anos e 91% 



 

dos prefeitos sendo do gênero masculino. Em relação às condições políticas dos prefeitos, 

verificou-se que, em média, 74% dos gestores eram de primeiro mandato, sendo os demais 

reeleitos, bem como 43% dos políticos eleitos tinham maioria nas câmaras municipais 

(MA_PREF).  

No tocante aos dados financeiros, o índice médio de acerto na realização da receita 

(IRR) foi de 0,91, apesar de haver erros de previsão com estimativas tendenciosas de 

superestimação e subestimação para alguns entes (39% e 172%).  Foi demonstrada alta 

dependência financeira dos municípios (DF), onde, em média, 61% dos recursos arrecadados 

são oriundos de transferências de terceiros. Percebeu-se, ainda, baixa priorização no nível de 

investimento (NI) realizado pelos governos locais, que representou, em média, apenas 6% do 

volume total das despesas destinadas ao município. 

Por conseguinte, os indicadores sociais que refletem qualidade de vida como renda per 

capita (PIB) e educação (IDEB) apresentaram valores discrepantes (mínimos e máximos), 

revelando desigualdades de desenvolvimento entre os municípios no país.  

A Tabela 2 retrata os resultados da regressão para o modelo (1) através de painel 

estimado de efeitos aleatórios pelo método dos Mínimos Quadrados Generalizados 

(GUJARATI; PORTER, 2011). Não houve problemas de multicolinearidade (VIF médio 

1,21), o poder explicativo do ajustamento R² foi de 39,70% e o modelo foi significativo a 1%. 

 

TABELA 2 - EFEITO DOS ATRIBUTOS DO GESTOR E DE FATORES FINANCEIROS NAS 

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

CRED_AD Coef. z p-valor [95% Conf. Interval] 

EXP_PREF -0.0148*** -2.88 0.004 -0.0250 -0.0047 

ESC_PREF -0.0110* -1.83 0.067 -0.0228 0.0008 

IRR 0.3013*** 19.66 0.000 0.2713 0.3314 

DF -0.1050*** -3.54 0.000 -0.1632 -0.0469 

GI 0.4629*** 7.62 0.000 0.3438 0.5819 

ID_PREF 0.0004** 1.89 0.058 0.0000 0.0008 

GEN_PREF -0.0120 -1.59 0.111 -0.0267 0.0027 

MAND_ELE -0.0071 -1.46 0.145 -0.0166 0.0024 

MA_PREF 0.0001 0.03 0.977 -0.0084 0.0086 

PREELE 0.0085** 2.29 0.022 0.0012 0.0157 

LOG_POP -0.0194*** -3.93 0.000 -0.0291 -0.0097 

PIB -0.0003** -2.20 0.028 -0.0006 0.0000 

IDEB -0.0060 -1.36 0.175 -0.0148 0.0027 

Cons 0.1396* 1.70 0.089 -0.0212 0.3004 

R²: 39,70        Wald chi2:  552.42       Sig.  0.0000 

Fonte: Dados da pesquisa. Nota: as variáveis da pesquisa estão descritas no Quadro 1. *, **,*** denotam, 

respectivamente, coeficientes significantes (p-valor) ao nível de 10%, 5% e 1%. 



 

Os dados demonstram relação significativa e negativa a 1% (p-valor 0.004) entre a 

experiência do prefeito e abertura de créditos adicionais. Estes resultados seguem alinhados 

com a literatura, corroborando que gestores mais experientes podem produzir decisões mais 

prudentes sobre as finanças, com vistas à redução de formação de déficits fiscais e 

orçamentários (CONGLETON; ZHANG, 2013; JOCHIMSEN; THOMASIUS, 2014). 

Da mesma forma, a variável referente à escolaridade (ESC_PREF) demonstrou 

coeficiente negativo e estatisticamente significativo a 10%, indicando que prefeitos com nível 

universitário, em comparação aos demais, tendem a realizar menos ajustes ao orçamento. 

Essas evidências convergem com os estudos de Moessinger (2012) e Jochimsen e Thomasius 

(2014) sinalizando que o capital intelectual pode melhorar a qualidade na condução do 

planejamento público. Além disso, prefeitos mais qualificados podem estar preocupados com 

os reflexos de suas decisões presentes nos processos de prestações de contas futuras, e, por 

isso, utilizam de menores alterações no orçamento (MILANEZI; MONTE-MOR, 2017).  

A variável (IRR) revelou coeficiente positivo e significante a 1% (p-valor 0.000), 

reportando evidências de que o comportamento da arrecadação influencia mudanças nas 

programações orçamentárias. Este achado revela que os erros de previsão orçamentária das 

receitas podem gerar mudanças na composição da despesa a ser executada e com isso o 

aumento de elementos favoráveis a sua alteração (BENITO et al., 2015; BOUKARI; VEIGA, 

2018). Outra possível explicação sugere que maiores níveis de arrecadação podem permitir 

desvio de prioridades da gestão para acomodar despesas para outro segmento, a exemplo dos 

juros, serviços da dívida e com isso requisitar ajustes ao orçamento inicial (ANESSI-

PESSINA; SICILIA, 2015).  

O resultado para a variável nível de dependência financeira (DF) apresentou sinal de 

relação esperado e estatisticamente significativo em 5% alinhando-se com a literatura de que 

municípios altamente dependentes de terceiros apresentam menor autonomia fiscal e opção de 

gerenciamento sobre os recursos enviados (PSYCHARIS et al., 2016). Nessa linha, parece 

que o fato das transferências financeiras se destinarem a custear despesas geralmente 

vinculadas a um propósito específico diminui consideravelmente a parcela discricionária de 

receita para os gestores manipularem no decorrer da execução orçamentária com o uso de 

créditos adicionais (CORVALAN et al., 2018). 

O nível de investimento teve associação positiva com o volume de alterações 

orçamentárias, já que o coeficiente da variável (NI) foi positivo e significativo a 1%. Essa 

evidência é coerente com as pesquisas de Bisogno et al. (2019) e  Ehalaiye, Botica-Redmayne 

e Laswad (2017). Como as decisões de investimentos públicos carregam alto poder político 



 

discricionário, as fixações de despesas para essas rubricas podem ser mal planejadas e 

sublocadas ao orçamento, necessitando na execução de revisões em seus valores. Ademais, há 

indícios de que os municípios brasileiros não estão considerando nos planejamentos de 

investimento os efeitos do longo prazo geralmente previstos para esse tipo de gasto ou não 

representam prioridade de alocação e, portanto, acabam tendo reajustamento constante em 

seus montantes (BISOGNO et al., 2019). 

Prefeitos de maior idade também tendem a utilizar mais créditos adicionais, pois o 

coeficiente associado à variável (ID_PREF), embora com baixa magnitude, foi positivo e 

estatisticamente significativo a 5%. A idade do prefeito também foi fator determinante para 

explicar o desempenho da receita corrente líquida em outro estudo (SELL et al., 2020). Não 

foi capturado efeito de gênero (GEN_PREF) sobre a necessidade de alterações orçamentárias. 

 Quanto às questões políticas, com 95% de confiança (p-valor 0.022), foram obtidas 

evidências de ciclos políticos com o uso de créditos adicionais no ano anterior às eleições 

municipais (PREELE), embora o prefeito seja de primeiro mandato (MAND_ELE) e tenha 

maioria no poder legislativo local (MA_PREF) não terem sido estatisticamente significativas. 

Este achado sinaliza comportamentos oportunistas com manipulação do gasto público pelos 

gestores para demonstrar competência em busca de premiações em futuras reeleições, 

direcionando gastos para despesas mais visíveis aos eleitores (VEIGA; VEIGA, 2007; 

KLEIN; SAKURAI, 2015). 

Sob os aspectos socioeconômicos, percebeu-se que os coeficientes das variáveis 

LOG_POP e PIB foram negativos e significativos, respectivamente, a 1% e 5%. Isso sugere 

que municípios mais populosos e com melhores condições de vida (renda) podem oferecer 

níveis de monitoramento com maior profundidade sob as gestões locais, demandando 

quantidades de informações e justificativas mais rigorosas sobre o uso dos recursos entregues 

na forma de impostos aos gestores (YUSHKOV, 2015; CORVALAN et al., 2018).  

Por fim, não houve significância estatística entre a abertura de créditos adicionais e 

qualidade da educação municipal (IDEB). Embora o orçamento público tenha sido alterado 

em razão de inúmeras circunstâncias, o efeito de tais direcionamentos na alocação de despesas 

não foi suficiente para gerar bem estar, quando se fala na melhoria das condições 

populacionais medida pela educação pública oferecida e isso pode indicar ineficiência na 

aplicação dos recursos (LOURENÇO et al., 2017). 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados empíricos demonstram que a experiência anterior e o nível de 

escolaridade dos prefeitos locais são fatores que atenuam a frequência de alterações 

executadas nos orçamentos municipais. Tais achados são reforçados na literatura e convergem 

com a necessidade de escolha pela população daqueles que podem apresentar melhor 

possibilidade de desempenho institucional e bem estar à coletividade (FREIER; 

THOMASIUS, 2016; AVELLANEDA; GOMES, 2017; ROCHA et al., 2018). 

Também há evidências de que o grau de realização das receitas orçamentárias e o nível 

de investimentos estão associados a maiores ajustes no orçamento público, enquanto a 

dependência financeira afeta negativamente esses ajustes. Isso pode demonstrar que: primeiro, 

as técnicas de previsão da receita precisam ser revisadas para lidar com a realidade local; 

segundo, faz-se necessário alocar mais recursos ao investimento público a fim de gerar 

desenvolvimento, observando de forma prudente o endividamento; terceiro, a alta 

dependência financeira tem gerado ociosidade fiscal e impedido que municípios maximizem 

seu poder arrecadatório. Adicionalmente, detectou-se que fatores socioeconômicos como a 

população e renda per capita (PIB) exercem efeito sobre a iniciativa de alterações no 

orçamento.  

Os resultados reforçam que, apesar do capital humano dos governantes municipais e as 

condições financeiras exercerem relevante papel na condução do planejamento público, existe 

a presença de ciclos políticos orçamentários com o uso de créditos adicionais, corroborando 

com a teoria dos ciclos políticos (VEIGA; VEIGA, 2007; SETIAWAN; RIZKIAH, 2017). 

As implicações práticas desta pesquisa ajudam o Estado do Maranhão a compreender 

como alguns preditores associados ao movimento da execução orçamentária podem auxiliar 

na melhoria do planejamento das receitas e despesas públicas pelos formuladores de políticas 

governamentais, além de oferecer maiores indicativos para a população reforçar o nível de 

monitoramento dos recursos utilizados.  

Em contrapartida, as limitações englobam a amostra focada apenas em grandes 

municípios e a impossibilidade de detalhamento dos créditos adicionais nas categorias 

existentes por dificuldade de operacionalização. Sugere-se, para pesquisas futuras, verificar o 

efeito das qualidades gerenciais de governantes capturados por outras proxys na utilização de 

cada uma das modalidades de créditos adicionais abertos por municípios, estados, ou união, 

bem como em nível de função da despesa.  
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SATISFAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: uma análise com servidores 

públicos no Estado do Maranhão 

Emília Karina de Carvalho Penha
1 

RESUMO 

 

A satisfação laboral é indispensável para o crescimento, pois, envolve o vínculo afetivo e 

como esta ajuda a melhorar o serviço público. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi avaliar 

a QTV investigando e analisando os níveis de satisfação. O questionário foi enviado de forma 

online, contendo 19 questões objetivas e subjetivas, avaliadas de maneira quantitativa e 

qualitativa. Dados foram analisados a partir de dois referenciais teóricos, análise de conteúdo 

nas questões subjetivas e nos dados coletados a partir de questões objetivas aferiu indicadores 

por meio de porcentagem agrupados em categorias. Como principais resultados podemos 

destacar altos índices de satisfação em relação a condições oferecidas, funções 

desempenhadas, relacionamento com a chefia e colegas de trabalho. Entretanto, em alguns 

pontos os servidores demonstraram índices de insatisfação: disponibilização de recursos, 

qualificação, saúde ocupacional e segurança no trabalho. Nesse sentido a pesquisa revela que 

a maioria dos servidores sente-se satisfeitos com as condições oferecidas pelas instituições 

públicas do Estado do Maranhão para o desempenho das suas funções, entretanto são capazes 

de reconhecer as barreiras e dificuldades presentes nas organizações onde exercem suas 

atividades. Acreditamos que investir em mais estudos relacionados à QVT seria de suma 

importância para que os servidores pudessem contribuir de forma ativa na melhoria dos seus 

índices de satisfação. 

 

Palavras-chave: Servidor Público, Índices de Satisfação, QVT, Maranhão. 

 

INTRODUÇÃO 

 Segundo as disposições constitucionais em vigor, servidores públicos são todos 

aqueles que mantêm vínculo de trabalho profissional com os órgãos e entidades 

governamentais, integrados em cargos ou empregos de qualquer delas: União, estados, 

municípios e suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de 

economia mista. Devido as instabilidades do mercado de trabalho torna-se mais diminuta as 

oportunidades de emprego no setor privado e isso fez com que muitos investissem em se 

tornarem servidores públicos, porém, com o passar dos anos algo que já foi visto com um 
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certo “status” sofre com problemas, ligados a imagem, que vem sendo depreciada, e não 

raramente, associada como vilão das mazelas do setor público.  

O sucesso das organizações, inclusive as públicas, está intimamente ligado à energia 

humana que lhes é transmitida por aqueles que as lideram e seus colaboradores, em especial, 

os funcionários. De acordo com Machado e Umbelino (1995), o preceito da estabilidade e dos 

bons salários para o servidor público não pode ser interpretado como um privilégio, pois, 

confere ao mesmo a vitaliciedade na função desempenhada, no entanto, uma série de outros 

fatores contribuem para a satisfação de um funcionário. Buscando entender mais sobre os 

fatores que contribuem para a satisfação no trabalho, surgiram os estudos de Qualidade de 

Vida no Trabalho (QTV), estes estão ligados à relação interpessoal, à saúde ocupacional e às 

condições de trabalho oferecidas pelas organizações aos servidores. Compreender a satisfação 

desses trabalhadores e investir nos pontos deficientes pode impactar positivamente na 

dinâmica e na qualidade do serviço prestado ao público (Pereira, 2006). 

A prática de promoção da QVT ainda é pouco difundida no serviço público, existindo 

poucas iniciativas e poucos programas específicos que contemplem ações que beneficiem o 

ambiente de trabalho nas diversas instituições governamentais (Ferreira et al., 2009), todavia, 

o posicionamento sobre a QVT dos servidores poderá contribuir para o entendimento de 

uma realidade capaz de redefinir as estratégias na gestão de pessoas, possibilitando uma 

intervenção pautada nos aspectos mais relevantes. Para Damasceno e Alexandre (2012), a 

QVT vem constantemente recebendo maior destaque nas organizações do setor privado, o que 

contribui para o sucesso de muitas corporações, e o autor destaca que a falta de programas de 

promoção da QVT no setor público reflete negativamente na motivação do funcionário e 

também contribui para a ocorrência de crise de identidade da organização. De acordo com 

Garcia (2010) adotar uma gestão que prioriza a qualidade de vida do trabalhador no serviço 

público, contribuirá para a promoção do bem-estar desses trabalhadores, além de beneficiar 

toda a sociedade com atendimento de qualidade. Por esta razão, estudos voltados em avaliar a 

satisfação e a QTV dos servidores podem fornecer dados que servirão como bases 

mitigatórias para gestores melhorarem os setores os públicos. Sendo assim, o objetivo deste 

trabalho é investigar e analisar os níveis de satisfação do servidor Público do Estado do 

Maranhão tomando como base as situações, condições de trabalho e com isso propor medidas 

que contribuam para valorização, assim como satisfação do serviço e do servidor público do 

Estado do Maranhão.  

  

 



 

METODOLOGIA 

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de abordagem quantitativa e 

qualitativa, pois, os dados coletados serão analisados tanto a partir de dimensões 

interpretativas, a fim de compreender os entrelaçamentos existentes entre o fenômeno 

estudado e as respostas dos participantes (Minayo, 2001), como a partir de mensurações e 

porcentagens, buscando “traduzir em números opiniões e informações para assim analisá-las e 

classificá-las” (Bernardo, 2014). A coleta de dados foi realizada no ano de 2021, por meio de 

questionário semiestruturado, que foi disponibilizado aos participantes de maneira eletrônica 

afim de proporcionar maior liberdade ao responder o questionário no momento em que lhes 

fosse mais conveniente. O questionário (disponível no Anexo 1) continha 19 questões, 

construídas com intuito de identificar quais são os aspectos que podem estar relacionados a 

qualidade de vida no trabalho (QTV), e para que os participantes pudessem discorrer sobre 

suas percepções e concepções diante das condições oferecidas pelo serviço público do estado 

Maranhão.  

As questões foram agrupadas nas seguintes categorias: Condições de Trabalho; 

Organização do Ambiente; Integração Social; Participação dos Servidores; Saúde dos 

Servidores; Compensação; Imagem da Organização; obedecendo os indicadores propostos 

por Walton (1973) com adaptações, conforme demonstra o quadro a seguir: 

CATEGORIAS INDICADORES QUESTÕES 

Condições de trabalho Ambiente físico seguro e saudável, Recursos disponíveis para o 

trabalho 

2, 3, e 4 

Organização do ambiente Ritmo do trabalho, Execução das tarefas diárias 5 e 6 

Integração social Relacionamento interpessoal, Relacionamento com chefia, Ações 

que refletem na motivação 

7 e 8  

Participação dos servidores Liberdade de expressão, Capacitação e qualificação, Crescimento 

pessoal 

11, 12  

Saúde Integridade física, mental e social, Controle de doenças 13, 14, 19 e 20 

Compensação Renda adequada ao trabalho, Equidade interna, Equidade externa 9, 10 e 15 

Imagem da Organização Imagem da instituição, Qualidade de Vida na instituição 16 e 17 

 

 A análise dos dados foi realizada a partir de dois referenciais. Para as questões 

subjetivas foi utilizada a Análise de Conteúdo, que de acordo com Minayo (2001) e por 

Walton (1973) com adaptações para categorização das respostas, já para os dados coletados a 

partir das questões objetivas aferimos as a frequência dos indicadores por meio de 

porcentagens.  

 



 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Participaram da pesquisa 80 servidores, estes indicaram desempenhar suas funções de 

trabalho nos seguintes setores: Educação; Assistência Social; Comunicação; Segurança; 

Outros
2
.  

Condições de trabalho 

A condições de trabalho estão relacionadas diretamente às particularidades de cada 

função que é desempenhada dentro de uma organização, sendo assim, estas condições 

atravessam os trabalhadores enquanto prestadores de serviço.  

Sendo assim, buscamos identificar quais os níveis de satisfação dos servidores 

públicos do Estado do Maranhão diante de suas condições de trabalho. Especificamente em 

relação à limpeza 86,4% dos servidores afirmaram estar satisfeitos com os aspectos relativos à 

limpeza e higiene em seu local de trabalho, 9,9% mostraram-se insatisfeitos, enquanto 3,7% 

indicaram indiferença quanto a esse tópico. De acordo com os resultados coletados grande 

parte dos participantes indicaram níveis de satisfação positivos em relação às condições 

físicas de trabalho oferecidas pelo estado para o desempenho de suas funções, detalhe 

importante, já que condições salubres de trabalho como a limpeza e conforto no ambiente de 

trabalho contribuem para uma boa qualidade de vida no trabalho. 

 Sobre os níveis de satisfação no tocante à segurança 65,4% dos servidores indicaram 

se sentirem satisfeitos, 29,6% sinalizaram níveis negativos de satisfação e 4,9% indiferentes. 

É claro que a questão de segurança está diretamente relacionada a localidade que o indivíduo 

trabalha. Segundo Masullo et al (2017), São luís concentra mais de 70% dos crimes violentos 

no estado e os índices de violências quadruplicaram nos últimos 16 anos, sendo assim, 

medidas mitigatórias de segurança pública são necessárias para todo o estado, e estas 

contribuem não só para diminuição da violência, mas também para que os trabalhadores se 

sintam mais seguros ao ir ou estar em seus trabalhos. 

Quanto à disponibilização de recursos 53,1% informaram sentirem-se satisfeitos com 

os materiais que lhes são fornecidos para o desenvolvimento de suas funções, entretanto 42% 

apontaram insatisfação nesse aspecto, afirmando que os recursos necessários para o 

desempenho de suas atividades não são fornecidos de maneira adequada. A falta de materiais 

e de estrutura física adequada, limita o processo de trabalho resultando numa baixa 

produtividade e uma inconsistência dos serviços prestados (Martins et al., 2011). Além desses 

problemas, a falta de materiais para desempenhar suas funções pode resultar em uma 

                                                             
2 Essa categoria foi criada para os participantes que responderam o questionário, entretanto não informaram os 

setores nos quais trabalhavam.  



 

insatisfação pessoal bem como problemas de saúde mental em servidores (Almeida et al., 

2017; Bugs et al., 2017).  

Organização do Ambiente 

 Podemos definir organização do Ambiente de Trabalho como o “estabelecimento da 

relação homem-tarefa, determinando como o trabalhador executará a tarefa. [...] a soma total 

das maneiras pelas quais o trabalho é dividido em tarefas distintas e, depois, como a 

coordenação é realizada entre essas tarefas.” (Mintzberg, 2003 apud Bernardo, 2013, p. 36). 

 Sobre esse aspecto, foram elaboradas perguntas sobre o ritmo de trabalho e as funções 

desempenhadas no dia a dia dos servidores. 66,7% dos participantes nos informaram 

sentirem-se satisfeitos em relação ao ritmo de trabalho imposto pelas atividades que 

desempenham dentro do serviço público do Maranhão, 27,2% indicaram insatisfação e 6,2% 

indiferentes. Já em relação às atividades desenvolvidas diariamente pelos servidores, 77% 

mostram níveis de satisfação positivos, já 16% indicaram insatisfação e 6,2% são indiferentes.  

Cavalcante et al (2011) em seu estudo, também avaliou aspectos da QVT da diretoria de uma 

IFES da Paraíba obtendo resultados semelhante em relação a satisfação dos trabalhadores com 

a atividade que desempenham. Os servidores relataram que desenvolvem atividades 

condizentes com a estabelecida e acima de tudo que executam com prazer tais tarefas. No 

entanto, quando se questionou sobre o ritmo de execução do trabalho, no seu estudo 

constatou-se que um grande número de trabalhadores acha o seu ritmo acelerado, uma vez que 

revelaram que acabam prolongando a suas jornadas de trabalho e/ou concluindo-o em casa, o 

que se contrapõe ao nosso estudo, indicando que nesse aspecto os servidores do estado do 

Maranhão estão satisfeitos, contribuindo positivamente para QTV dos entrevistados. 

Integração Social 

  A interação da pessoa parte do pressuposto de que as necessidades e interesses das 

organizações são as necessidades e interesses dos indivíduos de forma coletiva. Suas 

necessidades se originam na complexidade do ser e que, necessariamente, passam pela 

emocionalidade das relações sociais e suas trocas intersubjetivas (Leitão et al., 2006).  

Em relação ao relacionamento com a chefia e com os colegas de trabalho, 80,2% e 

84% dos participantes estão satisfeitos respectivamente. Apenas 8,6% e 9,9% dos 

entrevistados não estão satisfeitos com seus relacionamentos interpessoais no trabalho 

respectivamente. Diante dos resultados apurados nesta pesquisa, pode-se considerar que as 

relações interpessoais são satisfatórias nos diferentes setores do serviço público do estado do 

Maranhão. Segundo Da Silva Muniz et al (2019), o sucesso de um projeto, setor ou serviço 

prestado está diretamente relacionado a uma boa relação interpessoal entre os envolvidos. 



 

Participação dos Servidores 

No que diz respeito criatividade e liberdade de expressão na execução das tarefas 84% 

dos participantes se dizem satisfeitos positivamente, e consequentemente nos reportam quem 

tem seus respectivos setores espaço para desenvolver a criatividade.  Apenas 8,6% não estão 

satisfeitos neste aspecto.  Segundo Ferreira et al (2009) a prática de QVT deve se apoiar em 

um modelo onde preconize: valorizar os trabalhadores como principais protagonistas dos 

resultados, promover o reconhecimento individual e coletivo, estimular a criatividade e a 

autonomia na execução de tarefas, tudo isso proporciona então o desenvolvimento pessoal e 

coletivo, sendo então um ponto positivo dentro do serviço público do estado, segundo os 

entrevistados.   

Já para o investimento da instituição em qualificação dos funcionários o índice de 

insatisfação sobressai e aponta que 51,25% dos servidores estão descontentes nesse quesito, 

seguido de 45% que se dizem satisfeitos. Estes números deixam claro que oferecimento de 

capacitação complementar aos funcionários é diferente dentro dos setores do serviço público 

do Maranhão. Devemos reforçar que existe uma política de capacitação e de desenvolvimento 

de pessoas (Decreto no 5.707, de 23/02/2006, que revogou o Decreto no 2.794/1998), em 

implantação no governo federal, que tem como visão a participação dos órgãos públicos em 

identificar, avaliar e fazer seus servidores evoluir, prestando a devida capacitação dos mesmos 

afim de promover a excelência de suas funções. A nova política também estimula a 

aprendizagem e a disseminação do conhecimento; atribui ao conhecimento a chave para a 

inovação e a melhoria da gestão pública; altera a separação entre o decidir e o executar; busca 

a qualidade de vida no trabalho (saúde física e emocional). Desse modo, seria necessária uma 

ampliação desse serviço oferecendo a qualificação continuada nos diversos setores do serviço 

público do estado.  

Saúde 

 Entende- se por saúde no trabalho não apenas os riscos físicos, químicos e biológicos 

que um trabalhador pode sofrer, mas vários fatores psicossociais presentes no trabalho. Nesse 

sentido, poucos esforços foram feitos para minimizar as condições de sofrimento no trabalho. 

(Fischer, 2012). Para avaliar alguns aspectos da saúde do servidor público do Maranhão, 

fizemos alguns questionamentos como a sua satisfação no quesito assistência à saúde, no seu 

ambiente de trabalho, e ±13% são indiferentes, do restante dos participantes metade se 

mostrou satisfeito e metade insatisfeito com a assistência à saúde (43,1%) respectivamente.  

Apesar do número pequeno de entrevistados este dado pode sinalizar uma falta, já que se trata 



 

de um direito do servidor ter assistência e apoio no âmbito da saúde assegurado por lei 

(Decreto 6.833/2009).  

Visando promover a melhoria da QTV dos servidores públicos o Governo Federal tem 

atuado no desenvolvimento de atividades que abrangem essa temática, os ministérios e os 

demais órgãos que compõem o Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC 

estabelecem o compromisso de implantar programas e ações que contemplem principalmente 

a saúde e a segurança, sendo fundamental o engajamento e medidas dos munícipios para 

cumprir tais medidas fundamentais para a saúde do servidor. Complementando esta questão, 

perguntamos aos servidores sobre a preocupação da instituição com a sua saúde ocupacional e 

a resposta também foi semelhante indicando que quase a metade dos participantes estão 

insatisfeitos 43,1%, e 43,1% estão satisfeitos.  Estes dados sinalizam que dependendo do setor 

do servidor pode ter ou não maior acesso a saúde ocupacional.  

Investir em saúde no trabalho é uma discussão bastante presente na atualidade, uma 

vez que ações neste sentido podem contribuir para reduzir indicadores negativos como 

absenteísmo, doenças ocupacionais, licenças-saúde, além de reduzir as queixas e reclamações 

dos usuários. (Ferreira et al., 2009). Segundo Santi et al (2018) a principal causa de 

absenteísmo no serviço público do Brasil são as doenças relacionadas direta ou indiretamente 

ao trabalho desenvolvido.  Pensando nisso, realizamos alguns questionamentos voltados a 

essa temática, como: “Você se sente estressado devido ao seu ambiente de trabalho?”, e a 

maior parte dos participantes, 62,5%, não se sente estressado no seu trabalho, um ponto 

positivo já que o estresse é uma das principais causas de doenças no trabalho em todo o 

mundo (Lara, 2011). Porém, 38,75% dizem que de alguma forma estão estressados devido ao 

trabalho, e esperando entender mais sobre quais os possíveis problemas de saúde afetam os 

servidores perguntamos se os servidores desenvolveram algum problema de saúde devido o 

serviço que desempenha e caso tivessem que escrevessem quais.  

Também de maneira positiva, mais da metade dos participantes, 66,25%, responderam 

não e 24 informaram ter adquirido algum problema de saúde relacionado ao seu trabalho.  As 

respostas foram: ansiedade/depressão 17 pessoas, problemas circulatórios/varizes/trombose 

02 pessoas, LER 02 pessoas, problemas gástricos 02 pessoas, neuropraxia 01 pessoa.  

Apesar de grande parte das respostas terem indicado o não desenvolvimento de 

doenças que tenham como origem causas relacionadas ao trabalho, 24 participantes indicaram 

terem desenvolvido doenças devido a carga de serviço imposta, sendo 17 destas relacionadas 

à ansiedade e/ou depressão.  



 

 Dias et. al (2015, p. 2) afirma que a ocorrência de trabalhadores com ansiedade e/ou 

depressão está frequentemente associado ao estresse ocupacional, que se caracteriza pela 

impotência sentida pelo servidor ao não conseguir “[...] atender às demandas solicitadas por 

seu trabalho, causando sofrimento psíquico, mal-estar, mudanças de comportamento, 

distúrbios do sono e sentimentos negativos.” Nesse sentido é importante salientar que os 

mesmos participantes que sinalizaram anteriormente se sentirem estressados devido aos seus 

ambientes de trabalho são os mesmos que indicaram ter desenvolvido doenças como 

ansiedade e/ou depressão, ratificando que as condições de trabalho oferecidas aos servidores 

podem contribuir para o desenvolvimento de estresse ocupacional desencadeando problemas 

de saúde.  

Compensação 

 O indicador compensação está relacionado ao retorno financeiro, aos benefícios 

oferecidos pela organização, bem como à incentivos não-financeiros. Referente à 

remuneração dos participantes, os dados coletados nos indicam que a porcentagem de 

servidores que apresentam níveis de satisfação positivos e negativos é muito próxima, 

respectivamente 49,3% e 49,4%. Entretanto sobre esse aspecto é interessante observar que a 

relação estabelecida entre os níveis de satisfação identificados e os valores recebidos pelos 

servidores mediante as atividades que desempenham no serviço público pode estar 

relacionada com os setores em que esses servidores se encontram. Grande parte dos 

servidores que informaram se sentir insatisfeitos com os valores estabelecidos para seus 

salários se encontram nos setores Educação (professores contratados) e Segurança Pública, 

especificamente em atividades que exigem o contato com o público carcerário. 

Já os participantes que indicaram níveis de satisfação positivos sobre o valor de suas 

remunerações, em sua maioria assumem cargos de natureza efetiva dentro do serviço público, 

sendo este um ponto em comum encontrado nos dados coletados. Bernado (2013) em sua 

pesquisa a respeito da satisfação dos servidores indica que os níveis de insatisfação com o 

valor da remuneração recebida dentro do serviço público estão associados de fato a diferença 

salarial existente entre os com cargos efetivos e os com base em contratos, apesar de 

exercerem as mesmas funções e demandas.  

Outro aspecto analisado foi a respeito do reconhecimento por incentivos não-

financeiros, 59,3% dos servidores indicaram estar satisfeitos com os mecanismos e estratégias 

utilizada por sua chefia e pelo governo do Maranhão para impulsionar a produtividade de seus 

trabalhadores. Entretanto é importante destacar que com relação aos benefícios oferecidos 

pela instituição para complementar os salários dos servidores e cobrir gastos como transporte 



 

e alimentação, 48,2% dos participantes indicaram insatisfação. Acreditamos que esses 

números estejam atrelados novamente aos diferentes tipos de vínculo (contratados, efetivos, 

municipais, terceirizados) existentes dentro do serviço público do Maranhão. Brandão et al 

(2014) propõe que a análise da satisfação dos servidores em relação aos benefícios 

complementares é um aspecto subjetivo, pois, está ligado não apenas à valores, mas também à 

motivações e relações que se estabelecem dentro do ambiente de trabalho que influem sobre a 

produtividade deste servidor. 

Imagem da Organização 

Nesse indicador buscamos analisar a imagem do serviço público diante de seus 

colaboradores. Nesse sentido dois pontos foram analisados, o primeiro se refere a percepção 

dos servidores sobre a instituição em que trabalham. A imagem da instituição diante de seus 

trabalhadores é satisfatória, considerando aspectos como organização, eficiência, respeito e 

acolhimento. O segundo ponto a ser analisado verificou a percepção dos servidores diante da 

qualidade dos serviços prestados pela instituição para a sociedade. 76,6% dos servidores 

sinalizaram estar satisfeitos com a qualidade do serviço prestado pela instituição pública para 

com seu público-alvo. 

Estes resultados nos revelam que apesar das insatisfações naturais e subjetivas que 

possam vir a existir dentro da organização pública, o governo do Maranhão possui uma 

imagem satisfatória diante de seus colaboradores. Situação que de acordo com Menezes 

(2016) pode indicar que os servidores identificam as dificuldades inerentes às organizações 

públicas, entretanto reconhecem que as instituições de serviço público do estado buscam 

oferecer condições adequadas para o desenvolvimento das atividades, pensando em seus 

servidores e na sociedade maranhense que usufrui destes serviços.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A pesquisa nos revela que em sua maioria os servidores sentem-se satisfeitos com as 

condições oferecidas pelas instituições públicas do Estado do Maranhão para o desempenho 

de suas funções. Das 7 categorias elaboradas em nossas análises, apenas nas categorias Saúde 

e Compensação foram identificados valores expressivos de insatisfação. 

 Os apontamentos identificados neste estudo exploratório evidenciam que os servidores 

públicos do Maranhão se sentem em sua maioria acolhidos e respeitados pelas instituições 

públicas do Estado, entretanto são capazes de reconhecer as barreiras e dificuldades presentes 

nas organizações onde exercem suas atividades. Nesse sentido, acreditamos que investir em 

mais estudos relacionados a QVT seria de suma importância para que os servidores públicos 

maranhenses pudessem contribuir de forma ativa e efetiva na melhoria de seus índices de 



 

satisfação.  As dificuldades apontadas, Saúde e Compensação, poderiam ser solucionados a 

partir das próprias sugestões dos servidores, atuando de forma colaborativa com seus 

superiores e o próprio Governo do Estado, promovendo assim condições de trabalho 

adequadas e satisfatórias para todos os que colaboram para o bom funcionamento da máquina 

pública.  
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ANEXO 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pesquisadoras responsáveis: Emília Karina de Carvalho Penha Souza 

E-mail para contato: emiliakarina350@gmail.com 

Sua colaboração é importante e necessária para o desenvolvimento desta pesquisa, entretanto 

você poderá solicitar a retirada dos dados informados a qualquer momento. 

Leia atentamente as informações abaixo: 

• Será garantido o anonimato e o sigilo das informações, além da utilização dos resultados 

exclusivamente para fins científicos; 

• Você poderá solicitar informações ou esclarecimentos sobre o andamento da pesquisa em 

qualquer momento com o pesquisador responsável; 

• Sua participação não é obrigatória, podendo retirar-se do estudo ou não permitir a utilização 

dos dados em qualquer momento da pesquisa; 

• Sendo um participante voluntário, você não terá nenhum pagamento e/ ou despesa referente 

à sua participação no estudo; 

• Os materiais utilizados para coleta de dados serão armazenados por 5 (cinco) anos, após 

descartados, conforme preconizado pela Resolução CNS nº. 196, de 10 de outubro de 1.996.  

Você concorda em participar desta pesquisa? 

Sim  

Não 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Algumas instruções: 

- Este questionário é composto por questões objetivas e discursivas. 

- Nas questões objetivas você deve marcar apenas uma das alternativas como resposta. 

- Ao fim do questionário, certifique-se de que respondeu todas as questões e clique em 

"enviar". 

Agradecemos a sua participação 

 

1. Em qual setor do serviço público você trabalha? 

 



 

2. Em relação a limpeza e organização do seu ambiente de trabalho, você está: Não satisfeito 

Não satisfeito 

Pouco satisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito 

 

3. Com relação a segurança no local de trabalho, você está: 

Não satisfeito 

Pouco satisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito 

 

4. Quanto aos recursos disponíveis para o desenvolvimento do seu trabalho, você está:  

Não satisfeito 

Pouco satisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito 

 

5. Quanto ao ritmo de trabalho, você está:  

Não satisfeito 

Pouco satisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito 

 

6. Sobre as tarefas executadas no dia-a-dia, você está:  

Não satisfeito 

Pouco satisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

 



 

Muito satisfeito 

 

7. Quanto ao seu relacionamento com a sua chefia, você está: 

Não satisfeito 

Pouco satisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito 

 

8. Quanto aos relacionamentos interpessoais, você está: 

Não satisfeito 

Pouco satisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito 

  

9. Quanto ao reconhecimento do trabalho por incentivos não-financeiros, você está:  

Não satisfeito 

Pouco satisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito 

  

10. Sobre o valor da remuneração recebida e o tipo de serviço desempenhado por você nesta 

instituição, você se sente: 

Não satisfeito 

Pouco satisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito 

 

11. Sobre o uso da criatividade e liberdade de expressão na execução das tarefas, você está:  

Não satisfeito 

Pouco satisfeito  

Indiferente  



 

Satisfeito  

Muito satisfeito 

 

12. Quanto a preocupação e investimento em treinamento e capacitação, você está:  

Não satisfeito 

Pouco satisfeito  

Indiferente   

Satisfeito  

Muito satisfeito 

 

13. Com relação a assistência a saúde, no seu ambiente de trabalho, você está:  

Não satisfeito 

Pouco satisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito 

 

14. Sobre a preocupação da instituição em que você trabalha com a sua saúde ocupacional, 

você está: 

Não satisfeito 

Pouco satisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito 

 

15. Sobre os benefícios oferecidos pela instituição em que trabalha você está:  

Não satisfeito 

Pouco satisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito 

 

 

 



 

16. Como você percebe a imagem da instituição em que trabalha diante de seus servidores? 

 

 

 

17. Qual sua satisfação em relação a preocupação da instituição com a qualidade dos serviços 

prestados a sociedade? 

Não satisfeito 

Pouco satisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito 

 

18. Você acredita que o ambiente de trabalho pode contribuir para o desenvolvimento de 

níveis de irritabilidade ou estresse? 

Não satisfeito 

Pouco satisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito 

 

19. Você se sente estressado devido ao seu ambiente de trabalho?  

Não 

 

20. Você desenvolveu algum problema de saúde devido o serviço que desempenha? Se sim, 

quais? 

 

21. Neste espaço, sinta-se à vontade para pontuar brevemente alguma crítica e/ou sugestão 

sobre o trabalho do servidor público no Maranhão. 

 

 

 
 

 



 

 

GESTÃO DA INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO: 

A importância da administração de competências e habilidades de 
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RESUMO 

 
O presente estudo objetivou analisar o referencial teórico acerca da inovação, em especial inovação no 

setor público e, a partir disso, propôs um compilado de competências e habilidades dos servidores 

capazes de nortear as práticas de inovação no setor público. O quadro proposto nesta pesquisa foi 

desenvolvido com base nas dimensões de inovação apresentadas pelos autores Lawrence & Lorsch 

(1967), Tidd, Bessant & Pavitt (2008), Scherer e Carlomagno (2016), bem como nos relatórios das 

instituições OCDE (2017) e Laboratorio de Gobierno do Chile (2018), além de um processo contínuo 

de observação do nosso campo de atuação. Consideramos que a educação para a inovação, por meio 

de escolas de governo ou programas específicos, é necessária para que características pessoais sejam 

potencializadas com a capacitação técnica e gerencial de práticas inovadoras, visando um desempenho 

efetivo do setor público e a criação de valor para a sociedade. 

 

Palavras-chave: inovação; inovação no setor público; competências e habilidades; gestão da 

inovação. 

INTRODUÇÃO 

A inovação é um fenômeno complexo e multinível que vem sendo considerada como 

indispensável para diferentes tipos de instituições e organizações na sociedade atual. Na 

esfera pública, os debates sobre inovação vêm desde a Teoria do Desenvolvimento Econômico 

de Schumpeter (1934), até os dias atuais.  

Historicamente envolto em comparações com o setor privado sobre níveis de 

inovação, hoje a inovação em setor público pode ser analisada sob viés da criação de valor ao 

público, “sendo necessário que as ideias sejam, ao menos em parte, novas (em vez de 

melhorias incrementais); estejam implementadas; e sejam úteis (neste ponto destacando a 

necessidade de se verificarem seus impactos para verificação da entrega do valor público 

delas esperado) (MULGAN, 2007, apud OLIVEIRA; SANTOS JÚNIOR, 2017)”. 
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Para que conceitos relacionados à inovação sejam efetivamente desenvolvidos é 

necessário, antes de tudo, que as pessoas que atuam na gestão pública reúnam uma série de 

competências e habilidades para tal fim. Partindo da questão de investigação “quais as 

características os servidores devem ter para colaborar, em processos de cocriação, com a 

inovação no setor público?” demos início a uma pesquisa bibliográfica e analise de referencial 

teórico que nos embasou para propor uma série de habilidades e competências necessárias 

para nortear os funcionários públicos para que saiam de um processo de “ideias pontuais de 

inovação” para o patamar de estrategistas de inovação. 

2 METODOLOGIA  

Toda pesquisa científica exige certas características intelectuais e sociais dos 

pesquisadores, dentre elas: conhecimento do assunto a ser pesquisado; curiosidade; 

criatividade; atitude autoconetiva; sensibilidade social e confiança na experiência. E a partir 

desses atributos, elencados por Gil (2008), iniciamos o percurso metodológico desse estudo.  

Com base nos objetos da pesquisa, nosso método é de cunho exploratório, pois visa 

proporcionar maior familiaridade com o problema, tornando-o mais explícito. Em relação ao 

procedimento, utilizamos a técnica de pesquisa bibliográfica. Utilizamos livros e artigos 

científicos já publicados por autores da área de pesquisa (GIL, 2008). A pesquisa foi realizada 

entre os meses de janeiro, fevereiro e meados de março de 2021. 

3. CULTURA ORGANIZACIONAL 

A forma como uma organização conduz suas atividades no conjunto de valores, 

crenças e ações, compreende e representa bem a cultura organizacional e é estrategicamente 

essencial para a sua sobrevivência na sociedade e que a distingue das demais, sobretudo no 

setor público. Os administradores de órgão muitas vezes têm dificuldades de implantar 

mudanças justificáveis de fortalecimento e que fazem toda diferença no desenvolvimento de 

ações, por conta de resistência das pessoas e de ausência da cultura organizacional e seu 

caráter multidisciplinar.  

A cultura organizacional pode ser constituída pelo modo institucionalizado de pensar e 

agir existente em uma organização. “A essência da cultura de uma empresa é expressa de 

maneira como ela faz seus negócios, (...) como trata seus clientes e funcionários, o grau de 

autonomia ou liberdade que existe em suas unidades ou escritórios e o grau de lealdade 

expresso por seus funcionários com relação à empresa” (CHIAVENATO, 1999, p.138). 



 

Na contemporaneidade, a cultura organizacional possui tendências apontadas como 

decorrentes de mudanças que o capitalismo inseriu no mundo da produção e do trabalho nos 

últimos anos. Entre as tendências apresentadas por Antunes e Dal Rosso (2008) há o processo 

de reestruturação em escala global, com objetivo de recuperar padrão de acumulação que 

vinha perdendo no interior do espaço produtivo, redesenhando modalidades de trabalho que 

desencadeia a flexibilização de dias e horários de expedientes presentes no setor público, por 

exemplo.  

4 CULTURA DA INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO 

 Inovar é uma prática imprescindível para diferentes tipos de instituições e organizações 

nesta era digital. Muito mais que uma característica de setores tradicionalmente criativos, a 

cultura da inovação deve estar na base da filosofia organizacional. As práticas de inovação, no 

entanto, acabam encontrando barreiras em pensamentos e estruturas institucionais arcaicas, 

lideradas por gestores que não compreenderam ainda a necessidade de inovação para 

desempenho efetivo e vantagem competitiva de uma organização. 

 De acordo com dados de pesquisa realizada pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE - sigla em português), em 2016, sobre práticas 

estratégicas de gestão de recursos humanos no governo, há clara indicação de que a inovação 

é uma das maiores prioridades para a reforma de recursos humanos nos países da 

Organização. Realizada em 28 países, o estudo aponta ainda que a inovação no setor público 

figura nos objetivos estratégicos de governo. Muitos países estão desenvolvendo programas 

de capacitação e treinamento para funcionários e líderes do serviço público. Quase metade das 

entidades que responderam ao questionário da OCDE incluem conceitos relacionados à 

inovação em seus quadros de competência. Porém, em muitos casos, a inclusão da inovação 

nas políticas e práticas de gestão de recursos humanos são temporárias não ampliando em 

detalhes as habilidades e competências específicas necessárias para os servidores públicos. 

 Observamos que a inovação pode ser associada a comportamentos ou atividades de 

cunho tangível, em um contexto de muitas dimensões. “Inclui a intenção de ser inovativo, a 

infraestrutura que dá suporte à inovação, comportamento de nível operacional necessários a 

influenciar o mercado e a orientação de valor e o ambiente para implementar a inovação” 

(DOBNI, 2008, p. 540).  



 

 Para Schumpeter (1942), ao inovar, estabelece-se um processo de criação do novo -

introdução de um novo bem; de novos processos produtivos; nova fonte de matéria-prima 

etc., em detrimento da destruição do que tem propensão a ficar obsoleto.  

 Dentro de uma concepção organizacional, é necessário que a atividade de inovação seja 

rotineira e desburocratizada para que o imperativo da inovação seja efetivamente praticado. 

Scherer e Carlomagno (2016) compreendem que há um paradoxo em relação à temática 

inovação. Todos sabem que ela é essencial para a ecologia econômica, científica, educacional 

e social atual, porém, poucos conhecem de fato as estratégias do processo inovativo. Os 

autores apontam que as habilidades de gerenciar o processo de inovação estão nas mãos de 

poucos. 

 A ideia de que inovar é simplesmente propor algo novo pode reduzir a dimensão do 

termo, principalmente no que se refere a setores econômicos e de desenvolvimento. Afinal, há 

um número infinito de invenções que não geram impacto no meio em que estão inseridos. Em 

uma visão schumpeteriana, é necessário que a inovação traga vantagens competitivas, em 

suma, resultados tangíveis (SCHERER & CARLOMAGNO, 2016). 

 Ao pensar a inovação no setor público, podemos tomar como base a concepção da 

Comissão Europeia (2013), que conceitua inovação como o processo de geração e 

implementação de novas ideias com o intuito de criar valor para a sociedade, com foco 

interno ou externo à administração pública. Logo, diante de uma sociedade cada vez mais 

conectada e informada, as organizações públicas têm se empenhado em fomentar práticas 

inovadoras, seja pela pressão dos atores sociais, seja pela complexidade dos problemas ou 

mesmo dos orçamentos enxutos (CAVALCANTE; CUNHA, 2017).  

 Ao contrário das inovações disruptivas, que têm características revolucionárias, a 

inovação no setor público pode ser vista como implementação de novidades que tenham o 

efeito de romper com processos ultrapassados e burocráticos, gerando ações positivas. Para 

que isso ocorra, é necessário que barreiras organizacionais sejam desfeitas. Entre as mais 

difíceis de serem superadas estão a da tolerância ao erro e do tempo. No setor público, que 

tem a sociedade como grupo-alvo, erros são fonte de crítica e motivos para desaprovação de 

gestores. O tempo também é um inimigo do processo de inovação na gestão pública, afinal, é 

fundamental que ações tenha começo, meio e fim dentro do período de mandato. Assim, 

projetos inovadores que demandam mais tempo para serem executados acabam sendo 

eliminados prematuramente ou sequer são executados. 

 Há ainda outros entraves à inovação no setor público, tais como: falta de apoio das 

lideranças políticas e técnicas; falta de incentivo para os funcionários; resistência dos 



 

funcionários (inovar pode significar mais trabalho); exigências regulamentares (excesso de 

burocracia que torna o processo lento ou restrito) e falta de recursos humanos e financeiros 

(SCHERER & CARLOMAGNO, 2016, p.109). 

4.1 Dimensões para inovar no setor público 

 No campo da inovação, há dimensões que podem auxiliar as organizações no processo 

de mudança. Para Lawrence & Lorsch (1967 apud Silva et al. 2019), as instituições devem 

trabalhar de modo a coordenar os campos estratégicos, operacional, administrativo e humano.  

 Tidd, Bessant & Pavitt (2008 apud Silva et al. 2019) apontam dez critérios, no contexto 

da inovação, que devem ser perseguidos pelas organizações para obterem respostas 

inovadoras. São eles: visão e liderança focada em inovação; estrutura organizacional 

congruente; papéis cruciais para inovação na organização; capacitação; comprometimento das 

pessoas; confecção de uma equipe para inovação; ambiente criativo; foco externo, modelo 

multidirecional e multicanais para comunicação; e competência de aprendizagem 

organizacional. 

 Scherer e Carlomagno (2016), por sua vez, consideram que há oito dimensões 

necessárias e específicas para que sejam desenvolvidas ações e deliberações que possam 

aumentar a taxa de sucesso em inovação no setor público. Para os autores, é necessário que 

sejam trabalhadas as dimensões: liderança política e técnica; diretrizes estratégias (que, por 

sua vez, englobam: oferta, desempenho, canal, gestão, tecnologias, custos, comunicação e 

políticas públicas); governança; cultura de inovação; processo de inovação; conexão com 

stakeholders; e gestão do conhecimento. 

 Na Conferência da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) de Inovação do Setor Público, em 2017, "Inovando o setor público: das ideias ao 

impacto", foram apresentados quatro "chamados à ação" que precisavam ser urgentemente 

direcionados para promover e permitir a inovação do setor público Considerando como 

dimensões para inovar, temos, na visão da OCDE: concentração em pessoas; regras e 

processos; conhecimento em prática; e jeitos de trabalhar. 

 Na América Latina, há um pioneiro Laboratório de Inovação Pública Nacional, 

localizado no Chile. Lá, eles operacionalizam uma lógica de gestão pública inspirada em 

cinco princípios, que ponderamos como dimensões para inovar. São eles: foco nas pessoas; 

processos de cocriação; pensamento sistêmico; processos de experimentação; e gestão da 

experiência. A partir desses pontos, são estabelecidas “práticas de trabalho mais horizontal, 

colaborativo e em aliança com diversos atores para gerar novos serviços e soluções para 



 

problemas públicos mais simples, mais baratos, mais eficientes e mais adequados às 

necessidades das pessoas” (LABORATORIO DE GOBIERNO, 2018, p.9).  

3.2 Breve relato da atuação inovadora dos governos federal e estadual 

 Correntes e iniciativas relacionadas à inovação do setor público nas esferas federal e 

estadual começaram a ser desenvolvidas nos últimos anos. No âmbito federal, existe uma rede 

de inovação do setor público, o Inovagov. Composta por diversos setores da sociedade (81 

organizações públicas, 20 empresas do setor privado, 13 instituições do terceiro setor, 6 

instituições de ensino superior e 7 pesquisadores independentes), a rede busca estimular a 

geração de ideias e soluções criativas, promover enfoques mais humanos e centrados na 

experiência do usuário e integrar e articular esforços de diferentes setores, que resultem em 

melhoria de processos e serviços e promovam, de forma sistêmica, a cultura da inovação no 

setor público. . 

 No campo estadual, o Governo do Maranhão possui o programa Inova Maranhão. É 

considerado como uma política pública que visa estimular práticas de inovação, de 

empreendedorismo e de uso e desenvolvimento de tecnologias no estado, em múltiplas áreas. 

O programa é orientado para impacto socioeconômico, para a democratização das 

oportunidades e para o incremento da eficiência das organizações, atuando em sete eixos de 

estímulo: Startups, Educação, Universidade, Ecossistema, Administração Pública, Empresas e 

Parque Tecnológico. Observamos, ainda, outras ações pontuais relacionadas ao fomento da 

cultura da inovação no setor público do estado do Maranhão, tais como: palestras, cursos e 

eventos, em grande parte fomentados pela Escola de Governo do Maranhão (EGMA).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A partir de uma análise de livre interpretação dos conceitos pesquisados e avaliados 

neste estudo e, afastando-se de observações rasas, identificamos e descrevemos algumas 

características necessárias e recomendáveis para guiar os profissionais do serviço público para 

a prática da inovação. Reforçamos que se trata de características embasadas em um 

referencial teórico e dentro de um repertório criativo e sensível para o campo da pesquisa em 

inovação proposto pelas pesquisadoras deste estudo. 

 Ao sugerir tais características, almejamos que os servidores públicos (em diferentes 

funções e setores) saiam de um processo de “ideias pontuais de inovação” para o patamar de 

estrategistas de inovação. Salientamos que são necessárias políticas públicas direcionadas 



 

para esse fim, principalmente no que tange a formação desses pensadores e executores em 

inovação no setor público.  

 Destarte, diante das dimensões de inovação citadas pelos autores Lawrence & Lorsch 

(1967), Tidd, Bessant & Pavitt (2008), Scherer e Carlomagno (2016) e apresentadas nos 

relatórios das instituições OCDE (2014) e Laboratorio de Gobierno do Chile (2018), (ver 

subtópico 4.1), além de um processo de observação do nosso campo de atuação, chegamos ao 

seguinte quadro: 

Quadro 1 – Habilidades e competências requeridas de um servidor público inovador 

Área Habilidades e competências 

Técnica  
 

-Saber ouvir as pessoas 

-Saber observar o seu entorno  

- Saber organizar ideias 

-Saber interpretar e associar informações 

- Saber compreender problemas  

- Saber se comunicar com clareza 

- Saber mapear tendências  

- Ter poder de análise 

- Ter pensamento holístico 

- Ter conhecimento sobre comportamentos humanos 

-Ter habilidade de transformar problemas em soluções 

- Saber liderar 

-Saber trabalhar de forma colaborativa e em rede 

- Saber dialogar 

- Ter pensamento crítico 

- Ter raciocínio criativo 

- Ter proatividade 

-Ter habilidades correspondentes a sua profissão 

- Ter conhecimento sobre cultura, política e sociedade 

 

Gerencial - Ter conhecimento em métodos de gestão de projetos 

-Ter capacidade de identificar e utilizar recursos 

individuais e coletivos da equipe 

- Ter capacidade de criar um ambiente de trabalho 

desafiador e criativo 

- Ter conhecimento sobre metodologias de resolução 

de problemas 

- Ter conhecimento sobre metodologias de inovação 

incremental e disruptiva 

-Ter domínio sobre métodos e ferramentas de 

inovação 

- Ter conhecimento em gestão de crise 

-Saber reconhecer talentos 

-Ter conhecimento em técnicas de tomada de decisões 

-Ter conhecimento em técnicas de negociação 

-Ter conhecimento e controle sobre as ações da 

instituição 

- Saber lidar com a pressão de situações cotidianas. 

- Saber gerenciar o tempo 

- Ter conhecimento sobre análise e mensuração de 

dados 

 



 

Características pessoais -Ser curioso 

- Ser argumentador 

-Respeitar a visão do outro 

- Ter espírito empreendedor 

- Ser flexível 

- Ter empatia 

- Ser disciplinado 

- Ser engajado 

- Ter abertura para mudanças de ideias e planos 

-Ser auto motivado 

-Ter atitude de pesquisador 

- Ser otimista 

- Ser persistente 

- Ser ousado  

-Ter discernimento em assumir riscos 

- Ser humilde 

- Ser resiliente 

- Ter empatia com o outro 

Fonte: elaborado pelas autoras, 2021 

 O tema das habilidades e competências para a inovação do setor público é complexo e 

vem sendo descompactado aos poucos (OCDE, 2017). Consideramos que seja necessário ter 

um conjunto de habilidades e competências para ser um servidor público inovador, no 

entanto, alcançar essas características em sua totalidade não é humanamente fácil. Por isso, é 

urgente pensarmos em equipes inovadoras com habilidades e competências que, associadas, 

possam compor um núcleo de excelência. 

 As habilidades e competências em diferentes áreas devem ser agregadas às 

oportunidades geradas pelos governos, com estruturas institucionais e condições para aplicar e 

desenvolver suas habilidades de forma eficaz, a exemplo do que ocorreu na ação pioneira do 

Governo do Chile. Por isso, a educação para a inovação é uma temática que deve ser tratada 

com seriedade pelos governos. Como vimos no quadro 1, há habilidades gerenciais que 

devem ser estimuladas pelos governos, seja por meio de workshops, mentorias, cursos, 

atividades lideradas por especialista, sensibilização da alta gestão para a temática e incentivos 

às práticas inovadoras. Assim, poderá haver melhoria ativa das condições para que os 

servidores públicos possam institucionalizar as práticas de inovação em suas organizações, 

criar papéis, funções e estruturas de apoio para a inovação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O desenvolvimento deste estudo levou em consideração observações e experiências 

pessoais das autoras, estudos bibliográficos e análise de dados qualitativos. O resultado reflete 

a urgente necessidade de discussões e efetivação de práticas inovadoras no serviço público, 

que possam gerar valor ao mesmo. 



 

 Para ser um servidor inovador, é necessário que desafios pessoais e institucionais 

sejam superados. É imperativo o acolhimento do governo e implantação de políticas públicas 

associadas ao tema. Observamos que o fracasso em conseguir uma implantação de inovação 

contínua tende a ser o maior empecilho dos governos. Os acordos de cooperação entre setores 

públicos, privados e instituições de ensino podem ser um meio de iniciar o processo de 

implantação da inovação nos setores públicos. Inclusive pela base necessária: a capacitação 

para a prática inovadora. 

 Analisamos que, mesmo tendo diferentes dimensões para inovar, os gestores públicos 

devem iniciar sempre o percurso pelas pessoas que compões seu principal público: os 

servidores. É a partir deles que as mudanças efetivas poderão acontecer.  

 Diante da atual cultura em que estamos imersos, na qual os atores sociais estão 

altamente conectados e atentos às atuações governamentais e, por conseguinte, com as 

crescentes expectativas em relação aos serviços ofertados pelos setores públicos, os 

problemas complexos, burocráticos ou pouco acessíveis devem ser foco de melhores entregas 

(soluções). 

Através do estudo realizado buscamos esclarecer o desenvolvimento das habilidades e 

competências necessárias a um servidor inovador. Apontamos que a educação para inovação 

sugere investimentos na ordem econômica, tendo em vista que os resultados das práticas 

inovadoras contínuas podem ser parte das soluções de dificuldades que encontramos no país, 

no que tange à esfera pública. 

Consideramos que as características compiladas neste estudo são capazes de nortear as 

práticas de inovação no setor público. A qualificação dos servidores, por meio de escolas de 

governo ou programas específicos, é necessária para que características pessoais sejam 

potencializadas com a capacitação técnica e gerencial de práticas inovadoras. 

A temática inovação no setor público está longe de ser esgotada. Apontamos alguns 

caminhos futuros: principais dimensões em que são adotadas práticas de inovação no setor 

público estadual; impactos dos processos de inovação na rede pública estadual; e estudos de 

casos de setores públicos estaduais que estão implementando inovação sistêmica. 
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