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E d i t o r i a l   

 

 

A 14ª edição da Revista Maestria permanece com 

seu caráter multidisciplinar, trazendo artigos que discu- 

tem aspectos relativos às questões sociais fundamentais. 

As pluralidades da formação dos autores, bem como dos 

temas discutidos, garantem a diversidade preconizada por 

esse periódico científico. 

Em destaque, temos o artigo do francês Stéphane 

Tessier, intitulado “Mobilisation de la pédagogie de l’in- 

terstice auprès de jeunes en situation de précarité: Vers un 

nouveau cadre d’évaluation pour les projets d’éducation 

pour la santé”, que trata da importância metodológica para 

a avaliação de intervenções educacionais em instituições 

de atendimento à jovens em situação de vulnerabilidade. 

As autoras Elizabete Cristina de Jesus Campolina, 

Milene Silva Rodrigues e Tatiane Silva Rodrigues, no ar- 

tigo “Maternidade no Sistema Prisional: da gestação ao 

desligamento com o filho”, apresentam como é realizado o 

atendimento no período gestacional e puerperal das reclusas 

em um Centro de Referência à gestante privada de liberdade, 

em conformidade com as diretrizes do Ministério da Saúde. 

Ainda na perspectiva da efetividade de políticas públi- 

cas, tem-se o artigo “Os desafios na garantia do direito huma- 

no à alimentação adequada no Brasil”, dos autores Maryelle 

de Abreu Lacerda, Francisco Ribeiro e Lorena Borsoi Agrizzi, 

que discutem, sob o aspecto jurídico, os desafios e perspectivas 

da garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada. 

Abordando a temática da Educação Ambiental, os 

autores Renata Augusta do Nascimento e Marco Aurélio 

Pereira apresentam a experiência de construir práticas de reu- 

tilização de materiais para estimular reflexões e vivências que 



 

possibilitam a aquisição de valores sustentáveis para alunos 

do 2ª Ano do Ensino Médio de uma escola de Sete Lagoas. 

O estudo exploratório sobre a influência da cidade 

de Sete Lagoas, de Flávio José Rodrigues de Castro, traz 

reflexões acerca dos critérios para a delimitação de regiões, 

bem como dos elementos adequados para indicar a área 

de influência de cidades de porte médio. 

Esta edição conta, ainda, com a OPINIÃO de Eliseu 

Alves sobre a (não) solução agrícola do problema de pobreza 

rural, uma abordagem sobre a contribuição da agricultura 

para a inclusão social no Brasil, relevante para os dias atuais. 

E finalizamos esse Editorial, sob a minha responsa- 

bilidade, agradecendo a contribuição de todos os autores, 

pareceristas ad hoc e leitores na construção de mais esse 

número da MAESTRIA, e, em especial, à Vanessa Padrão 

de Vasconcelos Paiva, pela dedicação em fazer da Revista 

Maestria um periódico com alto valor acadêmico, integra- 

do ao projeto de ensino, pesquisa e extensão do Centro 

Universitário de Sete Lagoas – UNIFEMM. 

Boa leitura! 

Cynara Magalhães Pinto Godoi Quintão 

Coordenadora do Conselho Editorial 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A r t i g o s   
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Mobilisation de la pédagogie de 
l’interstice auprès de jeunes en 
situation de précarité: Vers un nouveau 
cadre d’évaluation pour les projets 
d’éducation pour la santé 

Stéphane Tessier* 

 
 
 
 
 

Resumo 
 

Intervir em educação para a saúde (EPS) junto a públicos 

em situação de vulnerabilidade exige uma metodologia bem 

precisa, além de princípios éticos sólidos. As dificuldades em 

demonstrar a eficacidade de ações deste tipo podem levar a uma 

limitação dos registros à satisfação dos participantes. O modo 

de experimentação de um dispositivo específico «a pedagogia 

do interstício» foi definido por meio de uma comparação da 

evolução de jovens de duas escolas «de segunda chance»1, sendo 

uma em processo de intervenção e a outra não. Posteriormente 

esse processo foi repetido em outra escola de segunda chance 

e em um centro educativo fechado (CEF)2. Os resultados qua- 

litativos são muito encorajadores. Essa experiência permite 

discutir a pertinência da aplicação de métodos clássicos à ações 

de Educação para a Saúde (EPS), identificar novas perspectivas 

de avaliação e, ainda de traduzir as verdadeiras evoluções das 

competências psicossociais dos participantes. 

Palavras-chave: Educação para a saúde. Jovens em dificuldade. 

Teatro de intervenção. Ética. Emponderamento. Avaliação. 

 
* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Médecin de santé 
publique, chercheur 

associé à l’équipe 
de recherche Crise, 

École, Terrains 
sensibles, CREF EA 

1589, Université 
Paris Ouest Nanterre, 

et au laboratoire 
de pédagogie de 
la Santé EA 3412, 
Paris13, Sorbonne 

Paris Cité, Président 
de l’association 

REGARDS http:// 
dautresregards.free.fr 
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2 e2c – é uma 
instituição em 
parceria com o 
mundo econômico, 
com suporte das 
coletividades 
territoriais, locais 
e consulares e 
cujo objetivo é 
o de assegurar a 
inserção profissional 
e social de jovens 
sem diploma ou 
qualificação. Apesar 
de não emitir 
diploma atesta 
a competência 
dos alunos 
acompanhando 
seu projeto pessoal 
e profissional dos 
estagiários que 
trabalham em 
rede com os atores 
intervenientes do 
projeto. http:// 
www.e2c-paris.fr/ 
pedagogie - acessado 
em 04/12/2016. 

Résumé 

Intervenir en éducation pour la santé auprès de publics en situ- 

ation de précarité exige une méthodologie bien précise et une 

solide éthique. Les difficultés de démontrer l’efficacité d’actions 

de ce type poussent à parfois limiter les mesures à des registres de 

satisfaction des participants. La démarche d’expérimentation d’un 

dispositif spécifique « la pédagogie de l’interstice » a été mise en 

œuvre en comparant les évolutions des jeunes de deux écoles de 

la deuxième chance, l’une avec l’action, l’autre sans, puis répétée 

dans une autre école de la deuxième chance et un centre éducatif 

fermé. Les éléments qualitatifs sont très encourageants. Cette 

expérience permet de discuter la pertinence de l’application des 

méthodes classiques à des actions d’EPS et d’identifier de nouvelles 

perspectives d’évaluation, plus à même de traduire les véritables 

évolutions des compétences psychosociales des participants. 

Mots clés: Education pour la santé. Jeunes en difficulté. Théâtre 

d’intervention. Ethique. Empowerment. Evaluation. 

 
3 Um centro educativo 
fechado (CEF) é, 
na França, uma 
estrutura alternativa 
ao encarceramento de 
menores, criado em 
2002 pela lei Perben 
I de 9 septembre 
2002. Os menores 
reincidentes podem 
ser colocados nessas 
instituições por 
magistrados com 
essa competências 
após a identificação 
de atos delituosos ou 
criminais. 

http://www.e2c-paris.fr/
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1 Introduction 

 

Dans un article récent de cette même auteur (TES- 

SIER, 2012-2), nous avions posé les jalons théoriques de 

la méthode d’intervention pédagogique en éducation pour 

la santé que nous nommions la « pédagogie de l’interstice 

» (TESSIER, 2013), élaborée à partir de l’expérience de 

trente années d’interventions. 

Les années qui suivirent ces publications furent mises 

à profit pour mettre en œuvre et évaluer cette méthode 

pédagogique dans un dispositif quasi expérimental. Pour 

ce faire, deux terrains ont été identifiés: trois écoles de la 

deuxième chance (E2C) et un centre éducatif fermé (CEF) 

de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 

L'éducation pour la santé rentre dans les missions 

de toutes les structures qui travaillent avec la jeunesse, la 

santé jouant un rôle déterminant dans le développement 

du jeune mais étant aussi une conséquence des processus de 

socialisation. Encore faut-il mettre en place des dispositifs 

attractifs qui touchent les jeunes et ne se contentent pas 

d'apporter seulement des informations, et aussi de pouvoir 

en démontrer l’efficacité. 

Dans un premier temps une comparaison a été ef- 

fectuée entre deux E2C, l’une avec le programme, l’autre 

avec une intervention classique afin d’élaborer des outils 

précis de suivi et d’évaluation. Dans un deuxième temps, 

afin de les préciser et de les valider, ces outils ont été mis 

en œuvre dans une nouvelle E2C, puis dans le CEF. 

 
Éducation pour la santé 

 
Les études montrent qu'en éducation pour la santé, 

il ne convient pas d'établir un catalogue de connaissances 
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(BURY, 2000). Les comportements de santé relèvent plus 

de la capacité de mobiliser ses compétences psychosociales 

que de l’acquisition de connaissances brutes. Parmi ces 

compétences figure en premier lieu l'auto-estime, parti- 

culièrement dégradée chez les populations en situation 

difficile (TESSIER, 2012a). 

De nombreuses informations circulent ou sont dis- 

ponibles en matière de santé. L’enjeu est de savoir où et 

comment trouver la véritable information, et surtout d'avoir 

confiance en ses propres compétences pour mettre en œuvre 

concrètement les conseils de santé. Dans cet objectif, plu- 

sieurs méthodes d'intervention existent, parmi lesquelles 

de nombreuses mobilisent l'outil artistique (PAUL, 2008). 

Classiquement, l’évaluation des méthodes d’in- 

tervention en santé vise à reproduire les raisonnements 

adoptés pour les essais cliniques. La « médecine par les 

preuves », matérialisée par la base de données interna- 

tionale (COCHRANE, 2016) en fixe les modalités. 

L'objectif de l'action est donc de tenter de démontrer 

comment cette pédagogie pouvait être efficace auprès des 

jeunes en difficulté, non pas pour « faire passer un message 

» mais pour les outiller afin de porter un regard positif sur 

leur propre santé et d'être capable de se saisir des éléments 

d'information qui sont à leur disposition. Il est aussi de 

forger de nouveaux outils d’évaluation en éducation pour la 

santé, plus pertinents et adaptés à la réalité des mécanismes 

psychosociaux mobilisés. 

 
La pédagogie de l’interstice 

 
Décrite dans l’article précédent (TESSIER, 2012b), la 

pédagogie de l’interstice est inspirée des méthodes de l’édu- 

cation populaire et de la pédagogie de l’opprimé (FREIRE, 
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1974, 2013). Elle met en œuvre des techniques d'animation 

reposant sur la mobilisation d'outils artistiques, singulière- 

ment le théâtre, même si considérer le théâtre comme outil 

pédagogique n’est pas toujours évident (DULIBINE, 2013). 

La pédagogie de l’interstice met en présence une comé- 

dienne professionnelle au côté du professionnel de la santé 

et repose sur l’inventivité des participants. Les scénarisations 

ainsi produites renvoient à une situation propre au vécu 

quotidien du public concerné (GOFFMANN, 1973). Dans 

ce contexte, il faut combiner une bonne connaissance des 

thèmes en jeu avec une compréhension fine des processus 

individuels d’engagement, de déni, de transfert, etc.. Le 

théâtre a dans ce cadre une fonction de révélation et de 

prise en charge collective des thèmes à l’égard desquels 

les attitudes sont souvent ambivalentes. Il s'agit pour les 

participants de reprendre une place là où, jusqu'alors, ils 

ne pouvaient s'imposer. Le fait de tenir un rôle permet de 

se mettre à distance du comportement quotidien et de faire 

preuve de maîtrise de soi. 

L'activité théâtrale permet donc aux participants de 

dépasser leur situation initiale en travaillant leur estime 

d’eux-mêmes sur un mode original et valorisant. 

Cette pédagogie de l’interstice a fait l'objet d'appli- 

cations dans de nombreux contextes et est particulièrement 

bien adaptée aux abords des populations en situation 

difficile, qui se sentent moins concernées et donc moins 

motivées pour mettre en œuvre les conseils de santé 

(TESSIER, 2014). 
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Figure 1 - Modélisation de la pédagogie de l’interstice 
 

Référence: Rappel Tessier, 2012b. 

Cette pédagogie de l’interstice a fait l'objet d'appli- 

cations dans de nombreux contextes et est particulièrement 

bien adaptée aux abords des populations en situation 

difficile, qui se sentent moins concernées et donc moins 

motivées pour mettre en œuvre les conseils de santé 

(TESSIER, 2014). 

Dans la pratique, cette pédagogie met en système ce que 

nombre d'éducateurs expérimentent de façon empirique, mais 

sans parvenir à réellement décrypter les mécanismes psycho- 

sociaux mis en œuvre. Elle cherche à identifier et analyser ces 

mécanismes afin de mieux les contrôler, d’éviter les dérapages 

et de mieux en apprécier les impacts sur les participants. 

 
Les Écoles de la deuxième Chance (E2C) 

 
Les E2C (E2C 2016) ont pour objectif d'assurer l'in- 

sertion sociale et professionnelle de jeunes adultes de 18 a 

25 ans sans qualification et sans emploi. Les groupes d’une 

dizaine de jeunes (garçons et filles) alternent apprentissage 

des compétences fondamentales avec des stages dans des 
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entreprises. Cet accompagnement peut durer jusqu’à deux 

années. Il s’interrompt lorsque le jeune trouve un emploi ou 

une formation, mais le jeune peut aussi sortir du dispositif 

pour d’autres raisons comme un déménagement ou des 

questions de santé : dépression, grossesse. 

Deux objectifs de la charte des principes fondamen- 

taux du réseau E2C rejoignent l’éducation pour la santé: 

• «L’acquisition de compétences sociales qui permettent 

l’insertion dans de bonnes conditions dans la vie 

professionnelle mais aussi citoyenne; 

• L’acquisition de l’aptitude « d’apprendre à ap- 

prendre » qui permet aux jeunes adultes d’accéder 

à la formation tout au long de la vie.» 

La présente recherche-action éducative s’est centrée 

sur l'acquisition de compétences en matière d'informations 

de santé, d'auto-estime permettant de se sentir « mériter » 

une bonne santé, et la construction d'une confiance en sa 

propre capacité à les mettre en œuvre (TESSIER, 2012a). 

 
Les Centres éducatifs fermés (CEF) 

 
Créés en 2002, les CEF sont des structures où sont 

placés des mineurs délinquants de entre 13 ans et 18 ans. Ils 

s’adressent à des jeunes garçons multirécidivistes et consti- 

tuent un dispositif complémentaire et intermédiaire entre les 

solutions classiques de placement et l’incarcération en centre 

pénitencier (MINISTERE DE LA JUSTICE, 2003). Encadrés 

par des éducateurs spécialisés, les jeunes (maximum une 

dizaine par centre) partagent une vie collective rythmée par 

de nombreuses activités obligatoires. 

Le séjour d’une durée de 6 mois éventuellement renou- 

velables est structuré en trois temps : une première phase de 

« reprise » du jeune durant laquelle il lui est interdit de sortir, 
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une seconde un peu plus ouverte vers l’extérieur avec des 

stages en entreprise et des contacts avec sa famille, suivie de 

la troisième où le jeune peut aller et venir quasi librement. 

En cas de manquement de la part du jeune, la sanction est 

l’incarcération. Les CEF sont pilotés par l’administration 

de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ). 

 
 
 

2 Matériel Et Méthodes 

 

L’objectif de ces recherches-actions était triple. 

 
2.1 Démontrer la plus-value de la pédagogie de 
l’interstice sur les autres actions plus classiques 

 
• Identifier les éléments de contexte favorables ou 

défavorables à sa mise en œuvre; 

• Identifier de nouveaux éléments de suivi et d’éva- 

luation potentiellement mobilisables en éducation 

pour la santé. 

Pour atteindre le premier objectif, une comparaison 

entre deux E2C a été effectuée en 2014, où l’une a bénéficié 

de l’ensemble de l’opération, l’autre ne bénéficiant que 

d’actions classiques d’éducation pour la santé. 

Dans un deuxième temps, pour affiner les modalités 

d’évaluation, l’intervention a été répétée en 2015 dans une 

E2C et dans un CEF. 

L’ensemble du dispositif a bénéficié de l’observation 

permanente par une stagiaire en master 2 en Sciences de l’édu- 

cation qui est devenue en 2015 chargée de projet vacataire. 
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Choix des structures 

 
Le projet expérimental s’est concentré sur le dépar- 

tement de la Seine et Marne (Est de Paris), relativement 

démuni en matière d’actions d’éducation pour la santé. Sur 

place le choix fut porté par la direction départementale 

des E2C sur l’école de Meaux comme lieu de test et celle 

de Montereau comme comparaison. À Meaux le groupe 

de stagiaires a été choisi dès leur entrée dans le dispositif 

E2C. À Montereau, il fallut regrouper les stagiaires avec 

d’autres provenant de groupes antérieurs afin d’obtenir 

un nombre suffisant. 

Les lieux d’application ont été l’E2C de Paris 19ème 

qui s’est portée volontaire après un appel à candidature en- 

voyé aux E2C d’Ile de France et un CEF dans le département 

de l’Essonne identifié par la Direction régionale de la PJJ. 

 
2.2 Déroulement du projet 

Expérimentation dans les E2C de Seine et Marne 

 
L'organisation de l'action s’est structurée en 7 

séances d'une demi-journée à Meaux dont cinq portaient 

spécifiquement sur la méthodologie de la pédagogie de 

l’interstice, et en 3 séances à Montereau, toutes enregistrées. 

Dans les deux sites, les dates ont été tributaires des 

stages effectués par les jeunes, ce qui a engendré de longues 

périodes entre deux séances, parfois de plus d’un mois. 

Les encadrants de l’E2C assistaient à toutes les séances 

en adoptant une posture de retrait. 

Les toutes premières séances (9 à Meaux dont 4 

filles, 9 à Montereau dont 7 filles) associaient la passation 

d’un questionnaire avec une mise en parole des jeunes 

grâce à un Métaplan®. Elles ont permis de connaître 
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4 Pour les addictions: 
Prévention 
des conduites 
addictives : drogues 
et dépendance, 
CRESIF 2005 
(téléchargeable sur 
http://www.vitry94. 
fr/solidarite-sante/ 
promotion-de-la- 
sante/professionnels/ 
rubrique « 
publications 
disponibles en 
téléchargement 
» 29/11/2016) 
Pour la nutrition 
: Photolangage® 
Jeunes et alimentation 
: penser ce que 
manger veut dire 
(direction Claire 
Bélisle et Alain 
Douiller), Lyon : 
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leurs aspirations et d’engager le processus de reprise de 

confiance dans leurs compétences. 

Deux séances « classiques » ont été organisées sans 

la comédienne dans les deux sites, consacrées à la nutri- 

tion et aux addictions. L'objectif était grâce à un outil de 

photo-expression4 de faire verbaliser les connaissances des 

jeunes, de leur faire identifier les sources d'information 

fiables, puis de jouer une saynète. Les mêmes documents 

d’information sur ces deux thèmes ont été distribués dans 

les deux sites. À Meaux pour la nutrition et à Montereau 

lors des deux dates, le nombre de jeunes présents était très 

insuffisant, nécessitant de rassembler d’autres promotions 

présentes sur les sites pour faire nombre. 

Dans les deux sites, la dernière séance de bilan a été 

avancée, la composition des groupes étant trop variable d’une 

séance sur l’autre, ce qui a bloqué la représentation finale. 

Les jeunes étaient fortement incités à venir à l'action 

mais, à la demande de l’équipe de recherche, aucun enjeu 

scolaire officiel (obligation, sanction, évaluation formelle) 

n’y a été spécifiquement attaché. 

 
E2C Paris 

 
Une fois la première expérimentation achevée, un 

modèle de suivi et d’évaluation était disponible et a été 

mobilisé à l’E2C de Paris en mai-juin 2015. Le modèle 

de 5 ateliers dont une représentation a été suivi, avec le 

regard extérieur de la vacataire et une nouvelle comédienne. 

Dix jeunes dont six filles ont suivi l’action avec régularité, 

chaque jeune ayant assisté à 3 séances au moins. 
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CEF 

 
Le même type d’intervention a été effectué en no- 

vembre-décembre 2015 avec là encore le regard extérieur. 

Les cinq jeunes retenus dans le CEF ont participé aux 5 

séances mais il ne put y avoir de représentation. 

 
2.3 L’évaluation 

 
Le processus d’évaluation appliqué à tous les sites 

(E2C et CEF) combine plusieurs stratégies : 

• L’observation du dispositif portait sur les différentes 

caractéristiques de la pédagogie de l’interstice et leur 

mobilisation dans chaque phase. 

• Au début de chaque séance, un entretien de débriefing 

avec les encadrants permettait d’identifier les évolu- 

tions des jeunes et de connaître l’atmosphère du site. 

• En fin de séance, un débriefing était fait par la vaca- 

taire avec les jeunes en l’absence des animateurs et de 

l’encadrant. 

Qualitativement, la comparaison entre les E2C de 

Seine et Marne se fit au travers : 

• D’une analyse du Métaplan® des deux sites ; 

• De l’avis des encadrants recueilli avant chaque séance 

dans les deux sites ; 

• De l’analyse du déroulé des séances ; 

• De l’analyse des discours des jeunes sur leurs per- 

ceptions du dispositif. 

Un questionnaire avant et après le dispositif a été 

tenté mais, vu la faiblesse et la variabilité de l’échantillon, 

ses résultats n’ont pas été exploitables. 

L’ensemble du projet a systématiquement fait l’objet 

d’une restitution aux encadrants des structures concernées. 
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Resultats 

 
Comparaison des E2C de meaux et Montereau 
Premier état des lieux : Métaplan® 

 
A la question « qu’est-ce que vous évoque le mot « 

santé » ? », les jeunes ont rempli trois post-it qui ont été 

rassemblés en grandes familles sémantiques. 

A Meaux, l’enjeu de choisir le thème qui allait guider 

le travail des semaines suivantes a été très mobilisateur. Il 

fallut ainsi plusieurs tours de scrutin, à main levée puis 

à bulletin secret pour déboucher sur le choix du thème « 

grossesse et sexualité ». 

A Montereau, ayant moins d’enjeu, le débat fut plus 

pauvre et s’est limité aux addictions. 

 
Déroulé des séances 

 
À Meaux les cinq séances articulant le médecin avec 

la comédienne ont fait l’objet de contributions très actives. 

Comme pour tous les sites, elles étaient initiées par des exercices 

de relaxation et de positionnement théâtral puis alternaient 

information technique et travail théâtral. Entre les scènes les 

débats revenaient sur les questionnements et les discussions 

techniques permettaient de lancer de nouvelles idées de jeu. 

La posture du médecin autorisait les jeunes à poser 

toutes les questions en santé (aucune n’était taboue ou 

inintéressante) alors que celle de la comédienne lui per- 

mettait de s’autoriser à jouer librement (aucun jeu n’était 

mauvais ou inadéquat). 

Les jeunes ont choisi la première scène en se ra- 

contant d’abord en binôme une histoire sur le thème de 

la grossesse et de la sexualité, à charge pour chacun de 

restituer au groupe l’histoire de son partenaire. 
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Six ont ensuite improvisé autour d’un distributeur 

de préservatifs dans un hôtel qu’ils ont nommé « couche- 

tout ». Les personnalités ont commencé à s’exprimer et 

le groupe à trouver un certain équilibre. Les thématiques 

s’articulaient autour de l’usage du préservatif, de la peur 

devant la sexualité (aboutissant au sabotage du distributeur), 

de la prévention de la violence, jusqu’à une fin mettant en 

scène l’homosexualité masculine. 

Lors de la deuxième séance, 7 jeunes ont mis en scène 

des filles à la cafeteria dont l’une découvre sa grossesse en 

faisant un test dans les toilettes. Les échanges sur le thème 

portaient sur tous les moyens de contraception et d’interrup- 

tion de grossesse ainsi que la stigmatisation par le groupe. 

La troisième séance, encadrée par les séances tech- 

niques (addiction avant, nutrition après), a commencé 

par un échange dans un bar, suivi par une répétition de 

la première saynète. Une nouvelle scène mettait en jeu un 

examen gynécologique pratiqué après une prise de risque. 

Les IST ont été largement abordées, dont les mycoses avec 

l’idée de montrer un gros champignon de Paris lors de la 

représentation. L’atmosphère était tendue, sur jouée, avec 

une surenchère d’humour qui traduisait un certain malaise. 

Malheureusement le jour prévu pour la grande 

répétition, seuls deux jeunes étaient présents. Une impro- 

visation a été organisée avec les deux garçons présents qui 

se racontèrent l’histoire de l’hôtel « couche tout » autour 

d’un feu de camp sur lequel ils grillaient des marshmallows 

avec beaucoup de nostalgie et de tristesse. 

Du fait de la désaffection des jeunes, la représen- 

tation prévue la semaine suivante avait dû être convertie 

en séance de bilan. Pourtant, le jour dit, cinq jeunes se 

sont présentés, s’étant mutuellement téléphoné pour se 

motiver, ce qui a permis de reprendre le travail théâtral, 

en improvisant une nouvelle scène. 
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Un jeune incarnait un médecin déchu atterrissant 

dans un squat habité par différents personnages à la dérive 

et drogués, dont une femme enceinte. Cette scène était 

particulièrement sombre du fait du thème choisi, avec des 

périodes de violence mutuelle qu’il fallut calmer. Mais elle 

s’achevait sur une note positive : le médecin sauve la jeune 

femme enceinte du squat en l’emmenant loin de ce lieu. 

L’aspect métaphorique de cette scène de clôture du 

dispositif est assez évident, reprenant le schéma des inter- 

venants, médecin et comédienne. En outre, le médecin a été 

joué par un jeune présenté initialement par ses encadrants 

comme étant le plus introverti et inhibé. 

 
Séances techniques 

 
Sur les deux sites, un premier brainstorming a permis 

de structurer les idées fortes. Dans un deuxième temps, la 

photo expression sur les addictions a permis d’aborder 

quelques représentations sur les produits et leur usage. 

Enfin, dans les deux sites, les jeunes ont choisi une saynète 

autour d’un entretien d’embauche raté du fait de la prise 

de cannabis et d’alcool. 

La séance sur la nutrition à Meaux comme à Mon- 

tereau a dû être organisée en mixant plusieurs groupes. 

Beaucoup de questions ont tourné dans les deux sites 

autour de la qualité de la nourriture, le bio, le poids de 

la publicité et de l’industrie agro-alimentaire. 

 
Perception des encadrants 

 
À Meaux, chaque débriefing voyait les encadrants 

manifester une très grande satisfaction mentionnant aussi 

le fait que les jeunes avaient acquis des connaissances 

réelles, au-delà de l’assurance et de l’auto-estime. Pour 
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eux, les premiers effets se sont fait sentir à partir de la 

troisième séance. De plus, l’action a été l’occasion pour 

une jeune de faire un travail personnel sur une expérience 

traumatisante et de prendre un certain recul. Un autre 

jeune semblait avoir gagné en assurance. 

À Montereau, les encadrants dirent que les jeunes 

ont été intéressés et ont mémorisé beaucoup de choses, 

mais n’avaient pas constaté d’évolution dans les compor- 

tements sauf une plus grande liberté de discours après 

l’intervention, livrant des informations sur leurs pratiques 

addictives que les autres promotions n’avaient pas pu faire. 

 
Perception des jeunes 

 

À Meaux, la perception des jeunes était très positive. Ils 

soulignaient la bienveillance des animateurs extérieurs et le fait 

de se retrouver en confiance, devenant capables de dépasser 

leurs propres limites. Ils déclarèrent apprendre beaucoup de 

choses, alors qu’ils avaient été « saoulés5 » par les actions de 

prévention en particulier sur le SIDA en milieu scolaire. L’un 

d’entre eux soulignait que les périodes d’information qui 

alternaient avec celles sur le théâtre étaient « reposantes ». 

Les discours donnent des indications sur l’impact du 

dispositif en termes de confiance en soi et d’empowerment: 

« Ouais entre nous c’est ça qui est bien, on est content de 

nous en même temps on pensait pas qu’on aurait autant 

d’imagination. » 

« On arrivait bien à parler, s’exprimer, au début je voulais 

pas trop dire ce que je pensais et maintenant je dis un peu 

plus les choses. » 

Les jeunes ne sont pas tous d’accord sur leur éventuelle 

évolution personnelle liée au dispositif. Certains le recon- 

naissent, d’autres n’étant pas « encore en mesure » de le dire. 

 
 
 
 
 
 

5 Profondément 
ennuyés 
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Les jeunes de Montereau se disent aussi contents de 

l’intervention et avoir appris des choses. Cependant, ils 

relativisent en disant qu’ils ne vont pas forcément changer 

leurs habitudes. Plusieurs disent avoir aimé la séance et s’être 

sentis libres de parler du fait de l’approche de l’intervenant. 

 
Entretiens de bilan final avec les encadrants 

 
À Meaux, les encadrants se déclarent avoir été très 

favorablement impressionnés par le dispositif. Ils citent 

plusieurs jeunes qui en avaient bénéficié, qualifiant cette 

évolution de « révolutionnaire », en termes d'acquisition de 

la parole, de capacité à surmonter ses appréhensions, voire 

pour l'une d'entre eux, à apaiser ses relations avec les autres. 

Les encadrants soulignent que le dispositif est une 

opportunité de voir les jeunes dans d'autres circonstances, 

sous d'autres aspects, de découvrir des côtés insoupçonnés 

de leur personnalité. Pour eux, le dispositif permet de 

créer une dynamique de groupe et de réinvestir positi- 

vement leur corps. 

À Montereau, les encadrants ne notent pas d’évolution 

individuelle des jeunes. Cependant, ils soulignent l’intérêt 

et l’enthousiasme des jeunes à participer à ces séances ainsi 

que leur ouverture suite à l’action, puisqu’ils se sont sentis 

autorisés à parler de leurs pratiques avec les encadrants. 

Ces éléments marquent une évolution dans le dis- 

cours des encadrants : lors de la première séance les forma- 

teurs pointaient du doigt le manque de connaissance des 

jeunes alors qu’ils s’interrogent désormais sur les causes 

plus profondes de leurs comportements. 



maestria Sete Lagoas n.14 p.91-120 2016 27  

 

2.4 Poursuite des interventions 

E2C Paris 

Le thème retenu était la nutrition et les saynètes 

étaient d’une part une intoxication alimentaire après un 

repas dans un restaurant louche, d’autre part une prise 

de risque en matière de sexualité, associée à l’alcool, enfin 

l’alimentation favorable aux sportifs. 

Les entretiens effectués avec les jeunes en fin de 

séance reprenaient tous les constats effectués à Meaux, 

mais ceux avec les encadrants étaient plus délicats, une 

partie de l’équipe ayant accueilli avec grande hostilité la 

proposition, pour des raisons qui n’ont jamais été élucidées. 

La directrice, très volontariste pour sa part, a confirmé 

les analyses de Meaux : création d’une dynamique de 

groupe, réinvestissement des corps, apprentissage en santé 

facilité et auto estime améliorée. L’observation extérieure 

confirmait la progression des jeunes au fil du dispositif 

dans la maitrise de leur corps, la confiance en eux-mêmes 

et en leurs compétences, ainsi que l’assurance prise dans 

le jeu théâtral. 

 
CEF Bures sur Yvette 

 
L’intervention au CEF était plus délicate dans la 

mesure où les jeunes concernés étaient d’une part plus « à 

problèmes » et, d’autre part, dans un contexte d’enferme- 

ment coercitif et donc engagés dans un rapport conflictuel 

avec l’institution. Plusieurs réunions de préparation ont été 

nécessaires avec l’équipe qui s’était récemment reconstituée 

afin de caler les perspectives pédagogiques. 

Les cinq séances ont été organisées dans divers es- 

paces selon les disponibilités. La présence était obligatoire 
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mais aucune sanction ne fut nécessaire et les cinq garçons 

n’ont jamais fait le moindre problème pour y assister. 

Pour autant, leur attitude fut très influencée par cette 

obligation, se mettant d’emblée dans une posture de refus, 

capuche sur la tête, yeux demi-fermés. Il est vrai que cette 

première séance avait été immédiatement précédée d’une 

altercation violente entre deux jeunes nécessitant l’inter- 

vention des éducateurs. 

Progressivement, dépassant la première hostilité, les 

jeunes ont manifesté une certaine curiosité. Ils ont compris 

que l’enjeu n’était pas de réaliser ce que les adultes sou- 

haitaient, mais leur façon de s’approprier les propositions 

qui leur étaient faites. Il s’agissait donc d’une mise à leur 

disposition d’un outil, à eux d’en faire ce qu’ils souhaitaient. 

Voyant que les intervenants n’engageaient pas de 

rapport de force, les jeunes ont commencé à participer, 

verbalement puis physiquement, au jeu théâtral. 

Dès le début, de très nombreuses questions ont 

été abordées, progressivement de plus en plus intimes et 

complexes, traduisant une forte angoisse. 

Les saynètes portaient sur le dopage et ses consé- 

quences mortelles (match de foot et crise cardiaque, piscine 

et noyade), le deal (un jeune rentre tôt le matin avec une 

maman qui ignore tout et que le jeune cherche à protéger). 

A la troisième séance, pour dépasser leur relatif manque 

d’énergie, nous nous sommes appuyés sur l’outil addiction 

cité plus haut. Les jeunes ont là encore choisi la saynète où 

l’alcool et le cannabis bloquent un jeune dans un entretien 

d’embauche, et une scène mobilisant les addictions aux jeux. 

Cependant, à la séance 4, la mort est revenue avec 

l’irruption d’armes à feu dans le jeu théâtral. Il faut noter 

qu’entretemps un des jeunes les plus impliqués avait craqué. Il 

s’était ouvert à nous d’avoir pris conscience de sa violence et 

de sa crainte de ne pas toujours être en mesure de la contenir, 
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un stage au restaurant lui était particulièrement éprouvant. 

Ce jeune avait du coup été réincarcéré, au désespoir de ses 

camarades, de certains éducateurs, ainsi que de la psychologue 

qui avait constaté ses progrès. 

Chaqueséance témoignait donc d’une ambiance 

très variable, en particulier selon le degré d’excitation 

d’un des jeunes particulièrement instable, ou encore de la 

perspective de sortie (stage ou emploi), mais, globalement 

les jeunes étaient très attentifs et participatifs. 

Les échanges n’ont pas été trop influencés par la 

concomitance des attentats de novembre 2015, dont il 

fut question en termes de santé mentale des terroristes. 

Sauf peut-être lors de l’apparition d’armes à feu, deux 

semaines après. Mais ce geste pouvait tout autant se ré- 

férer à la violence des jeux vidéo, puisqu’il n’y a pas eu 

de citation explicite. 

La dernière séance a dû initialement être annulée, les 

jeunes étant tous en stage. En apprenant cette annulation, 

les jeunes ont demandé de revenir un samedi matin, ce qui 

fut fait début 2016. Malheureusement, le samedi matin n’est 

pas très propice aux jeunes qui, même enfermés, dorment 

tard et, si les questions ont redoublé et les préoccupations 

en matière de santé abordées de nouveau, il ne put y avoir 

de travail théâtral. 

 
2.5 Contenu technique 

 
Même si notre attention s’est concentrée sur les condi- 

tions favorables d’apprentissage qu’apporte la pédagogie 

de l’interstice, il peut aussi être intéressant de noter tous les 

thèmes de santé qui ont pu être abordés. Ceux-ci ont été 

systématiquement recensés et concernent pour les trois sites : 

• L’intime / santé mentale 
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Mots clés : Stress, angoisse, douleur mentale, dou- 

leur intercostale, cerveaux, cœur, cogiter, penser, réfléchir, 

parano, fou, psychologue, dormir, sommeil, fatigué, mort, 

somnambulisme, rêve, cauchemar, inconscience, relaxation, 

respiration, rester calme, exploser, peur 

Le discours des jeunes est très fortement marqué 

par la présence de réflexions sur le psychisme et le mal- 

être. « Cogiter sur le passé » est évoqué à maintes reprises. 

L’effet d’intermédiaire des dispositifs (entre la prison et la 

liberté, entre le chômage et l’emploi), joint à la prise en 

compte de leur parole leur a permis de se confier sur leur 

mal-être intime. Les somatisations des angoisses (douleurs 

intercostales, difficultés à respirer, à s’endormir) ont été 

évoquées à chaque séance. 

• Peur, angoisse des maladies 

Mots clés : Contagion, plante médicinale, tatouage, 

piercing, maladies rares, lèpre, sida, Ébola, paludisme 

Du fait de l’origine diversifiée des jeunes dans les 

trois sites, beaucoup de questions tournaient autour des 

maladies tropicales, avec l’angoisse d’attraper quelque 

chose lors d’une visite chez les grands parents. 

• L’environnement / l’extérieur 

Mots clés : Guerre, soleil, terre, lune, animaux, actualité, 

politique, Afrique, arme nucléaire, famille, tribunal, attaque 

chimique, La Mecque, formation, école, travail, tribunal 

Dans leur discours, l’extérieur est principalement 

évoqué de manière négative et identifié à une menace 

(guerre, maladie, catastrophe naturelle). Lorsque il est 

évoqué sur un plan personnel, il est également source de 

stress (trouver un employeur, passer devant le tribunal, 

avoir une perquisition). 

• Sexualité / relation homme-femme 

Mots clés : Massage, fiancé, tapiner, viagra, bander, 

barreau, éjaculation précoce, femme, rapports sexuels, 
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nymphomane, masseuse, capote, hôpital, lubrifiant, sida, 

syphilis, chaude pisse, champignon 

La sexualité est souvent évoquée sous l’angle de 

la compétition (être endurant, éjaculation précoce, âge 

du premier rapport sexuel). Ils souhaiteraient pouvoir 

voir des filles. Évocation durant les saynètes et allusions 

récurrentes aux femmes durant la discussion. Les ques- 

tions techniques sur la sexualité et les IST fait l’objet de 

nombreux questionnements. 

• Addictions 

Mots clés : Cigarette, nicotine, tabac, fumer un joint, 

shit, sbar, oinj, teuteu, faya, défoncé… 

Très vite, les jeunes parlent de leur manque de tabac 

en évoquant la restriction du centre qui impose des règles 

sur le nombre de cigarettes et le jour précis de leur achat. 

La drogue est d’abord évoquée par les jeunes de biais, 

par des apartés dans un langage codé. Le cannabis est nom- 

mé de très nombreuses façons. Le cannabis et l’alcool sont 

finalement évoqués comme un moyen de se déstresser, de 

dormir ou d’oublier. 

La séance sur les addictions a montré la difficulté 

des jeunes à parler de ce thème. Un d’entre eux est sorti 

de la séance (se sentant malade) après avoir clairement 

dit qu’il ne voulait pas évoquer ce thème. 

• Bien-être physique / image de soi 

Mots clés : compétition, endurant, coiffeur, sport, 

corps, sapes, combat 

De nombreuses allusions sur la force, les capacités 

physiques : « Ya des femmes qui quittent leurs mecs parce 

qu’ils sont pas assez endurants ? » ; « je pourrais maitriser 

un crocodile » ; « qui c’est qui va se prendre des coups 

cette nuit ? ». 

La force physique fait l’objet d’une compétition de coq 

mais, au fil des séances, les jeunes ont réalisé qu’à se mesurer 
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sans arrêt, ils risquaient de se perdre. De ce fait, l’usage de 

la force a vite été orienté vers la protection des plus faibles 

en se donnant ainsi le beau rôle du leader bienveillant. 

Les autres sites ont abordé les mêmes questions mais 

avec quelques spécificités : 

• Nutrition (Paris) 

Mots clés : Mac Do, sucre, fer, vomis, malbouffe, 

eau, coca cola, insuline, toxique, fruits, légumes, pâtes, 

Ramadan, bio 

Dans la plupart des sites, comme à Paris, les préoc- 

cupations portent sur l’angoisse d’être empoisonné à court 

(intoxication) ou à long terme (produits chimiques). Tout en 

concédant se nourrir essentiellement avec des kebabs… Les 

notions de poids chez les filles et de performances sportives 

chez les garçons sont leurs principales motivations pour 

aborder le sujet. 

• Grossesse (Meaux) 

Mots clés : contraception, avortement, sexualité, plai- 

sir, IST, test de grossesse, grossesse extra-utérine, conduites 

à risque, organes reproducteurs, cancer du col de l’utérus 

Les jeunes filles sont très préoccupées (tout comme 

leurs encadrants) par l’éventualité d’une grossesse qu’elles 

vivent comme une menace et un potentiel danger pour leur 

santé. Elles reproduisent ainsi les angoisses adultes, tout 

en évoquant quand même furtivement le plaisir. 
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3 Discussion 

 

3.1 Questionnement éthique 
 

L’intervention auprès des E2C et du CEF s’est attachée 

à suivre l’ensemble des principes éthiques de l’éducation 

pour la santé, à savoir vision globale de la santé, respect 

des équilibres individuels et sociaux, promotion de la santé, 

participation, lutte contre les inégalités sociales de santé, 

proscription des registres de communication négatifs6. 

Le rôle et la place du contexte et de l’environnement 

dans les choix de vie ont été en permanence soulignés pour ne 

pas insister de façon excessive sur la culpabilité individuelle. 

Bien distinguer les notions de responsabilité et de culpabilité 

est en effet un point essentiel pour favoriser l’auto-estime. 

Le respect des équilibres individuels et sociaux a été 

à la base de l’ouverture du dialogue sur tous les compor- 

tements sans crainte de sanction ou de jugement de la part 

des intervenants. 

La question de la promotion de la santé comme étant 

une ressource pouvant créer du lien est à la base du dispo- 

sitif de la pédagogie de l’interstice. Elle a été rapidement 

adoptée par les encadrants de l’E2C et partagée d’emblée 

par les éducateurs du CEF. 

La participation des jeunes est totalement à la base 

des interventions théâtralisées et les saynètes proviennent 

entièrement de leur propre production. 

Le choix du public des jeunes en E2C et en CEF pro- 

cède de la lutte contre les inégalités sociales de santé en ce 

qu’il s’adresse à des personnes à l’écart des circuits habituels 

de communication et méritant une attention particulière. 

Bien entendu, aucune normalisation, culpabilisation, 

stigmatisation, injonction ou terreur n’ont été utilisées 

 
 
 
 
 
 
 

6 http://coreps.npdc. 
fnes.fr/presentation/ 
pdf/charte_reseau. 
pdf (29/11/2016) 

http://coreps.npdc/
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comme registres de communication par les intervenants, 

sous tendus par la bienveillance et la tolérance. 

Dans le déroulé du projet, enfin, le respect de ces 

principes éthiques s’est redoublé d’un souci permanent 

de maitrise des transferts et contre transferts pouvant 

influencer négativement l’évolution des jeunes. 

 
3.2 Analyse qualitative de la pédagogie de l’interstice 
et éléments d’évaluation en EPS 

 
L'évaluation classique dans les éducations en santé 

repose sur l'idée de démontrer qu'une action se traduit 

en termes de connaissances, de compétences et de façon 

ultime, de modification des comportements de santé. 

Or, ce passage transite par un ensemble de mécanismes 

psychosociaux sur lesquels la pédagogie traditionnelle ne 

prétend pas agir. Chacun des éléments de la pédagogie 

de l'interstice permet ainsi de faire l'objet d'une analyse 

spécifique et de mieux saisir les enjeux de l’intervention. 

La mobilisation de l'imaginaire et ses conditions 

ont été évaluées par l'observation participante. Noter les 

rêves, les idées, les créations, permet de se faire une idée des 

représentations circulantes, des angoisses et des tabous des 

participants. Un tiers extérieur peut aider à mieux analyser 

les dynamiques en présence, ce que l'animateur, pris dans 

le feu de l'action, n'a pas le recul suffisant pour le faire. 

Les croyances ont été analysées, au-delà de l’obser- 

vation participante, par les entretiens avec les encadrants 

et les jeunes, retranscrits et étudiés a posteriori. 

La corporéité et la sensorialité ont été analysées sur 

la relecture des discours des jeunes pendant le travail théâ- 

tral, ainsi que l’observation de leurs attitudes et postures. 

L'appartenance a été mesurée sur la qualité de la dy- 

namique de groupe, au cours des entretiens avec les jeunes 
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et de l'observation des mécanismes à l'œuvre entre eux. 

L'empowerment tout comme l’auto-estime ont été 

mesurés par l’observation et les entretiens. 

N’ayant pas eu de résultats probants en Seine et 

Marne, les questionnaires n’ont pas été reconduits. 

 
3.3 Spécificités de la pédagogie de l’interstice 

 
Pour démontrer la spécificité de la pédagogie de 

l’interstice par rapport à une simple multiplication de 

séances d’éducation pour la santé, on peut en reprendre 

les différentes composantes qui permettent de décomposer 

et d’analyser ce qui a été mis en jeu. 

Le tableau page suivante met en perspective les 

différents sites. 

Tableau 1 - Récapitulation des critères d’évaluation Réfé 
 

Critère 
E2C Seine et 

Marne 
E2C Paris CEF 

 
 
 

 
Imaginaire 

Tout autour 
de la sexualité 
Solitude dans 
un hôtel, lieu 
entre les lieux 
Solitude dans 
une cafétéria où 
test de grossesse 
Solitude autour 
du feu 

Tout autour 
de la nutrition 
Sport 
alimentation 
Match de 
footIntoxication 
alimentaire au 
kebab… 

Dépasser la 
sidération de 
l’arrivée : An- 
goisse de mort 
(foot et piscine) 
Possibilités 
:d’un ailleurs : 
équipe venant 
de l’extérieur 
d’autres rela- 
tions adultes 

 
 

 
Croyances 

Bienveillance 
absence de 
sanction 
Propres capaci- 
tés créatives 

S’amuser 
en groupe 
Bienveillance 
Pouvoir parler 
au médecin au 
même niveau 

Bienveillance 
Même si « obli- 
gatoire » au- 
cune contrainte 
ni sanction 
Adaptation à 
leur rythme 
Parler autre- 
ment à l’adulte 
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Critère 
E2C Seine et 

Marne 
E2C Paris CEF 

 
 

Corporé- 

ité 

D’emblée 
présente 
par des jeux 
théâtraux très 
sophistiqués 

Timide et 
hésitant mais 
rapidement 
surmonté 
Nombreux 
participants 

Paralysé, au 
début hostile, 
en retrait, 
mais attentif 
Exercices 
théâtraux et 
de relaxation 
chaque séance 

 
 
 

Sensoria- 

lité 

Se touchent 
les uns les 
autres, Apporte 
champignon 
de Paris pour 
symboliser 
la puanteur 
de l’infection 
génitale 

Se touchent, 
vomis, 
s’effondrent sur 
scène Mime une 
violente crise 
d’intoxication 
en s’allongeant 

Calmer les 
sursauts 
d’énergie Se 
touchent les 
uns les autres, 
se battent Froid 
partagé dans 
une salle pas 
chauffée 

 
 
 
Affectivité 

Un des jeunes 
déclare sa 
flamme à la 
stagiaire Câlin 
collectif à la fin 

Grandes 
effusions 
à chaque 
rencontre : entre 
les jeunes eux- 
mêmes et avec 
les intervenants 

Invitent à 
déjeuner 
Projettent la 
famille (papa, 
maman et 
fille) Lors des 
départs signes 
très affectueux 

 
 
 

 
Émotions 

Plus ou moins 
selon exclusion 
du dispositif ou 
délaissement 
des encadrants 
nostalgie lors 
de l’absence des 
autres jeunes 

Peurs en santé 
sont dépassées 
par le rire succès 
de la représen- 
tation les émeut 
beaucoup 

Porte du CEF 
grande ouverte 
mais ne tentent 
pas de sortir, 
soutiennent 
l’un d’entre 
eux plus fragile 
Catastrophe 
lors de l’incar- 
cération d’un 
des jeunes 
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Critère 
E2C Seine et 

Marne 
E2C Paris CEF 

 
 
 
 

Apparte- 

nance 

Joue le médecin 
perdu à la fin, 
se projette 
donc dans 
l’association 
avec les 
intervenants Se 
sont appelés 
pour pouvoir 
organiser 
dernière séance 

Sensation forte 
de groupe face 
à l’hostilité affi- 
chée de certains 
encadrants 

Invitent 
l’équipe à 
déjeuner De- 
mandent : à 
faire une séance 
de plus à être 
accompagnés 
au train 

Référence: Rés 

 
 

 

Empower- 

ment 

Se reposer 
ultats de la recher 
pendant qu’ils 
écoutent les 
infos du mé- 
decin Se sentir 
capables de 
dépasser les 
échecs en 
jouant sur 
scène. 

c
Compréhen- 

si
h

o
e
n que les 

questions de 
santé sont à leur 
portée Capacité 
de surmonter 
les obstacles 
(hostilité des 
encadrants)… 
Capacité de se 
faire entendre 

Le dispositif 
propose, les 
jeunes dis- 
posent Prise 
d’initiatives 
personnelles 
Acceptation 
du dialogue 
positif avec les 
adultes Sortir 
de l’agressivité 
et de la provo- 
cation 

 

 

L’imaginaire et les croyances 
 

La dimension d’imaginaire partagé, le « faire rêver 

» (par exemple et entre autres, qu’un ailleurs est possible, 

que le jeune n’est pas si raté que cela, etc.) incité et favorisé 

par les intervenants est partagé par ces derniers. 

Le premier lieu inventé à Meaux (l’hôtel « couche tout 

») sera réinvesti au cours de plusieurs séances. Cet hôtel peut 

être compris sur le plan symbolique comme un lieu de passage, 

un lieu où l’on peut être anonyme, se cacher pour avoir des 

relations sexuelles. Mais c’est également un lieu de transit : 

un lieu entre deux lieux, appelant les notions de voyage et 

 

 
7 Typiquement donc 

un interstice ! 
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de transition7. Il en fut de même à Paris avec la mobilisation 

d’un restaurant où on circulait plus que de s’y arrêter. 

L’imaginaire partagé est une construction collec- 

tive. Chacun construit au fur et à mesure de la scène son 

personnage : l’enjeu est d’être compris et reconnu par le 

groupe (incluant les intervenants) afin de pouvoir avancer 

ensemble dans l’histoire. Une des participantes lors de la 

dernière séance le dit elle-même : « je vous avais dit que je 

n’étais pas créative, ben si en fait, je l’ai été. » 

Au CEF, cet imaginaire s’est porté sur le sport, mais 

d’emblée en y projetant leurs angoisses de mort. Pour 

autant, la tonalité bienveillante de l’équipe extérieure fut 

une découverte pour ces jeunes enfermés, réintroduisant 

cet extérieur dans leur champ des possibles. 

Dès le début, les jeunes des trois sites se mettent à « y 

croire », croire à cette possibilité de rêver qui leur est offerte, 

d’exprimer leurs envies, leurs désirs et leurs angoisses en riant, 

croire aussi en la bienveillance des adultes qui les entourent. 

Ce faisant, ils se mettent à croire en eux-mêmes, en leurs ca- 

pacités et à la possibilité de sortir par le haut de leur situation. 

A la séance 2 à Meaux, les jeunes choisissent la ca- 

fétéria et les toilettes du lycée, montrant une projection de 

leur imaginaire dans leur propre passé. Lors de la scène, 

le commérage et le jugement des autres sont présentés de 

façon péjorative. La croyance en l’occurrence, s’oriente 

vers la capacité de la jeune à prendre seule sa décision, de 

retrouver ses possibilités de faire des choix, de gérer son 

libre arbitre. L’empowerment n’est pas loin. 

En CEF, la séance 2 met en scène leurs propres dé- 

linquances, en rejouant les débats qu’ils ont eus avec leur 

famille, les mensonges mais aussi les protections qu’ils ont 

tenté d’assurer en cloisonnant leur vie. 

A la séance 4, à Meaux, le même « hôtel couche tout 

» est investi comme lieu de transgression : les amants s’y 
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droguent et ont un rapport à risque. Deux femmes de ménages 

sont également présentes dans la scène : elles espionnent et 

commentent les faits de ces deux personnages. Comme à la 

séance 2, le poids du regard des autres et du jugement est très 

lourd, ce que le travail théâtral permet d’aborder. Le deuxième 

lieu investi est le cabinet gynécologique. Lieu obscur pour les 

garçons, il n’est pas beaucoup plus familier aux jeunes femmes. 

L’imaginaire renvoie alors à la notion de maladie, teintée de 

châtiment suite à un rapport à risque, avec la croyance que le 

médecin peut soulager, dédramatisant par le rire une situation 

angoissante : en faisant du champignon, une salade ! 

La notion de maladie a aussi été omniprésente dans 

les saynètes de l’E2C Paris, toujours autour de l’alimentation, 

depuis l’intoxication alimentaire, jusqu’au dopage sportif. 

Au CEF, lorsque l’initiale pulsion de mort a été dé- 

passée, la maladie fit régulièrement son apparition sous 

toutes ses formes. 

À Meaux, la séance 6 rassembla seulement deux 

jeunes qui imaginèrent un feu de camp dans une forêt. Ils 

se sont remémoré nostalgiquement les histoires des séances 

passées, en correspondance avec leur situation : les autres 

jeunes du groupe avaient déserté l’école et, des autres 

séances, il ne restait qu’un bon souvenir. Le groupe n’était 

plus, ils étaient deux pour en témoigner et l’ambiance était 

morose. L’ensemble de la scène alternait périodes réelles 

(discussion en grillant des marshmallows dans le feu) et 

périodes oniriques où les jeunes rejouaient comme s’ils 

étaient en train de rêver la scène de l’hôtel « couche-tout 

». Le sentiment d’échec commence à se renforcer avec les 

autres difficultés rencontrées dans le parcours de l’E2C 

(stage pas satisfaisant, absence de formation, etc.). 

A la dernière séance, les jeunes étaient plus nombreux 

mais faisaient un peu figure de survivants. Cette survivance 

est plutôt vécue péjorativement dans la mesure où les 
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jeunes qui ne sont plus là ont trouvé une formation ou un 

emploi, ou encore se sont affirmés en abandonnant ou en 

se faisant exclure. La présence prolongée des jeunes à l’E2C 

n’est pas bon signe. Il n’est donc pas surprenant qu’ils aient 

choisi le lieu très sombre du squat. Présenté et joué comme 

un endroit de perdition et de débauche, les personnages y 

sont perdus, enfermés dans leurs délires solitaires bien que 

résidant parmi une communauté de squat. 

La mise en scène du médecin qui vient, malgré sa 

propre déchéance, au secours des occupants de ce squat 

et parvient à en extraire une jeune fille est porteuse d’une 

très forte symbolique, créant une projection renvoyant à 

l’intervention de la pédagogie de l’interstice elle-même. Si 

l’imaginaire des jeunes s’approprie la situation dans un 

geste presque désespéré, elle reste quand même porteuse 

de la croyance que les choses ne sont pas totalement 

figées dans le désespoir. De fait, un des jeunes dévoile 

une nouvelle compréhension de ce qui lui arrive en le 

décrivant comme étant une « phobie du travail ». Ce 

constat devrait lui permettre d’élaborer pour échapper à 

la culpabilité et l’humiliation de penser être simplement 

incapable de se sortir de là. 

 
Corporéité et sensorialité 

 
La médiation théâtrale contraint les jeunes à s’impli- 

quer physiquement. Lorsqu’ils jouent, ils vivent corporelle- 

ment ce qu’il se passe sur scène. Bouger, se lever, se déplacer, 

toucher l’autre devient nécessaire pour faire vivre ce qui est 

en train de se dire. Le corps est au service de la verbalisation, 

renforçant le processus de symbolisation. 

Dans le même geste, la mobilisation des sens, directe 

(tact) ou évoquée (odeurs), permet de structurer l’imaginaire 

partagé avec l’ensemble des participants, intervenants compris. 
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Chaque séance, quelle que soit la structure, a été 

initiée par un exercice d’échauffement théâtral permettant 

aux jeunes de réinventer une façon d’habiter collectivement 

leur corps face aux autres. L’originalité par rapport aux 

ateliers de théâtre habituels est double : d’une part, les 

jeunes miment des questions de santé avec leur propre 

corps, représentant publiquement leur intimité, ce qui exige 

une grande confiance dont ils ne se sont jamais départis. 

D’autre part, les classiques règles théâtrales (parler face 

au public, etc.) sont temporairement omises pour leur laisser 

une totale autonomie de gestion de l’espace et du discours. 

L’implication du corps peut être parfois difficile et 

demander du temps. Ainsi, à Meaux un jeune homme 

timide était très crispé durant le premier échauffement. 

L’exercice consistait à se déplacer dans l’espace. Le jeune 

homme croise ses bras, une jeune fille l’interpelle : « T’es 

stressé ! ». Il décroise alors ses bras. Lorsque l’improvi- 

sation commence, il décide de ne pas rentrer sur scène et 

de rester assis en spectateur. Appelé par ses camarades, il 

rentre finalement sur scène. Au cours des séances suivantes, 

il prend peu à peu confiance jusqu'à la séance 7 ou il n’hé- 

site pas à faire parler son corps : il se jette violemment à 

terre et s’allonge puis se relève et se déplace avec aisance. 

Un autre exemple de l’importance de cette corporéité 

peut être analysé lors du rendez-vous chez le gynécologue 

; les deux jeunes filles miment une consultation. Une est 

assise les jambes écartées entre deux chaises pour symbo- 

liser le fauteuil de consultation, l’autre est assise par terre, 

la tête entre ses jambes et mime de réaliser l’examen. La 

force de cette scène et des dialogues échangés fut alors 

portée par cette implication des corps, et les évocations 

sensorielles d’une mycose ont permis de vraiment parta- 

ger le dégoût entre intervenants et participants (et de le 

surmonter avec humour). 
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Au CEF, la corporéité a été abordée avec plus de 

circonspection par les jeunes. D’une part l’un d’entre eux, 

véritable pile électrique ne tenait pas en place et devait 

souvent être physiquement contenu par ses collègues. Mais 

aussi le contexte d’enfermement provoque plus d’enga- 

gement dès lors qu’on mobilise le corps, ce qui avait été 

constaté en milieu carcéral (TESSIER, 2013). 

En effet, le CEF, par son contrôle des corps, est ressenti 

négativement par les jeunes, ils sont tenus de « se contenir 

» au sens propre du terme. Le corps est contrôlé par l’ins- 

titution. Une résistance peut alors être interprétée comme 

une dernière liberté : choisir d’impliquer son corps ou non. 

Participer aux exercices de théâtre serait ainsi présenté 

comme une soumission à l’institution, impensable dans le 

combat de coq permanent. 

Les discours et leurs évolutions traduisent cet état 

de fait : « vous attendez qu’on fasse ce que vous demandez 

! », suivi trois séances plus tard par « je vais vous faire 

plaisir, je vais participer ». Une hypothèse complémentaire 

serait que la promiscuité dans cet environnement fermé 

ferait courir un risque d’excessif engagement émotionnel 

et affectif en jouant ses représentations personnelles, voire 

même de sexualisation, pouvant menacer les équilibres 

psychiques précaires de la vie en collectivité contrainte. 

 
Émotion et Affectivité 

 
Le dispositif repose sur la liberté d’expression des 

émotions. De fait, toutes les séances ont été très chargées 

émotionnellement, avec une grande implication à la fois 

des jeunes et des intervenants. 

Le transfert affectif a été souvent très fort, mais n’a 

pas dépassé ce qui se rencontre habituellement, hors mis une 

déclaration enflammée à Meaux du jeune initialement le plus 
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inhibé à l’égard de la stagiaire. Cette déclaration effectuée 

au décours de l’ultime séance n’a pas eu de suite fâcheuse et 

démontrait bien les capacités d’empowerment du dispositif. 

L’effet a été le plus marqué au CEF, où la création 

d’une espace de liberté « vacuole » (TESSIER, 2014) au 

sein de l’institution a provoqué un transfert affectif im- 

portant. Plusieurs éléments ont été relevés dans ce sens 

dont deux furent plus significatifs. 

Dès la deuxième séance, les jeunes nous ont propo- 

sé de rester déjeuner avec eux, non sans provoquer une 

bousculade des habitudes de l’institution qui n’était pas du 

tout préparée à accueillir des « étrangers ». Sans le savoir, 

les jeunes en transgressant ainsi les règles ont fait passer 

un message pédagogique fort à leurs éducateurs qui l’ont 

bien compris. Le repas fut très convivial. 

A la quatrième séance, ils ont posé la question du 

type de véhicule que nous avions. Répondant avec un 

modèle typiquement familial français, les jeunes se sont 

regardés en riant et se lançant des « j’ai gagné mon pari 

! ». Intrigués par leur capacité de deviner, nous avons par 

la suite réalisé que les jeunes avaient projeté sur nous l’ar- 

chétype de la famille : le médecin et sa femme comédienne, 

avec la vacataire leur fille, venaient tout naturellement en 

voiture familiale… Les séances étaient dès lors une sorte 

de mise en scène d’un foyer familial perdu. 

Lors de la dernière séance, l’un deux souhaita 

même être conduit par nous à la gare, mais les règles 

administratives l’empêchèrent. 

 
Appartenance 

 
Un des objectifs du dispositif est de structurer un 

sentiment d’appartenance auprès des jeunes et des inter- 

venants. Que tous partagent la même humanité, donnant 



44 maestria  

 

aux jeunes une dimension d’égale distance avec les inter- 

venants. Ce fut le cas dans les trois sites. 

A Meaux et à Paris, le groupe des jeunes lui-même 

s’est constitué autour du projet commun. La première 

improvisation a fondé le groupe : tout le monde est inté- 

gré. En débriefing, une jeune femme dit « On était tous 

ensemble, y’en a pas un qui était tout seul. » 

Cette envie d’être tous ensemble dans chaque im- 

provisation, se traduit par l’appel des jeunes restés sur 

le côté de la scène ou en réfléchissant à un possible per- 

sonnage pour ceux qui n’ont pas d’idée. À la fin de cette 

première improvisation l’engouement est tel que les jeunes 

de Meaux lancent un « câlin collectif » : ils se prennent 

tous dans les bras. 

Dans le CEF, la dynamique du groupe est plus 

complexe dans la mesure où les cinq jeunes sont en totale 

promiscuité 24 heures sur 24 avec les rivalités classiques 

d’adolescents mais aussi les solidarités face à une 

institution vécue comme maltraitante malgré le fait que 

la plupart des éducateurs soient perçus individuellement 

comme bienveillants. 

Dans les trois sites, après chaque improvisation, 

les jeunes s’applaudissent spontanément, bien entendu 

accompagnés par les intervenants et l’encadrante. Ce 

rituel renforce également le sentiment de « faire groupe 

» et montre la bienveillance de chacun, y compris de la 

structure accueillante. 

Cette appartenance au groupe est renforcée au cours 

des séances suivantes, jusqu’à la séance finale dont le choix 

du thème à Meaux s’approprie la démarche du médecin 

et qui s’exprime au CEF par la demande conduite à la 

gare. Ces éléments montrent que, malgré les difficultés 

rencontrées, les jeunes se sentent jusqu’au bout membre 

de la même collectivité humaine que les intervenants. 
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Contenu technique 

 
Au final, on peut constater la grande complexité 

et intimité des thèmes qui ont pu être abordés grâce à la 

mise en contexte opérée par la pédagogie de l’interstice. 

Face à ces jeunes en grande difficulté et en souffrance 

psychique, l’intervention éducative classique en face à 

face n’aurait pas permis de traiter autant de sujets et de 

cette façon approfondie. 

 
3.4 Influence des éléments de contexte 

 
Certains éléments de contexte ont été favorables 

à l’intégration de la pédagogie de l’interstice, d’autres, 

inversement en ont obéré l’application. 

À l’évidence, ce qui peut favoriser cette application 

est la qualité de l’accueil et de l’espace-temps qui sont ré- 

servés. Ce fut le cas dans les trois sites, tant au niveau de 

la chaleur des encadrants, de la sensibilisation des jeunes 

et du strict respect du calendrier fixé initialement. 

Indéniablement, la mise en place des entretiens systé- 

matiques de débriefing avec les encadrants et les jeunes (ces 

derniers en l’absence des intervenants) a permis d’adapter 

finement le dispositif aux réalités et aux vécus de l’institution 

et des jeunes, engendrant un climat de confiance réciproque 

très favorable.D’autres facteurs apparaissant importants 

sont les questions de compatibilité des approches : 

Compatibilité des objectifs pédagogiques avec les mis- 

sions de la structure hôte Il est apparu dans le cadre de cette 

expérience que les missions des E2C, très centrées sur des 

objectifs concrets et mesurables en termes d’emploi furent 

assez éloignées de l’approche progressive de développement 

psychosocial des jeunes qui est celle de la pédagogie de l’in- 

terstice. Cependant, il n’y eut jamais de conflit et la plupart 
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des encadrants furent très sensibles à l’approche soulignant « 

c’est formidable ce que vous faites avec les jeunes ». L’action 

a engendré un débat au sein de l’équipe qui a permis de ré- 

fléchir aux enjeux pédagogiques, à l’origine de futurs projets. 

Ce n’est qu’au sein de l’E2C de Paris que des réticences chez 

certains encadrants ont pu se faire jour, au travers d’attitudes 

parfois hostiles mais qui ne bloquèrent pas le processus, les 

réfractaires se tenant à l’écart. 

De cette compatibilité découle aussi celle des mé- 

thodes pédagogiques retenues par les différents partenaires 

et de leur acceptation réciproque. Ce fut totalement le cas 

au CEF dont toute la dynamique pédagogique et éducative 

est orientée vers cette maturation psychosociale des jeunes. 

Un point particulier de cette expérimentation fut 

que toutes les équipes se sont parfois senti observées voire 

jugées par les expérimentateurs dont ce n’était nullement 

l’intention. Malgré les réassurances qu’il n’en était rien, 

force a été malgré tout de constater que la pédagogie de 

l’interstice agissait aussi en analyseur du dispositif hôte. 

Il fallut dès lors adopter une attitude résolue de ne rien 

analyser ni a fortiori divulguer des pratiques internes des 

dispositifs qui ne fussent en lien avec l’expérimentation. 

 
Compatibilité des calendriers 

 
Dans les trois sites, l’existence de stages induisant 

de très longs délais a influencé assez défavorablement 

le dispositif en démotivant les jeunes par l’irruption de 

sentiments connexes liés à leur contexte en entreprise et 

dans leurs structures. 

Ces deux questions de compatibilité néanmoins ne 

doivent pas faire obstacle à l’application de la pédagogie 

de l’interstice. En effet, partant du principe que des effets 

sensibles sont obtenus, il ne faudrait pas en priver certains 
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jeunes sous prétexte d’incompatibilité présumée des mis- 

sions ou des calendriers. 

La pédagogie de l’interstice doit avoir une certaine 

flexibilité pour s’adapter au contexte, ce qui fut indispensable 

dans le CEF. Il convient donc d’en limiter les exigences. Ce 

point a pour conséquence aussi la nécessité d’une explication 

très poussée en amont avec les intervenants de la structure 

hôte, dont un des objectifs du projet peut être de les faire 

monter eux-mêmes en compétences pédagogiques. 

 
 
 

4 Conclusion 

 
Les informations qualitatives recueillies auprès des 

jeunes et des encadrants des trois sites montrent que la 

pédagogie de l’interstice a indubitablement un effet sur 

les jeunes qui y participent. Comparativement, les jeunes 

de Montereau qui n’ont eu que des méthodes classiques 

d’intervention, n'ont pas montré la même dynamique de 

groupe, ni le même engagement sur les questions de santé. 

Les sujets de santé abordés avec ce public en diffi- 

culté ont été d’une très grande richesse qu’une approche 

pédagogique classique n’aurait pas permis d’atteindre. 

Les encadrants des trois sites ont perçu très positive- 

ment le dispositif malgré des divergences d’analyse péda- 

gogique dans les E2C. En effet, la pédagogie de l’interstice 

part du principe qu'un excès de cadre mal compris par les 

participants nuit au développement des capacités d'appren- 

tissage. Elle s'appuie sur l'initiative, la liberté d'expression, 

la participation, au-delà de ses spécificités d’imaginaire, de 

corporéité, sensorialité, etc. Indéniablement, il y a là une 

nécessaire explicitation des perspectives pédagogiques pour 

travailler les compatibilités. 
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La présence d'un cadre est mieux acceptée et inté- 

riorisée si le jeune se sent par ailleurs valorisé, apprécié 

et libre de s'exprimer dans d'autres espaces. En miroir, 

la liberté d'expression et de mouvement n'est possible 

et valorisante qu'à l'intérieur d'un cadre bien déterminé. 

Ainsi, au-delà de la transmission de messages de 

santé, la pédagogie de l’interstice poursuit un objectif 

d'empowerment et d'amélioration de l'auto-estime qui 

contribue à l’objectif d'accompagnement à l'insertion. 

En conclusion, le dispositif de la pédagogie de l'inters- 

tice doit être bien articulé avec le dispositif institutionnel 

au sein duquel il s'inscrit et compris par les encadrants, 

mais doit aussi rester flexible pour ne pas s’exclure de 

structures au prétexte d’intransigeance méthodologique. 

Elle a donc pour vocation d’être une vacuole discrète au sein 

de l’institution, quelle que soit la nature de cette dernière. 
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Resumo 
 

A criminalidade feminina teve seu primeiro registro no século 

XI, e a punição acontecia em casas especiais com a finalidade de 

reeducá-las para a reintegração social. Na atualidade, nota-se 

que o ingresso de mulheres em penitenciárias vem crescendo e, 

sendo a maioria jovem e em idade fértil, é possível que a mater- 

nidade possa ser vivenciada no período de reclusão. Perante à 

legislação, tanto as mulheres reclusas quanto os seus filhos têm 

assegurados os seus direitos à assistência mínima de saúde. Diante 

disso, o objetivo geral desta pesquisa foi conhecer o atendimento 

no período gestacional e puerperal das reclusas de um centro 

de referência à gestante privada de liberdade. Esta pesquisa foi 

classificada como primária, qualitativa, transversal, descritiva 

e de observação, a partir da qual foi realizada uma entrevista 

semiestruturada com um profissional de saúde atuante em um 

desses centros de referênciaApós análise dos dados, notou-se que 

o profissional de saúde atuante da unidade desempenha o seu 

papel de acordo com o que lhe é preconizado, porém encontra 

barreiras para que tudo transcorra como deveria. Conclui-se que 

não existe diferença no atendimento à gestante livre da gestante 

reclusa, mas algumas dificuldades e empecilhos para resolver 

situações e problemas que porventura surjam. 

Palavras-chave: Enfermagem. Gestantes. Cuidado Pré-natal. 

Prisões. 
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Abstract 
 

Female crime had its first recorded in the 11th century, and the 

punishment used to take place in special houses in order to ree- 

ducate them to social reintegration. At present, it should be noted 

that the entry of women in prisons has been growing, and most 

young and of child-bearing age, it is possible that motherhood can 

be experienced in the period of reclusion. According to the legis- 

lation, both women prisoners and their children have guaranteed 

their rights to minimal health care. Given this the overall objective 

of this research is to know the gestation period and puerperal 

care of inmates in a reference centre for pregnant women. This 

research was classified as primary, qualitative, descriptive and 

cross-sectional observation, by which a semi-structured interview 

with a healthcare professional working in a centre of reference 

for pregnant woman deprived of freedom. After analysis of the 

data, noted that health professionals active unit performs its 

role according to what it is advocated, however barriers to see 

that everything goes as it should. It is concluded that there is no 

difference in the care of pregnant free and the pregnant recluse, 

but some difficulties and obstacles to resolve situations. 

Keywords: Nursing. Pregnant Women. Prenatal care. Prisons. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A criminalidade feminina surgiu por volta do século 

XI, sendo as causas bruxaria e prostituição, o que repre- 

sentava o oposto do modelo de mulher, esposa, mãe de 

família e submissa ao homem. Surgiram, assim, as Casas 

das Controvertidas ou Arrependidas, para a reintegração 

social dessas mulheres (VIAFORE, 2005). 

É possível dizer que as causas e o número de apri- 

sionamentos femininos cresceram, mudando também os 

tipos de penalidades para as mulheres. Um dos motivos 

dessa alta incidência é o Tráfico de Entorpecentes (Art. 

12 da Lei 6.368/76 e Art. 33 da Lei 11.343), e a pena de 

reclusão pode variar de cinco a quinze anos. Segundo o 

Sistema Nacional de Informação Penitenciária (InfoPen), 

em 2010, dos 496.251 detentos, 45.861 eram mulheres 

(INFOPEN, 2011). 

Pelo fato de a maioria das detentas serem jovens, e 

em idade fértil, algumas delas podem ingressar no sistema 

prisional grávida, ou engravidar durante o período de apri- 

sionamento. Partindo desse pressuposto, surge uma questão: 

como se dá a assistência às mulheres grávidas reclusas? 

Em 1984, foi criado o Programa de Assistência In- 

tegral à Saúde da Mulher (PAISM), com diretriz filosófica 

e política com propostas para um melhor relacionamento 

entre os profissionais e a mulher, voltado para a assistência 

em todas as fases da vida: ginecológico (planejamento fa- 

miliar, gestação, parto e puerpério); doenças sexualmente 

transmissíveis (DST); câncer de colo de útero e mama, 

com controle e autonomia do corpo e da vida. E, desde 

então, uma das áreas de destaque é o acompanhamento 

gravídico-puerperal (RODRIGUES, E.M; NASCIMENTO, 

R.G, ARAÚJO, A, 2011). 
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1  Em 2000, o Ministério da Saúde (MS) lançou um 

manual técnico de referências para organizar a rede assis- 

tencial, capacitar profissionais e normatizar as práticas de 

assistência pré-natal, de forma igualitária, em todo o terri- 

tório brasileiro, considerando as particularidades de cada 

gestante (BRASIL, 2000)1. 

Tal manual técnico explicita passo a passo todo o pro- 

cedimento de uma gestação, desde a confirmação da gravidez 

até a amamentação. Ele deixa bem claro que a cobertura 

da assistência pré-natal deve existir para todas as mulheres. 

Um dos profissionais competentes para a realização do 

pré-natal de baixo risco é o enfermeiro, que possui embasa- 

mento teórico-científico e respaldo legal para a assistência do 

pré-natal, salientando, ainda, sua atuação na área educativa, 

na promoção e prevenção, além da humanização. O primei- 

ro contato da gestante se dá com o enfermeiro na primeira 

consulta do pré-natal, momento em que o profissional rea- 

liza uma consulta de enfermagem detalhada com anamnese, 

exame físico; coleta do exame citológico do colo do útero; 

preenche o cartão da gestante; o cadastro no sistema de 

pré-natal (SISPRENATAL); solicita os exames preconizados 

pelo MS do primeiro trimestre da gestação; esclarece dúvi- 

das da gestante, explica todo o processo de gestação, parto 

e nascimento; além de pontuar a importância do pré-natal 

e proporcionar segurança à gestante (RODRIGUES, E.M; 

NASCIMENTO, R.G, ARAÚJO, A, 2011) 

Uma assistência pré-natal e puerperal adequada deve 

ter início assim que é constatada a gravidez, o que aumenta 

a probabilidade do nascimento de uma criança saudável, 

assim como o bem-estar da mãe, pois se constatada algu- 

ma alteração para quaisquer das partes, pode-se intervir 

a tempo, garantindo um resultado favorável a ambos. A 

assistência termina com a consulta do puerpério no 42º 

dia após o nascimento do bebê (BRASIL, 2006)2. 

2 
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Os manuais do MS, Assistência Pré-natal Manual 

Técnico (2000) e Manual Técnico Pré-natal e Puerpério 

Atenção Qualificada e Humanizada (2006) focam vários 

detalhes, tais como a importância do pré-natal; o subsídio 

às gestantes; o preparo da equipe de saúde para o atendi- 

mento das gestantes; as medidas que devem ser adotadas 

diante de uma gestação de risco; vacinação; enfim, todo o 

acompanhamento adequado. Fica nítido que esse acompa- 

nhamento deverá ser igualitário para todas as gestantes que 

necessitarem do apoio do serviço público. 

Existe, ainda, outro manual, o Plano Nacional de 

Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP), que foi elabo- 

rado com a perspectiva da assistência e da inclusão dos 

reclusos, que busca respaldá-los em princípios básicos da 

segurança da eficácia das ações de promoção, prevenção 

e atenção integral à saúde (BRASIL, 2005). 

Hoje, na América Latina, há um centro de referência 

com uma estrutura diferenciada para atender gestantes priva- 

das da liberdade, que busca atender as perspectivas do PNSSP. 

A unidade referida acolhe gestantes a partir do 7º 

mês de gestação, que podem ser advindas da rua, de outra 

penitenciária ou de outro lugar. A penitenciária possui uma 

recepção com detector de metais; duas salas de vistoria 

com banheiro para revista dos visitantes; sala da admi- 

nistração e diretoria; um vestiário; almoxarifado; dois 

núcleos, que são compostos por alojamentos conjuntos 

das detentas e de seus respectivos filhos. 

Os núcleos são separados de acordo com a idade 

gestacional das detentas e o tempo de vida dos RNs (recém- 

-nascidos). Cada núcleo possui em seus alojamentos a cama 

da gestante e o berço para os RNs; banheiros coletivos e 

uma pequena área externa, que possui alguns sofás, sendo 

utilizados para amamentação, descanso e até mesmo des- 

contração para as detentas. Para ambos os núcleos há uma 
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área externa para banhos de sol, com lavanderia, espaço 

para as crianças, cantinho da televisão, minibrinquedoteca. 

A penitenciária possui, ainda, cozinha, cantina, consultório 

odontológico em funcionamento, sala de enfermagem em 

funcionamento, salas para montar consultórios ginecológico, 

psicológico e de enfermagem paramentados. 

As detentas convivem entre si sem a existência de 

grades nas selas e permanecem nas dependências inter- 

nas da penitenciária, por onde as agentes penitenciárias 

circulam e mantêm a ordem. Os agentes penitenciários 

masculinos também permanecem nas dependências internas, 

porém separados, de onde eles têm visibilidade de tudo 

o que ocorre nas dependências da penitenciária, sendo 

acionados e autorizados a intervir em alguma ocorrência 

de acordo com a necessidade. As detentas possuem uma 

minioficina para confecção de sacolas personalizadas de 

algumas empresas da região e que já possuem contrato 

com o estado para sua confecção. 

Esse centro foi inaugurado em janeiro de 2009, em 

Minas Gerais, e preza pela humanização, oferece à mãe a 

oportunidade de estar presente no primeiro ano de vida 

do seu filho para dar o apoio necessário, cumprindo o que 

dispõe a Lei 11.942/2009, que assegura condições mínimas 

de assistência às mães presas e aos RN. Apesar de existir um 

vínculo entre mãe e filho desde a gestação, muitas dessas 

detentas preferem ignorar o contato com o RN. Algumas 

relatam que, mesmo tendo a oportunidade de estar com o 

filho até certo período, questionam que a penitenciária não 

é um lugar adequado para o RN, portanto, preferem vê-lo 

partir antes de qualquer tipo de “afeição”. Em contrapar- 

tida, outras detentas preferem conviver com o filho, pois 

garantem que é um modo de se verem “úteis”, asseguradas 

por um amor incondicional (GOMES et al, 2008). 
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O fato de uma mulher ter cometido um delito e ter que 

pagar por isso em uma penitenciária não significa que ela 

deva ser esquecida até o fim de sua reclusão, principalmente 

se ela estiver grávida. A mãe está privada da liberdade de 

locomoção, e não dos seus direitos de cidadania, e a crian- 

ça não tem nenhuma privação de seu direitos segundo o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (FREIRE et al, 2009). 

Diante do exposto, surge uma problemática: Existe 

diferença no atendimento de saúde prestado no pré-natal 

e puerpério à mulher privada de liberdade? Sendo assim, 

o centro de referência destinado às gestantes privadas de 

liberdade será o objeto de estudo para discutir o acom- 

panhamento dessas mulheres, desde a gestação até o mo- 

mento do desligamento com o filho no sistema prisional 

diferenciado e modelo do país. 

Diante disso, este estudo busca conhecer o atendimen- 

to no período gestacional e puerperal das reclusas de um 

centro de referência para a gestante privada de liberdade, 

além de: verificar se o protocolo do Ministério da Saúde 

no atendimento pré-natal e puerperal às reclusas é seguido; 

identificar as ações do enfermeiro no cuidado pré-natal e 

puerperal às reclusas; conhecer as ações que envolvem o 

desligamento entre o filho e a mulher privada de liberdade. 

 
 
 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este projeto de pesquisa foi classificado, quanto à 

obtenção de dados, como pesquisa primária; quanto à abor- 

dagem, qualitativa; quanto à referência temporal, estudo 

transversal; quanto aos objetivos, pesquisa descritiva e quanto 

à participação do pesquisador, como estudo de observação. 
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No presente estudo, foi feito um levantamento 

bibliográfico para se obter um embasamento científico 

pertinente ao tema. Os descritores utilizados neste estudo 

foram identificados na lista oficial dos descritores em Ci- 

ências da Saúde (DECS) e foram considerados os seguin- 

tes unitermos e suas combinações na língua portuguesa: 

Enfermagem; Gestantes; Cuidado pré-natal; Prisões. Após 

reunir esse material, foi realizada uma leitura explorátoria, 

seletiva e análitica. A partir disso, foi possível obter maior 

familiaridade com o tema da investigação. 

O local da pesquisa foi em um centro de detenção 

à gestante reclusa localizado no estado de Minas Gerais, 

o sujeito dessa pesquisa foi composto por profissionais 

de saúde atuantes no referido centro. 

Para a realização da pesquisa foi apresentado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, 

explicando o motivo da pesquisa e sua relevância social, 

conforme a resolução 196/96 que determina as diretrizes 

da pesquisa envolvendo seres humanos. 

Nesta metodologia foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas, em que o pesquisador buscou deixar o 

entrevistado responder às perguntas de sua forma, com 

suas palavras e podendo ir além das questões norteadoras 

(MATOS, 2005). 

Foi utilizada uma ficha de identificação, pontuando 

as iniciais do nome, idade, tempo de formado e tempo de 

atuação na área Para coleta de dados foi utilizada a entrevista 

gravada contemplando as seguintes questões norteadoras: 

Como é realizado o atendimento durante o pré-natal 

e puerpério das reclusas? 

O protocolo do Ministério da Saúde que rege o 

atendimento à gestante e a puérpera é utilizado no aten- 

dimento às reclusas? 



maestria Sete Lagoas n.14 p.91-120 2016 59  

 

Quais são as ações do enfermeiro no pré-natal e 

puerpério das reclusas? 

Como é realizado o trabalho com as gestantes e 

puérperas no que tange ao desligamento com o filho após 

um determinado período? 

 
 
 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Após análise e interpretação das falas colhidas, no 

que tange à realidade da assistência ao pré-natal em ges- 

tantes privadas de liberdade em uma penitenciária femi- 

nina do estado de Minas Gerais, pôde-se constatar como 

o processo é realizado, sendo este descrito nas subseções 

seguintes, contrapondo o que foi levantado com os autores 

referenciados e a percepção da pesquisadora. 

 
3.1 Realização do Pré-Natal em Gestantes Reclusas 

 
Ao observar as condutas do profissional de saúde da 

unidade, ficou evidenciado que suas ações são de acordo 

com o protocolo do MS, porém ocorrem dificuldades que 

impedem que o protocolo seja seguido na íntegra. 

“Dentro da unidade tentamos cumprir o que é pre- 

visto pelo Ministério da Saúde para o pré-natal, alguns 

procedimentos não conseguimos fazer, pois já recebemos 

a gestante com período gestacional avançado e algumas 

nem iniciaram o cuidado de pré-natal.” (PS) 

“Nós recebemos a gestante a partir do 7º mês de 

gravidez, onde elas podem vir da rua, de outro presídio, 

etc., a partir deste momento damos continuidade ou ini- 

ciamos o cuidado pré-natal quando não foi iniciado.” (PS) 
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A assistência ao pré-natal dever ser iniciada assim que 

detectada a gravidez ou no máximo até o 4º mês de gestação 

e deve-se considerar, ainda, a preconização do MS de no 

mínimo 6 consultas de pré-natal (MINAS GERAIS, 2006). 

O enfermeiro da unidade busca colocar em prática o 

manual assim que a reclusa chega à unidade. Elas passam 

por um processo no qual será definido onde e como será 

a sequência ou o início da assistência pré-natal. 

“Chegando à unidade, é atendida pelo enfermeiro da 

unidade, e quando necessário é encaminhada para atendi- 

mento das enfermeiras obstetras da Sofia, ou da faculdade 

que também faz acompanhamento na unidade.” (PS) 

Quando constatada uma gravidez de risco, a gestante 

é encaminhada para o posto de saúde do município, onde 

o profissional de saúde irá referenciá-la para a maternida- 

de que irá acompanhá-la durante a gestação e realizar o 

parto. Algumas vezes, torna-se difícil o agendamento de 

uma consulta no posto de saúde, sendo assim, busca-se 

auxílio em uma das unidades assistentes da penitenciária, 

para que a reclusa não fique desamparada. 

“A unidade no momento está sem ginecologista, então 

são realizadas consultas com o ginecologista da faculdade, 

com marcação de consultas e nos postos de saúde do muni- 

cípio, onde fazemos contato telefônico para verificar se há 

possibilidade de encaminhar a interna, pois nos postos ainda 

há a questão de distribuição de senhas para atendimento.” (PS) 

“[...] o posto de saúde do município que faz a soli- 

citação à central para ver qual maternidade que poderá 

atender ao seu pré-natal. A partir de então, a gestante de 

alto risco é atendida nesta maternidade de referência.” (PS) 

Na gestação de alto risco, torna-se necessário um 

acompanhamento diferenciado e mais especializado, de ní- 

veis secundário e/ou terciário e considerando a subjetividade 
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da gestante. A gestação de alto risco é quando há grande 

probabilidade de um desenvolvimento adverso para a mãe, 

para o feto ou para ambos, e que pode colocar em risco a 

vida dos mesmos (NEVES, A.S; SANTOS, M.C.B., 2012). 

 
3.2 Dificuldades Encontradas na Assistência às Crianças 

 
Partindo do fato de que a criança convive com a mãe 

na penitenciária, até uma determinada idade, fica claro que 

ela também deverá ser assistida adequadamente até que 

seja encaminhada para o seu destino. 

Observando as condutas do enfermeiro da unidade, 

ficou nítida a preocupação do profissional para com o 

atendimento das crianças. Ele demonstra o desejo de poder 

fazer mais pelos internos, mas a quantidade de profissionais 

de saúde existente não propicia uma qualidade melhor no 

atendimento, sendo necessário apoio externo para que haja 

assistência adequada. 

“No momento está complexo, pois só tem uma en- 

fermeira e há muitas crianças com doenças respiratórias 

que demandam muito do enfermeiro para verificar a 

necessidade de atendimento médico ou não, levando em 

consideração que a unidade está sem pediatra e necessi- 

tamos de vagas nos postos se for o caso ou encaminhar 

para pronto-atendimento.” (PS) 

Segundo o MS, o enfermeiro está qualificado para 

acompanhar o RN realizando a puericultura. O MS pre- 

coniza que a assistência ao RN tenha início já na primeira 

semana após a alta, por meio de visita domiciliar. Essa 

assistência dá-se durante todo o desenvolvimento da crian- 

ça, salvo necessário acompanhamento médico devido a 

alterações detectadas durante a consulta (RN baixo peso, 

mãe HIV positivo) (BRASIL, 2006). 
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“O atendimento dos recém-nascidos até 28 dias, se 

necessário, é encaminhado à maternidade onde nasceu e 

dentro da demanda da unidade, o enfermeiro da unidade 

faz o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 

da criança, na medida do possível.” (PS) 

A Reorganização e Reformulação do Sistema Pri- 

sional Feminino deixa claro que a permanência da criança 

com a mãe durante o encarceramento deverá ocorrer de 

maneira adequada, em um espaço físico apropriado, e a ela 

é garantido atendimento regular com pediatra ou equipe de 

saúde qualificada e, quando necessário, a criança deverá ser 
12 

encaminhada para especialidades eletivas ou de urgência12. 

A lei 11942, de 2009 assegura tanto às mães quanto 

aos filhos condições mínimas de assistência, destacando 

que, no caso de mães reclusas, deve-se haver distinção 

qualificada na assistência (SILVA, E.F; LUZ, A.M.H; 

CECCHETTO, F.H., 2011). 

Nos depoimentos, ficaram evidenciadas as condições 

mínimas de atendimento na unidade para as crianças e o anseio 

do enfermeiro em não deixá-las desamparadas, ainda assim, 

constatou-se que o empenho em conseguir um atendimento 

fora da unidade para as crianças, às vezes, pode ser em vão. 

“Temos sempre que levar em consideração que é uma 

unidade em que trabalhamos junto com a segurança, as 

escoltas só serão feitas quando há efetivo suficiente para 

manter a ordem da unidade e pode ocorrer de algumas 

consultas eletivas serem remarcadas.” (PS) 

 

3.3 O Desligamento da Mãe/Filho 

 
É direito da reclusa permanecer com o filho até o 

período determinado, que se dá de acordo com a peniten- 

ciária, mas dentro do preconizado pelo MS. 
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“A partir do momento em que seu RN nasce, elas já 

sabem que dentro de um ano seu RN vai para sua família, 

do parceiro ou casa lar [...]” (PS) 

É assegurada à mãe a permanência com o seu filho 

durante o período de amamentação, que deve ser o mínimo 

de 6 meses e máximo de 2 anos. Mas isso não impede que 

haja a separação, que irá ocorrer inevitavelmente e, muitas 

vezes, o destino da criança se torna incerto (BRASIL, 2008). 

As reclusas são acompanhadas pelo psicólogo da pe- 

nitenciária, juntamente com a assistente social, que, juntos, 

irão definir qual o melhor destino para a criança. Todo esse 

processo deve ser autorizado pela mãe e, durante essa fase 

difícil, ela também é “preparada” para o momento em que 

verá seu filho ir embora. 

“O processo acontece com acompanhamento de um 

psicólogo da própria unidade e assistente social. Todo o 

processo de encaminhamento de seu RN é feito com au- 

torização da mãe, para quem ela indica desde que a outra 

pessoa também aceite. Temos casos em que a família da 

reclusa não quer; se a mãe quiser pode ser a família do 

parceiro ou o próprio parceiro, mas se não tiver ninguém 

dentro do período de 1 ano até 1 ano e 3 meses, a criança 

será encaminhada para casa lar, onde a mãe poderá pos- 

teriormente ter seu filho novamente.” (PS) 

Mesmo com o sofrimento de todo o processo, al- 

gumas reclusas acreditam que o melhor para o seu filho é 

sair o quanto antes de um lugar considerado, por muitas, 

hostil, onde é difícil ter uma infância digna. 

“A separação para algumas é muito triste, pelo carinho 

e cuidado que se tem com sua criança, mas de um modo 

geral, muitas entendem que o melhor para criança é sair 

da unidade, pois muitas consideram que sua criança sofre 

por estar em um presídio, onde não deixa de ter certos 
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tipos de privação, mas cada uma reage de uma forma.” (PS) 

O ambiente prisional interfere na relação mãe/filho, 

pois algumas mães sentem-se culpadas por verem os filhos 

em um ambiente de cárcere, mesmo que eles não perma- 

neçam atrás das grades, mas sabem que isso influencia na 

vivência da criança e acham que pode ser uma vivência 

traumática. Por outro lado, a permanência da criança com 

a mãe é uma maneira de fortificá-la, tornando-a mais útil, 

capaz, e até mesmo transformando sua personalidade, 

pois a maternidade pode desenvolver condutas maternais 

exemplares e reações emocionais intensas (SERRAS, D; 

PIRES, A, 2004). 

“A partir do momento em que a criança sai, a interna 

é transferida de unidade, pois o perfil do presídio é ges- 

tante a partir do 7º mês, puérpera e crianças em período 

de amamentação.” (PS) 

A criança irá permanecer com a mãe durante o 

período de amamentação já pré-determinado pelo MS, 

podendo esta permanência ir além do período estipulado, 

de acordo com a particularidade de cada penitenciária, 

salvo a mulher que absteve-se da criança para a adoção. 

Após este período a detenta deverá retornar a penitenciária 

de destino ou a ala que lhe é admissível (BRASIL, 2008). 

 
 
 

4 CONCLUSÃO 

 

Após a leitura de artigos, manuais, leis e os resul- 

tados da pesquisa apresentados torna-se clara a resposta 

à pergunta que levou à realização desta pesquisa: Existe 

diferença do atendimento de saúde prestado no pré-natal 

e puerpério à mulher privada de liberdade? 
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Notou-se que não existe diferença no atendimento 

à gestante livre da gestante reclusa e, sim, algumas dificul- 

dades e empecilhos para resolver situações e problemas 

que porventura surjam. 

Diante do exposto neste trabalho, pode-se concluir 

que, mesmo com os direitos garantidos, o profissional de 

saúde tem dificuldade em assegurar a dignidade das reclusas 

da penitenciária referida e tem que batalhar para prestar 

a assistência à saúde. Observou-se grande empenho do 

profissional de saúde para seguir o paradigma imposto 

para a unidade que é referência na América Latina. 

Ficou clara também para o pesquisador a tentativa 

de seguir o que é preconizado pelo MS em relação ao 

subsídio do pré-natal e assistência de qualidade ao RN, 

mesmo que não sejam realizados dentro da penitenciária. 

Observou-se que o profissional de saúde desenvolve 

ações, como o atendimento da gestante dentro do possível; 

acompanhamento e realização do pré-natal e, quando 

necessário referenciá-la para uma unidade onde ela será 

mais bem assistida; acompanhamento do desenvolvimento 

da criança e atendimento dentro do possível. 

Esta pesquisa foi de grande relevância para a pesqui- 

sadora. Durante o estudo, notou-se a escassez de artigos 

referentes à maternidade nos presídios e a importância de 

se buscar mais conhecimento sobre assunto, o que pode 

levar a conquistas, tais como a prioridade na assistência 

à saúde de gestantes reclusas e também a participação do 

pai ou da família no período em que a criança fica reclusa 

com a mãe. Estas ações podem influenciar positivamente 

na saúde física e mental da detenta e na sua socialização. 
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A partir da inclusão do Direito Humano à Alimentação Adequada 

(DHAA) no rol dos direitos sociais da Constituição Federal de 

1988, notou-se que, para que seja efetivada a Segurança Alimentar 

e Nutricional (SAN), torna-se imprescindível a estruturação de 

um sistema que vise proporcionar avanços ao país. O objetivo 

deste trabalho de pesquisa é delinear o DHAA no Brasil, bem 

como os principais desafios e perspectivas acerca da sua garantia. 

Inicialmente, são destacados os aspectos gerais acerca dos direi- 

tos humanos, tais como conceito, características e hierarquia das 

normas. Em seguida, é descrita a evolução histórica do DHAA 

no Brasil, assim como os principais marcos legais vigentes sobre 

o tema. O país elaborou políticas que reduziram efetivamente a 

pobreza e a insegurança alimentar, a mortalidade infantil, a desi- 

gualdade social e a desnutrição infantil, porém, a participação da 

sociedade civil na construção das políticas públicas é necessária 

e fundamental, devendo ser esta, parceira do Poder Público em 

quaisquer esferas. Tal participação na discussão e elaboração de 

políticas vem se mostrando favorável e proporcionando avanços. 

No entanto, ainda há muito que ser realizado, para que, efetiva- 

mente, seja alcançada a plena Soberania e Segurança Alimentar e 

Nutricional, bem como o DHAA. 

Palavras-chave: Direito Humano à Alimentação Adequada. 

Segurança Alimentar e Nutricional. Desafios. 

maryelleabreu@ 
hotmail.com. 



70 maestria  

 
 
 

* Formado em 
Direito pela 
Faculdade de Direito 
de Cachoeiro 
de Itapemirim. 
Especialista em 
Direito do Trabalho 
Constitucional 
e Processual do 
Trabalho pela 
Faculdade Cândido 
Mendes de Vitória. 
Especialista em 
Curso Preparatório 
à Carreira da 
Magistratura, 
pela Escola da 
Magistratura do 
Estado do Espírito 
Santo. Especialista 
em Direito Civil- 
Constitucional 
pela Faculdade de 
Direito de Cachoeiro 
de Itapemirim. 
Mestre em Direito 
pela Faculdade 
de Direito de 
Campos. Professor 
da Faculdade de 
Direito de Cachoeiro 
de Itapemirim. 
Procurador- 
Geral Adjunto 
do   Município 
de Cachoeiro de 
Itapemirim-ES. 
E-mail: francisco. 
advogado@gmail. 
com. 

Abstract 
 

From the inclusion of the Human Right to Adequate Food in the 

list of social rights of the Federal Constitution of 1988, it was no- 

ted that the structuring of a system aimed at providing advances 

to the country is essential, to ensure Food and Nutrition Security. 

The objective of this research is to outline the right to food in 

Brazil, in addition to the main challenges and perspectives about 

its guarantee. First, the general aspects of human rights, such as 

concept, characteristics and hierarchy of norms, are highlighted. 

Next, the historical evolution of the right to food in Brazil is des- 

cribed, as well as the main legal frameworks in force on the subject. 

The country has developed policies that have effectively reduced 

poverty and food insecurity, child mortality, social inequality and 

child bad nutrition; but the participation of civil society in the 

construction of public policies is necessary and fundamental, in 

partnership with the government, in any scopes. Such participation 

in the discussion and elaboration of policies has been favorable 

and providing. However, there is still a long way to go, so that full 

Sovereignty and Food and Nutrition Security can be achieved, as 

well as the Human Right to Adequate Food. 

Keywords: Human Right to Adequate Food. Food and Nutrition 

Security. Challenges. 
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1 Introdução 
 

 
Sendo vista como um dos requisitos para alcançar 

a dignidade humana, quando citada pela Declaração Uni- 

versal dos Direitos Humanos, convencionada em 1948, a 

alimentação é imprescindível para a realização de outros 

direitos também previstos nessa declaração. Logo, o di- 

reito à alimentação está diretamente relacionado à justiça 

social; e, para a garantia do mesmo, é vital a adoção de 

políticas que visem a erradicação da pobreza e à realização 

dos direitos humanos para toda a população (FERREIRA, 

2010; FONTELES, 2012). 

A alimentação ingressou o rol dos Direitos So- 

ciais da Constituição da República Federativa do Brasil 

(CRFB) de 1988, por meio da Emenda Constitucional 

de nº 64/2010, tornando-se uma garantia fundamental 

assegurada à população brasileira. A redação alterada 

por essa emenda coloca a alimentação em posto de equi- 

valência a outros direitos já garantidos. A positivação 

do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) 

propiciou, assim, a criação de políticas de Segurança 

Alimentar e Nutricional (SAN), visando à adequação da 

alimentação da população brasileira. 

A inserção do DHAA no texto constitucional ocorreu 

por meio de proposta realizada pelo Conselho Nacional 

de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), criado 

em 1993 e reativado em 2003, órgão com atuação efetiva 

na construção de políticas públicas de SAN. 

Para que o DHAA seja garantido a todos, a construção 

de políticas com eficácia e eficiência é indispensável, consi- 

derando que a SAN consiste no acesso diário a alimentos 

suficientes para suprir às necessidades nutricionais básicas 

e manter a saúde, de forma sustentável social, econômica 
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e ambientalmente, sem prejuízo de outras necessidades 

(BELIK, 2003; BRASIL, 2006). 

Assim, o objetivo geral do presente trabalho é delinear 

o DHAA no Brasil, bem como os principais desafios e pers- 

pectivas acerca da sua garantia. Para a pesquisa, optou-se 

por artigos publicados entre 2003 e 2016, disponíveis nas 

bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) - Litera- 

tura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), 

Google Acadêmico (Scholar Google), com os seguintes 

descritores: “Direitos Humanos”, “Direito Humano à Ali- 

mentação Adequada”,“Segurança Alimentar e Nutricional”, 

“Políticas Públicas”; além de publicações governamentais e/ 

ou institucionais que abrangessem o tema. 

 
 

2 Direitos Humanos Fundamentais 

 

Os direitos fundamentais passam por um processo 

de solidificação nos regimes democráticos desde o final do 

século XVIII, de forma tal que se criou uma cultura de res- 

peito a esses direitos, principalmente àqueles que demandam 

abstenção por parte do Estado. No entanto, com relação 

aos direitos que geram a imposição de dever positivo, isto 

é, prestacional, ao Estado, a consolidação de tais apresenta 

deficiências. Assim, o reconhecimento dos direitos fundamen- 

tais nas constituições dos Estados ensejou um aumento da 

autoridade destes direitos, inclusive em âmbito internacional, 

como, por exemplo, na promulgação da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, de 1948 (PINHEIRO, 2008). 

No Brasil, nota-se a importância constitucional dos 

direitos humanos, principalmente na Constituição de 1988, 

que, diferente das constituições brasileiras anteriores, traz 
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o rol destes direitos no início de sua redação, o que pode 

ser explicado pelo caráter heterogêneo da assembleia cons- 

tituinte que a gerou, erigida sob uma ordem democrática 

(PINHEIRO, 2008). 

É importante destacar que os direitos humanos e 

os direitos fundamentais, no que tange ao aspecto mate- 

rial, partilham de uma fundamentalidade, tendo em vista 

que ambos reconhecem e protegem certos valores, bens 

jurídicos e reivindicações essenciais a todos os indivíduos. 

Assim, de acordo com tendência doutrinária, é possível a 

utilização do termo "Direitos Humanos Fundamentais", 

considerando que abrange as esferas nacional e interna- 

cional de positivação (SARLET, 2001). 

Segundo Almeida (2010), os Direitos Humanos 

são aqueles que os indivíduos possuem pelo simples 

fato de pertencerem à espécie humana e, portanto, são 

inerentes à própria existência. Consistem em direitos 

inalienáveis, cuja titularidade independe de legislação 

nacional, estadual ou municipal específica. Os direitos 

humanos asseguram a todos os indivíduos uma vida 

digna, visando à harmonia e ao bem-estar. 

Os direitos humanos fundamentais estão direta- 

mente relacionados com a garantia da não ingerência 

do Estado, no que tange aos aspectos individuais, e a 

elevação da dignidade da pessoa humana. Trata-se de 

um reconhecimento universal por parte da maioria dos 

Estados, em quaisquer âmbitos, tais como constitucional, 

infraconstitucional, direito consuetudinário, tratados e 

convenções internacionais (MORAES, 2011). 

Pode ser citado como um atributo indispensável dos 

direitos humanos, o fato destes possuírem vigência contra 

o Estado. Os direitos humanos, mesmo que não possuam 

reconhecimento no ordenamento estatal, fundamentam- 

-se na consciência ética coletiva e na convicção social de 
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que a dignidade humana exige o respeito, em qualquer 

circunstância, a certos bens ou valores (COMPARATO, 

2001 apud ALMEIDA, 2010). 

O sistema de proteção dos direitos humanos passa 

por uma expansão mundial, e, por isso, as normas inter- 

nacionais específicas são consideradas jus cogens. Como 

fontes do Direito Internacional Público, os tratados não 

devem ser desrespeitados, inclusive as normas de direitos 

humanos. Nesse sentido, as normas internas que versam 

sobre a matéria estarão limitadas caso sejam menos favo- 

ráveis aos titulares dos direitos humanos (NOVAES, 2011). 

 
 
 

3 Direito Humano à alimentação adequada e segurança 
alimentar e nutricional 

 

Os direitos sociais na história do Direito brasileiro 

surgiram inseridos na Constituição de 1934, sendo inscritos 

no título que abordava a ordem econômica e social. Esses 

direitos perpetuaram-se pelas constituições posteriores até 

a de 1988, a constituição cidadã (SILVA, 2013). 

A Constituição Federal de 1988 traz um capítulo 

próprio para os Direitos Sociais, que surgiram no Brasil 

na Constituição de 1934, permanecendo até a atual Carta 

Magna. De acordo com Silva (2013), direitos sociais são 

prestações com previsão constitucional, providas pelo 

Estado, com o objetivo de proporcionar melhores condi- 

ções de vida aos mais fracos, seja direta ou indiretamente. 

O Direito Humano à Alimentação Adequada está 

diretamente associado à dignidade da pessoa humana e à 

justiça social, bem como a outros direitos humanos, sendo 

indispensável para a realização destes. Os direitos humanos 

apresentam um vínculo que é regido pelos princípios da 



maestria Sete Lagoas n.14 p.69-90 2016 75  

 

indivisibilidade e da interdependência, isto é, um direito 

não é plenamente efetivado se não houver garantia dos 

demais (ABRANDH, 2009). 

A partir da definição do DHAA, e visando sua garan- 

tia, surge o conceito de Segurança Alimentar e Nutricional, 

sendo esta: 

a realização do direito de todos ao acesso regular e 

permanente a alimentos de qualidade, em quantidade 

suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessi- 

dades essenciais, tendo como base práticas alimentares 

promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cul- 

tural e que sejam social, econômica e ambientalmente 

sustentáveis (BRASIL, 2006, art. 3º). 

 
Cabe ao Estado usar todas as ferramentas disponíveis 

para fazer cumprir o arcabouço legal acerca deste direito, 

incluindo a aplicação e utilização de recursos públicos e do 

poder de polícia para garantir o interesse público (ABRAN- 

DH, 2009). A busca pela garantia do DHAA representa uma 

importante meta no que tange à efetividade dos direitos 

humanos, e, portanto, deve possuir alicerces ideológicos, 

políticos e econômicos, de forma a tornar todos os seus 

titulares aptos a reconhecer o caráter universal deste direito. 

 
3.1 Evolução histórica de SAN no Brasil e principais 
marcos legais 

 
Apesar de haver estudos sobre alimentação e sua 

relação com outras variantes no Brasil desde a primeira 

metade do Século XX, principalmente por Josué de Castro, 

a alimentação passou a receber maior destaque a partir 

da década de 1980. 

Em 1985, o Ministério da Agricultura elaborou pro- 

posta de criação de uma Política Nacional de Segurança 

Alimentar e do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, 
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composto por ministros de Estado e representantes da 

sociedade civil, dirigido pelo Presidente da República. Em 

1986, o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição pro- 

moveu a I Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição, 

oriunda da VIII Conferência Nacional de Saúde, sendo 

proposto um Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

retomada a ideia do Conselho Nacional de Alimentação 

e Nutrição (COSTA, PASQUAL, 2006; LISBOA, 2013). 

A promulgação da Constituição de 1988 também 

foi um importante marco no campo da SAN, pois apre- 

senta dispositivos que protegem o DHAA, tais como o art. 

7º, em seu inciso IV, que garante proteção à alimentação 

como forma de composição do salário mínimo. Já o art. 23, 

inciso VIII, dispõe a competência dos entes federativos na 

organização do abastecimento alimentar e na fomentação 

da produção agropecuária. Ainda, no art. 200 da CRFB, 

o inciso VI prevê a competência e atribuição ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) para fiscalizar e inspecionar alimentos, 

bebidas e águas para consumo humano, além de controlar 

o teor nutricional dos mesmos (LISBOA, 2013). 

Na década de 1990, alguns acontecimentos podem 

ser destacados como marcos na construção de mecanis- 

mos de efetivação do DHAA, quais sejam: a ratificação 

do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais (PIDESC), em 1992; a equiparação do DHAA 

aos demais direitos humanos previstos na Carta de Di- 

reitos Humanos de 1948, na Conferência Mundial sobre 

Direitos Humanos, em 1993; no mesmo ano, a elaboração 

do Plano de Combate à Fome e à Miséria e do Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA); a realiza- 

ção, em 1994, da I Conferência Nacional de Segurança 

Alimentar (I CNSAN) e proposta de Política Nacional de 

Segurança Alimentar; a extinção do CONSEA e instituição 

da estratégia Comunidade Solidária, em 1995; aprovação 
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da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), 

em 1999, pelo Conselho Nacional de Saúde (ALBUQUER- 

QUE, 2009; BELIK, 2003; BURLANDY, 2009; COSTA; 

PASQUAL, 2006; LISBOA, 2013). 

Todos esses marcos consistem em um avanço norma- 

tivo significativo, através da reafirmação do dever do Estado 

de garantir o DHAA, colocando o Estado como provedor 

e responsável pelo bem-estar da população e auxiliando na 

posterior criação de instrumentos que promovam o DHAA 

e a criação de uma política de SAN. 

Em 2004, a II CNSAN foi realizada, e, dentre as pro- 

postas prioritárias aprovadas nessa conferência, destaca-se 

a elaboração da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e 

Nutricional (LOSAN) e a instituição de um Sistema Nacio- 

nal de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), além da 

proposta de avaliações das ações, experiências e diretrizes 

para o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricio- 

nal (BURLANDY, 2009; LISBOA, 2013; TAKAGI, 2006). 

Com a reativação do CONSEA, houve ampliação do 

debate sobre SAN. Em 2006, a LOSAN (Lei 11.346/06) 

foi promulgada, compondo uma visão intersetorial abran- 

gente na implantação de medidas de SAN, na perspectiva 

da exigibilidade dos direitos humanos (LEÃO; MALUF, 

2012; LEÃO, 2013). 

Em 2007, ocorreu a III CNSAN, criando o SISAN. 

No ano de 2009, o projeto “Fome Zero” foi lançado pelo 

governo federal, traçando quatro eixos de articulação: 

acesso aos alimentos, fortalecimento da agricultura familiar, 

geração de renda e articulação, mobilização e controle 

social; assegurando o direito humano à alimentação 

adequada (LISBOA, 2013). 

Em 2010, foi promulgado o Decreto nº 7.272, que 

regulamenta a LOSAN e institui a Política Nacional de Se- 

gurança Alimentar e Nutricional (PNSAN), concretizando 
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o SISAN e possibilitando a institucionalização da política 

(LEÃO, 2013). O decreto estrutura o sistema, visto que 

regulamenta os aspectos de gestão da LOSAN e encaminha 

a construção da política. 

Partindo da política, institui-se o Plano de Segurança 

Alimentar e Nutricional (PLANSAN). O primeiro PLANSAN 

foi publicado em 2011, com vigência entre 2012 e 2015, 

compreendendo a produção e o abastecimento alimentar para 

famílias hipossuficientes. Em 2016, foi publicado o segundo 

PLANSAN, com vigência entre 2016 e 2019, elaborado a 

partir das propostas priorizadas e da Carta Política da V 

CNSAN, realizada entre os dias 03 e 06 de novembro de 

2015. Foi dividido em desafios, metas e ações relacionadas, 

com vistas à garantia do direito humano à alimentação 

adequada e saudável (BRASIL, 2016). 

A legislação relativa ao DHAA no país melhorou con- 

sideravelmente, e podem ser citadas: a LOSAN, a lei sobre 

Alimentação Escolar (Lei nº 11.947/09) e o Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) (ABRANDH, 2009). Além 

dessas, convém destacar: Lei Orgânica da Saúde, Lei Orgâ- 

nica da Assistência Social, a PNAN, Lei da Renda Básica de 

Cidadania, Lei da Agricultura Familiar, Política Nacional 

de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades 

Tradicionais, Lei da Alimentação Escolar. 

 
 
 

4 Efetividade do Direito Humano à alimentação ade- 
quada no Brasil 

 

A participação progressiva da sociedade nos proces- 

sos de planejamento, execução e avaliação das políticas de 

SAN tem levado o Estado a romper o ciclo intergeracional 

da miséria, ponderando gradualmente os índices de pobreza 
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e de extrema pobreza nos últimos anos. Apesar dos avanços, 

ainda há famílias em situação de insegurança alimentar 

e nutricional, quadro agravado pelo caráter complexo e 

multidimensional deste fenômeno. 

 
4.1 Avanços da segurança alimentar e nutricional no 
Brasil 

 
O papel dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios é fundamental na efetivação do DHAA. A 

participação das diferentes esferas de governo é indispen- 

sável para a completa compreensão e efetivação do SISAN. 

Conforme dados do CONSEA, gradativamente, o 

número de entes federativos que estão institucionalizando 

é considerável. Todos os Estados e o Distrito Federal têm 

um CONSEA Estadual, sendo que a maioria dos cargos 

de presidente está preenchida com representantes da so- 

ciedade civil (ABRANDH, 2009). 

Em relação aos municípios, a complexidade é ainda 

maior, pois são 5.564 municípios no Brasil. Segundo o 

MAPASAN (BRASIL, 2014), cerca de 1.934 municípios 

estão habilitados para participar deste mapeamento. Isto 

é, 29,6% dos municípios se voluntariaram para informar 

se há conferências de SAN, se tem CAISAN e CONSEA, 

se há políticas de SAN a serem implementadas, etc. 

Segundo a CAISAN, os gastos públicos com políti- 

cas sociais perfizeram o total de 16,9% do PIB em 2012, 

sendo o dobro do valor de 2002. Em 2013, o orçamento 

do Governo Federal para as políticas de SAN totalizou R$ 

77 bilhões (ONU, 2014). Dentre os programas criados pelo 

governo nos últimos anos, podem ser citados programas 

de promoção da alimentação saudável e prevenção do 

excesso de peso, bem como apoio à agricultura familiar 

e populações tradicionais. 
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Com relação ao combate à pobreza e à desigualdade, 

os avanços alcançados são impressionantes. Entre os anos 

de 2002 e 2012, a pobreza reduziu de 24,68% para 8,5% 

e a extrema pobreza reduziu de 9,79% para 3,56%. Esses 

avanços de redução da pobreza são notados inclusive 

através do cumprimento dos Objetivos do Milênio, seja a 

meta global ou a nacional; sendo esta última mais rigorosa, 

tendo em vista que visava reduzir a extrema pobreza a 

um quarto daquela existente no ano de 1990, enquanto 

a meta global visava a redução à metade (ONU, 2014). 

Entre os anos de 2004 a 2009, no país, a prevalência 

da insegurança alimentar grave foi de 6,9% para 5% nos 

domicílios brasileiros e a insegurança moderada diminuiu 

de 9,9% para 6,5%, o que consiste em uma redução de 

1,4% e 3,4%, respectivamente. Notou-se maior redução 

da insegurança moderada ou grave entre os domicílios de 

rendimentos mais baixos. A prevalência de insegurança 

alimentar, principalmente a grave, diminuiu no país, mas 

ainda existem diferenças regionais, racial, de renda e entre 

domicílios rurais e urbanos (ONU, 2014). 

Nesse contexto, a SAN deve ser entendida como 

um discurso real; então, em contrapartida, a insegurança 

alimentar rompe toda uma rede de articulações, principal- 

mente quando manifesta pela fome e pela miséria, atingindo 

um dos mais importantes elementos que constituem o ser 

humano, qual seja, a sua identidade sociocultural. 

Além disso, há uma demonstração clara da transi- 

ção nutricional no Brasil, demonstrada pela redução na 

prevalência da desnutrição, através da redução no déficit 

estatural e ponderal, e o aumento do sobrepeso e da obe- 

sidade na população (ONU, 2014). 

Os atuais e crescentes processos de transição de- 

mográfica, epidemiológica e nutricional, decorrentes do 

fenômeno da globalização, ocasionam mudanças no perfil 
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de consumo alimentar da população e sua morbimorta- 

lidade. Em virtude das demandas geradas pelo estilo de 

vida moderno, relacionadas às características demográficas 

da população brasileira, é imprescindível uma adequação 

do comportamento alimentar aos diversos elementos 

que regem o cotidiano do indivíduo, tais como recursos 

financeiros, tempo e atribuições, etc. 

O atual modelo de produção, comercialização e con- 

sumo de alimentos, bem como instrumentos da regulação 

deste modelo, não é capaz de assegurar o DHAA a toda à 

população mundial. Mesmo com o aumento significativo da 

produção de alimentos no mundo, vive-se a situação de não 

ter a fome mundial erradicada o, fato este inaceitável, além 

da população sofrer com os impactos socioambientais e de 

saúde desse modelo hegemônico de produção e de consumo 

(BRASIL, 2011). O fato de o Brasil ter sido retirado do Mapa 

da Fome da FAO, em 2014, consiste em um avanço significa- 

tivo para o campo da SAN, além de ser uma demonstração 

da maior efetividade do DHAA no país. 

O Brasil cumpriu e ultrapassou o Objetivo do Milê- 

nio que versava sobre a redução da fome, devido à redução 

progressiva e expressiva da desnutrição infantil. A preva- 

lência da desnutrição aguda (peso abaixo do esperado para 

a idade) em crianças menores de cinco anos diminuiu de 

4,2% para 1,8% entre 1996 e 2006 (ONU, 2014). 

Outro indicador que vem demonstrando os avan- 

ços no Brasil quanto ao acesso aos serviços de saúde e 

à alimentação adequada, com melhora progressiva nos 

últimos dez anos, é a taxa de mortalidade infantil. Essa 

taxa consiste no número de óbitos para cada mil nascidos 

menores de 1 ano de idade. 

Assim como em outros aspectos, o Brasil cumpriu a 

meta prevista nos Objetivos do Milênio, com quatro anos 

de antecipação, reduzindo a mortalidade infantil em dois 
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terços, com relação à taxa apresentada no ano de 1990. 

Entre 2001 e 2011, a mortalidade diminuiu de 26,1 para 

15,3, respectivamente, passando o Brasil da faixa “média” 

(20 a 49 óbitos por mil nascidos) para a faixa “baixa” 

(menos de 20). Essa redução ocorreu em todas as regiões 

do país, com destaque para a redução apresentada na 

Região Nordeste (6,6% ao ano em média) (ONU, 2014). 

Porém, algumas populações vulneráveis, como os 

indígenas, ainda não alcançaram tais avanços na saúde e na 

nutrição materno infantil. Na população indígena, a taxa 

de mortalidade infantil está elevada se comparada à taxa 

nacional, mesmo com uma redução de 56,1% no período 

que compreende os anos de 2000 a 2009 (ONU, 2014). 

Diante desse cenário, destaca-se que as desigualdades 

ainda persistem. Assim, um instrumento, dentre outros, 

é indispensável para analisar as inter-relações entre as 

dimensões de SAN e os diversos âmbitos de aplicação: 

o Sistema de Monitoramento de SAN (ONU, 2014). Tal 

sistema, resultado da participação de diversos atores 

da sociedade civil, governo e vários setores, promove 

a efetividade do DHAA, bem como uma compreensão 

intersetorial de SAN. 

Apesar da responsabilidade do Estado de promover, 

prover e garantir o DHAA, a sociedade civil organizada, 

por ser um dos setores que mais contribuiu para o avanço 

da efetividade do direito à alimentação, deve permanecer 

na implementação de políticas públicas de SAN, mesmo 

mediante dificuldades políticas e operacionais, originadas 

do modelo de desenvolvimento vigente no país. 

 
4.2 Desafios e perspectivas na garantia do DHAA 

 
Diante do cenário atual, constata-se que os principais 

desafios para a promoção dos DHAA são: a desinformação 
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sobre direitos e a sua exigibilidade; falta de proximidade com 

a linguagem e prática de direitos humanos pelas entidades da 

sociedade civil; a descrença nas instituições e instrumentos 

de proteção de direitos humanos; falta de informação das 

instituições, assim como de seus agentes, sobre as obriga- 

ções na prática dos Direitos Humanos; falta de garantia 

de acesso aos serviços e às instituições públicas; falta de 

planejamento, coerência e articulação entre as políticas de 

Direitos Humanos e Segurança Alimentar e Nutricional; 

bem como a falta de instrumentos eficazes de exigibilidade 

de Direitos Humanos (LISBOA, 2013). Principalmente no 

âmbito municipal, ocorre uma associação de todos estes 

desafios com a demora na propositura de fortalecimento 

e organização da sociedade (TAKAGI, 2006). 

Tudo isso está relacionado com o fato de que uma 

proposta de fortalecimento e organização da sociedade 

ser demorada, ainda mais no âmbito municipal (TAKA- 

GI, 2006). O elevado número de municípios, além da 

vasta extensão territorial do Brasil, dificulta o acesso a 

conhecimentos acerca do direito à alimentação, e, conse- 

quentemente, a adesão dos municípios ao SISAN. Além 

disso, a abrangência de outros direitos em municípios e 

localidades menores, por estar muitas vezes afetada, pode 

prejudicar a garantia do DHAA. 

No que trata dos desafios na garantia do DHAA, 

o modelo vigente de produção de alimentos se apresenta 

como um entrave significativo na concepção deste direito. 

Nesse contexto, cabe destacar que não é apenas a produção 

em larga escala que pode suprir as demandas alimentares, 

em quantidade e qualidade. Uma das medidas a serem 

tomadas seria a adesão a um projeto de sustentabilidade, 

de maneira a respeitar os recursos ambientais e produzir 

alimentos saudáveis e adequados, trazendo resultados 

positivos na efetivação do DHAA. 
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Importa destacar que são imprescindíveis avanços 

imediatos na concretização do direito à terra, por meio 

dos programas de reforma agrária, reconhecendo a fun- 

ção social da propriedade, pelos aspectos trabalhistas, 

sociocultural, econômico e ambiental; além de avanços 

na garantia dos direitos territoriais e patrimoniais e no 

acesso à terra e recursos naturais para os povos indígenas, 

quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais, 

como requisito essencial para a garantia da soberania 

alimentar e realização do DHAA (BRASIL, 2011). 

Além disso, a estruturação e priorização de sistemas 

de produção sustentáveis são essenciais para que haja o 

fortalecimento da autonomia da agricultura familiar, po- 

vos indígenas e outros povos e comunidades tradicionais, 

além de garantir o acesso à água com qualidade e em 

quantidade suficiente; reconhecendo o papel estratégico 

dessas populações na conservação e no uso sustentável da 

agrobiodiversidade (BRASIL, 2011). 

Os princípios da agroecologia vêm, constantemente, 

tornando concretos os fundamentos de sustentabilidade, 

conferindo força às definições de soberania alimentar e SAN. 

Nesse diapasão, as dimensões econômica, política, ética, social, 

ambiental, cultural e o modelo de consumo alimentar devem 

ser analisados de forma plena, priorizando a saúde de todos 

os envolvidos, principalmente no que tange à compreensão 

universal do DHAA. A agroecologia não é um aspecto central, 

mas um tópico que merece destaque, considerando o contex- 

to econômico e social, devido à intersetorialidade da SAN. 

No que trata dos povos e comunidades tradicionais, 

os pontos mais desafiadores é a implementação de um 

banco de dados sistemático e integrado, que contenha 

informações sobre os indicadores de SAN, com capaci- 

dade de monitorar a situação da população negra e dos 

povos e comunidades tradicionais no Brasil. Além disso, 
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é necessária a criação de instrumentos de exigibilidade e 

a participação efetiva destes nos espaços políticos. 

Os desafios constatados pela análise dos indicadores 

não serão de fácil enfrentamento, visto que estão ligados 

aos alicerces do país, como resultado de um histórico de 

desigualdade e desequilíbrio do sistema alimentar, associa- 

do a um sistema econômico que privilegia o mercado e o 

descaso ao meio ambiente. Logo, para que seja sanada a 

vulnerabilidade dos povos tradicionais, a instituição de polí- 

ticas de SAN demandará negociação conjunta, participativa, 

de forma social e intersetorial, além de vontade política. 

O crescente interesse na gestão municipal de políticas 

públicas é essencial, uma vez que os municípios estão mais 

próximos das necessidades da população de uma forma 

geral. Consiste em uma descentralização das atribuições do 

governo, reestruturando internamente a ação do Estado. O 

processo de descentralização confere destaque aos tópicos 

relacionados a SAN e DHAA, relacionando perspectivas 

políticas, administrativas, técnicas e financeiras. 

Analisar de forma ampla uma política de alimentação 

auxilia diversos aspectos de um sistema de SAN, como a 

definição de prioridades de intervenção, formulação de 

novos modelos de políticas, bem como cobertura e impacto 

gerado por estas, e a estruturação de instituições. Assim, 

questões acerca de desigualdades sociais e econômicas, 

sustentabilidade, saúde pública, custo de alimentos, entre 

outras, recebem a devida relevância quanto à compreensão 

dos hábitos alimentares da população (KEPPLE; SE- 

GALL-CORRÊA, 2011; BURLANDY et al., 2012). 

O DHAA preciso ser compreendido como o resulta- 

do de uma produção cultural, ou seja, este direito precisa 

ser inserido como elemento da realidade, decorrente de 

todas as relações sociais, tornando-se um objeto de análise 

crítica no campo dos direitos humanos. 
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O Estado deve estar apto às transformações demo- 

gráficas, econômicas e institucionais que ocorrerão nos 

próximos anos no Brasil, tendo em vista que alguns desa- 

fios de gestão das políticas de SAN podem ser resultado 

dessas transformações. 

A efetividade dos direitos humanos, inclusive do 

direito à alimentação, não é, em essência, um problema 

jurídico simplesmente. Não se pode menosprezar a impor- 

tância da positivação destes nas Constituições e tratados 

internacionais, constituindo um grande avanço. No entanto, 

é importante salientar que ainda há o grande desafio da 

concretização destes direitos na realidade social. Para 

exigir e incorporar tais direitos à atuação no cotidiano, é 

necessária a ação conjunta das instituições democráticas 

e da sociedade civil, tendo em vista que a efetividade está 

diretamente associada ao exercício incondicional da cida- 

dania e da democracia participativa (SARMENTO, 2015). 

A existência de normas, nacionais ou internacionais, 

não garantem a exigibilidade do DHAA, por si só. Im- 

portante destacar que muitas ações desenvolvidas, ou até 

projetos locais, podem causar distintas formas de violação 

do DHAA. Essas violações necessitam ser apuradas e pu- 

nidas, visando a concepção e, consequentemente, a devida 

efetivação desse direito. 

Apesar da discussão acerca dos tópicos referentes à 

SAN e DHAA apresentar avanços, é imprescindível destacar 

que as políticas que visam efetivar sua garantia, por vezes, 

ainda são encaradas como medidas de caráter emergencial, 

assistencial, apenas para combate da fome e da miséria. 

O direito à alimentação deve ser compreendido como a 

construção conjunta de ações que tenham como principal 

objetivo gerar justiça social. 
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5 Conclusão 

 

Considerando que a efetividade do direito à ali- 

mentação é a materialização das normas previstas no 

ordenamento jurídico, assim como a realização do direito 

de forma a contemplar toda a população, deve-se buscar 

incansavelmente a aproximação entre o arcabouço jurídico 

e a realidade social. 

Diante da análise realizada neste trabalho, nota-se 

que, embora o Brasil tenha passado por avanços quanto 

à diminuição das desigualdades, inclusive sociais, convém 

destacar que o país ainda apresenta situações de insegu- 

rança alimentar. Considerando a relevância do Direito 

Humano à Alimentação Adequada e da Segurança Ali- 

mentar e Nutricional, a criação de políticas públicas é 

de fundamental importância para a garantia destes, nos 

âmbitos municipal, estadual e federal. 

Para que estas políticas sejam implantadas e efetiva- 

das, é necessário que os responsáveis pela Administração 

Pública, pelo Processo Legislativo e pela Justiça, além de 

sociedade civil e demais instituições, estejam integrados na 

aplicação de programas de atenção à adequação alimentar 

da população, sendo para tanto indispensável o conheci- 

mento acerca de SAN e DHAA. Faz-se necessária a imediata 

discussão, elaboração e implementação dos Planos de SAN. 

Por fim, ainda há muito que ser realizado para que 

seja alcançada a plena Segurança Alimentar e Nutricional, 

consistindo em espaços estratégicos para a garantia da 

efetivação do DHAA os Conselhos de SAN. 
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A inserção da Educação Ambiental (EA) nas escolas há algum 

tempo vem sendo estimulada, mas nem sempre concretizada 

através de referenciais sólidos que promovam a assertividade 

das ações. Então, diante da necessidade de abordar a temática 

com os alunos de uma escola pública em Sete Lagoas, delinea- 

mos o presente trabalho. O trabalho foi realizado com alunos 

do 2º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Mauro Faccio 

Gonçalves, em maio de 2016. Objetivou-se compreender como 

ocorre a construção de práticas de reutilização de materiais 

recicláveis no ambiente junto ao público-alvo, bem como esti- 

mular reflexões e vivências que favoreçam a aquisição de valores 

sustentáveis para os mesmos. Os métodos investigativos foram 

estruturados em seis etapas: 1) Aplicação de questionário; 2) 

Apresentação do tema em aula expositiva dialogada; 3) Desen- 

volvimento de atividade prática investigativa; 4) Elaboração de 

prática de reutilização de materiais recicláveis; 5) Construção 

de textos argumentativos; 6) Apresentação dos protótipos de 

embalagens elaborados pelos alunos. Após a análise e discussão 

dos dados, percebeu-se a necessidade da adoção de estratégias 

de ensino que possibilitem aos alunos a vivência de ações 

sustentáveis na escola. Tais ações estimularão a criatividade e 

a promoção da reflexão crítica com a intenção de que novos 

hábitos atinjam o ambiente familiar e social dos indivíduos. 

Palavras-chave: Pegada ecológica. Prática sustentável. Materiais 

recicláveis. 
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Abstract 
 

The insertion of Environmental Education (EA) in schools has 

been stimulated for some time, but not always materialized 

through solid references that promote the assertiveness of actions. 

Therefore, in view of the need to approach the subject with the 

students of a public school in Sete Lagoas, we outline the pre- 

sent work. The work was carried out with students of the 2nd 

year of the Secondary School of the State School Mauro Faccio 

Gonçalves, in May 2016. The objective was to understand how 

the construction of practices of re-use of recyclable materials in 

the environment with the target audience occurs, as well as to 

stimulate Reflections and experiences that favor the acquisition 

of sustainable values for them. The investigative methods were 

structured in six stages: 1) Application of questionnaire; 2) 

Presentation of the theme in an expository classroom dialogue; 

3) Development of practical research activity; 4) Elaboration 

of practice of reuse of recyclable materials; 5) Construction of 

argumentative texts; 6) Presentation of packaging prototypes 

prepared by students. After analyzing and discussing the data, 

it was noticed the need to adopt teaching strategies that allow 

students to experience sustainable actions in school. Such actions 

will stimulate creativity and the promotion of critical reflection 

with the intention that new habits will affect the family and social 

environment of individuals. 

Keywords: Ecological footprint. Sustainable practice. Recyclable 

materials. 
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1 Introdução 

 

Na sociedade contemporânea, comprar e descartar 

produtos tornou-se símbolo de modernidade, pois temos 

a necessidade de consumo como forma de proporcionar 

prazer e felicidade (BORBA; OTERO, 2009). O grande 

desafio é que tal comportamento impacta diretamente as 

dinâmicas ecossistêmicas, tem-se a retirada excessiva de 

matéria-prima da natureza e o despejo de resíduos nos 

ambientes naturais. 

A problemática citada está presente em toda a so- 

ciedade, e em particular, na cidade de Sete Lagoas, foco 

deste trabalho. No município é recorrente o descarte 

incorreto de materiais potencialmente reaprovei- 

táveis, os quais são destinados diretamente ao lixo, sem 

qualquer possibilidade de uso sustentável. 

Como forma de viabilizar caminhos que possibilitem 

a reflexão e atuações ao problema mencionado, percebemos 

o ambiente escolar como um dos espaços com potencia- 

lidades às transformações socioambientais, trazendo aos 

discentes a análise crítica acerca dos atuais padrões de 

produção e consumo da sociedade contemporânea. 

Assim, o objetivo geral desta pesquisa foi com- 

preender de que forma ocorre a construção das práticas 

de reutilização de materiais para alunos do 2ª Ano do 

Ensino Médio da Escola Estadual Mauro Faccio Gonçalves, 

bem como estimular reflexões e vivências que favoreçam 

a aquisição de valores sustentáveis. Os objetivos especí- 

ficos foram: investigar quais práticas de reutilização de 

materiais são realizadas com os alunos do 2º ano da 

Escola Estadual Mauro Faccio Gonçalves, e sob quais 

estratégias de implementação tais práticas acontecem; 

estimar o valor da “pegada ecológica” individual dos 
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alunos a fim de promover a reflexão dos discentes quanto 

aos impactos ambientais por eles causados em função 

das práticas executadas, e criar embalagens alternati- 

vas e sustentáveis com materiais recicláveis de forma a 

proporcionar a observação do padrão das embalagens 

convencionalmente utilizadas. 

 
 
 

2 Delineamento da pesquisa 

 
A pesquisa ocorreu na Escola Estadual Mauro Faccio 

Gonçalves - Sete Lagoas, Minas Gerais, tendo como grupo 

amostral 23 alunos do 2º ano do Ensino Médio. Paralela- 

mente à revisão da literatura, elaborou-se a parte prática 

deste trabalho a partir de ações em Educação Ambiental. 

As práticas metodológicas desenvolvidas tiveram 

caráter qualitativo, inserindo-se na Modalidade de Estudo 

de Caso, caracterizado por meio da “investigação de um 

caso específico, bem delimitado, contextualizado em tempo 

e lugar objetivando realizar uma busca circunstanciada 

de informações” (VENTURA, 2007, p. 384). 

As atividades foram realizadas no mês de maio de 

2016, durante as aulas de Biologia cedidas pela professora 

titular da disciplina e orientadas pela professora pesqui- 

sadora. Os procedimentos investigativo/metodológicos 

foram estruturados em seis etapas conforme a seguir: 

Etapa I - Investigando a “pegada ecológica” 

Com o intuito de investigar o padrão de consumo 

dos investigados, utilizou-se a ferramenta “cálculo da pe- 

gada ecológica” tendo como base o questionário Global 

Footprint Network (Anexo A) acrescido das instruções 

propostas por Dourado e Belizário (2012). As intervenções 
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ocorreram no dia dois de maio de 2016, com duração dos 

50 minutos da aula de Biologia. 

Inicialmente, a professora pesquisadora dividiu o qua- 

dro em dois, de um lado escreveu “Jovens da cidade de São 

Paulo (SP)”, e do outro “Jovens do Município de Santana 

de Pirapama”, cidades escolhidas pela familiaridade entre os 

alunos. Abordou-se sobre os diferentes modos de vida entre a 

pequena comunidade de Santana de Pirapama e o complexo 

centro urbano de São Paulo. O encontro teve como objetivo 

a reflexão sobre o comportamento adotado por habitantes e 

o consequente impacto ambiental negativo, causado nessas 

cidades. Após reflexões junto aos participantes, as impressões 

foram registradas no quadro com o auxílio de duas alunas 

enfocando informações sobre os hábitos mencionados em 

cada cidade: alimentação, vestuário, transporte, lazer, co- 

municação e principais atividades. Desta forma, tornou-se 

possível introduzir o conceito de “pegada ecológica”1. 

Etapa II - Minimizando minha “pegada ecológica” 

A etapa II foi realizada no dia quatro de maio de 

2016, durante os 50 minutos da aula de Biologia. O foco 

do encontro foi promover uma aula expositiva dialogada 

intitulada: Como diminuir minha “pegada ecológica”? No 

início do encontro, introduziu-se o conceito de Educação 

Ambiental, e a importância das ações desta no espaço escolar. 

A abordagem da reunião esteve direcionada para 

as ações individuais diárias que contribuem para a di- 

minuição do valor da “pegada ecológica” com foco na 

reutilização de materiais. Na pauta do encontro, também 

esteve presente a abordagem sobre o consumo excessivo. 

Ao final da aula, cada aluno recebeu uma folha 

impressa com orientações para o desenvolvimento da 

etapa III, sendo solicitado que selecionassem em casa e 

trouxessem uma embalagem para a próxima reunião. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Termo considerado 
como um índice 

ambiental, criado 
pelos cientistas 

canadenses Mathis 
Wackernagel e 

William Rees (1996). 
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Etapa III - Atividade Prática Investigativa: a embalagem 
é sustentável? 

A etapa III ocorreu no dia nove de maio de 2016, 

durante os 50 minutos da aula de Biologia, tendo como 

título: “A embalagem é sustentável?”. Nesta aula foram 

abordados aspectos consonantes com os apresentados por 

Dourado e Belizário (2012). 

O assunto deste encontro fundamentou-se também nas 

ponderações da Associação Brasileira de Embalagem (ABRE) 

a partir das quais os discentes foram orientados a observarem 

e investigarem as embalagens. Entre os objetivos, estava o 

de verificar se o padrão de embalagem que normalmente 

acompanha produtos possue proporção ideal e quantidade 

de material adequado em função do produto embalado, ou 

seja, constatar se a embalagem era realmente necessária ou 

dispensável. Ao longo da atividade, dialogamos ainda sobre 

as embalagens de caráter mais sustentável. Dentro das neces- 

sidades atuais, tais embalagens são entendidas como aquelas 

que após o consumo dos produtos podem ser reaproveitadas 

ou reutilizadas ao invés de realizar o descarte imediato. 

Após abordagem inicial, os 23 alunos se dividiram 

e formaram 7 grupos de trabalho. Em comum acordo, 

entre eles, cada grupo escolheu uma embalagem das que 

haviam levado e deram sequência à atividade: 

1. Determinaram a massa da embalagem e do produto pre- 

viamente selecionado, que foram pesados com o suporte de 

uma balança de cozinha. Mediram as embalagens utilizando 

régua para determinar o espaço ocupado, ou seja, seu volume 

(V) = comprimento (c) x largura (l) x altura (h) e outras 

medidas, utilizando suas respectivas fórmulas conforme 

formato da embalagem escolhida pelos alunos. Qualifica- 

ram a embalagem quanto à utilidade: Ela é importante? 

O produto estaria bem conservado sem ela? Seria possível 
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reduzi-la sem deixar o produto desprotegido? 3. Analisaram 

o impacto da embalagem no ambiente ao ser descartado: 

de que ela é feita? Ela pode ser reutilizada? O material 

é reciclável? 4. Estabeleceram a relação custo ambiental 

versus benefícios da embalagem. Escreveram um pequeno 

texto, apresentando suas conclusões e os argumentos que 

sustentassem tais reflexões. 5. Ao finalizar o encontro, os 

alunos foram orientados a organizarem-se durante a semana 

para coletar os materiais necessários para produzir na aula 

seguinte uma embalagem mais sustentável, considerando 

os critérios estabelecidos nas discussões anteriores; tais 

embalagens serão os protótipos de embalagens sustentáveis. 

 
Etapa IV - Reutilizando mateiras recicláveis para 
confecção dos protótipos de embalagens sustentáveis 

O desenvolvimento da etapa IV ocorreu no dia 11 de 

maio de 2016, durante os 50 minutos da aula de Biologia. 

A partir do produto comercializado na embalagem original, 

cada grupo reuniu o material reaproveitável previamente 

selecionado para a produção de embalagens de carácter 

mais sustentável do que a investigada no encontro ante- 

rior. Para este fim, utilizou-se de papel, papelão, retalhos 

de tecidos, linha de costura, canetas, colas, fita adesiva e 

outros materiais coletados. 

Utilizando a criatividade e os conceitos sustentáveis 

discutidos, os alunos criaram embalagens alternativas para 

os produtos, de modo que essa tivesse uma melhor relação 

custo ambiental versus benefício. Para tanto, parte-se do 

princípio de que a embalagem seja atraente e funcional, 

além do uso de materiais que seriam descartados, trazer 

menor impacto para o meio ambiente. 
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Etapa V - Elaboração dos textos argumentativos “Custo 
ambiental versus benefícios dos protótipos de embalagem 
confeccionados em relação a embalagem original” 

O desenvolvimento da etapa V ocorreu no dia 16 de 

maio de 2016, durante os 50 minutos da aula de Biologia. 

Com a embalagem mais sustentável, houve a apreciação 

dos protótipos pela professora pesquisadora, adequação 

final das embalagens, culminando na elaboração dos textos. 

Etapa VI - Apresentação oral em grupo sobre “Custo 
ambiental versus benefícios dos protótipos de embalagens 
confeccionados” 

O desenvolvimento da etapa V ocorreu no dia 18 

de maio de 2016, durante os 50 minutos da aula de Bio- 

logia. Cada grupo, com a embalagem confeccionada, seja 

ela mais sustentável ou não, apresentou os benefícios e o 

custo para produzi-las, comparando-as com a embalagem 

original do produto. Neste momento coletivo junto com 

a professora, os grupos apresentaram as criações e expli- 

caram o porquê das escolhas acompanhadas dos textos 

argumentativos sobre a vantagem em substitui-las ou não. 

 
 
 

3 Resultados e discussão 

 
3.1 Etapa I - Investigando a “pegada ecológica” 

 
Após a investigação da pegada ecológica dos 23 alu- 

nos participantes, fizemos reflexões e registros anotando 

o padrão do consumo comparativo entre dois munícipios: 

Santana de Pirapama e São Paulo. Os registros foram feitos 

no quadro conforme mostra a Tabela 1. 
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Tabela 1 - Diferenças entre o estilo de vida em Santana 
de Pirapama e São Paulo, apontadas pelos alunos em 

sala (maio/2016) Fonte: dados da pesquisa 
 

Estilo de vida Jovens do Municí- 
pio de Santana de 

Pirapama 

Jovens da cidade 
de São Paulo 

 
Alimentação 

 
Naturais e orgânicos 

Industrializados e 

com conservantes 

na maioria 

Vestuário 
Estilo caipira, ser- 

tanejo, popular 

Modista, moderno, 

grandes marcas 

 

Transporte 

A pé, carroça, cava- 

lo, trator, bicicleta, 

ônibus, escolar rural 

Motos, ônibus co- 

letivo, carros, táxis, 

ônibus, trem, avião, 

metrô 

 

 
Lazer 

Cavalgadas, festa do 

trabalhador, festa 

junina, religiosas, 

bares, campeonato 

de truco, sinuca 

 
Cinemas, shopping, 

clubes, shows, raves, 

praias, parques 

 
Comunicação 

Pessoalmente, ce- 

lular, cartas, redes 

sociais 

Redes sociais, em 

sua maioria 

 

Principais atividades 

Agricultura, pe- 

cuária, leiteira, 

torneios, produção 

rural, 

Industrial, empre- 

sarial, comércios 

diversos, shows, 

turismo 

Fonte: dados da pesquisa 

Os alunos souberam pontuar as principais diferen- 

ças em ambas localizações, sendo possível a introdução 

do conceito da “pegada ecológica” a partir da troca de 

ideias iniciais e compreensão da temática. Um dos alunos, 

no momento da arguição em referência às diferenças de 

ambas as cidades explanou: “O povo de Santana de Pi- 

rapama trata as árvores igual mãe”, “eles gostam demais 

das árvores”. Ao passo que um dos alunos disseram que 

em São Paulo só existe “árvore de cimento”, pensamento 



100 maestria  

 

sustentado devido à presença de muitos prédios, rodovias, 

expansivo centro urbano, industrias etc, onde se fizeram 

necessário derrubada de árvores em detrimento dos asfal- 

tos e construções na referida cidade. Dos alunos, apenas 

dois tinham ouvido falar anteriormente sobre a “pegada 

ecológica”, os demais 21 alunos desconheciam o termo. 

Quanto à aplicação do Questionário “Qual a minha 

pegada ecológica?”, observou-se que a “pegada ecológica” 

individual do público-alvo excedeu o valor da “pegada 

ecológica” idealizado por pessoa, que é de 1,89 hectares 

em média no Brasil (GÓMES, 2009). Na tabela 2, optou-se 

por colocar alunos A, B e C por serem 3 resultados dife- 

rentes das pegadas ecológicas, sendo que 11, 10 e 2 alunos, 

atingiram, respectivamente, as pegadas ecológicas acima do 

desejado, sendo 2,64; 3,17 e 3,70 hectares em média por 

aluno. Essa metodologia possibilitou a conversão do nível 

de consumo e estilo de vida em espaço de terra gasto, em 

hectares, determinando a capacidade de carga do planeta 

(Tabela 2). Dessa forma, constatou-se que todos os alunos 

precisam rever hábitos e estilo de vida, buscando desen- 

volver ações mais sustentáveis com foco na diminuição do 

consumo, visto que o total geral não poderia ter excedido 

a 43,47 para estar dentro da média no Brasil. 
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Tabela 2 - Resultado da “pegada ecológica” individual 
realizada pelos alunos em sala (maio/2016) 

 

Alunos 2º 
Ano do En- 
sino Médio 

Número 
de alunos 

Pegada 
ecológica 
disponível 
por pes- 

soa em 
hectares 

Pegada 
ecológica 
individual 
dos alunos 

em hec- 
tares 

Valor da 
pegada 

ecológica 
excedido 

por aluno 
em hec- 

tares 

Alunos A 11 1,89 2,64 0,75 

Alunos B 10 1,89 3,17 1,28 

Alunos C 1 1,89 3,70 1,81 

Total 23 43,47 68,16 24, 67 

Fonte: dados da pesquisa 

 
 

3.2 Etapa II - Minimizando minha “pegada ecológica” 

 
Na aula expositiva a atenção esteve voltada para a 

apresentação de ações sustentáveis que contribuam para 

a redução da “pegada ecológica”. Para a realização da 

aula, tomou-se como base os resultados dos questionários 

previamente trabalhados, visando enfocar os comporta- 

mentos que contribuíram para a “grande” pegada ecológica 

encontrada no grupo amostrado. 

Com relação ao tópico MORADIA, pergunta de 

número dois “Qual o sistema de aquecimento de água 

em sua casa?”, dos 23 alunos que responderam aos ques- 

tionários, somente uma aluna (4%) diz ter em sua casa o 

aquecedor solar, os demais 96% possuem aquecimento 

elétrico. Sabe-se da existência de profissionais capacitados 

na cidade de Sete Lagoas que já realizam instalações em 

domicílio de aquecedores solares. Percebeu-se que a pro- 

cura ainda é mínima, pelo menos neste grupo em questão, 



102 maestria  

 

devido à ausência de conhecimento dos benefícios desse 

sistema alternativo, ou pela reduzida sensibilização dos 

moradores frente às questões ambientais. A opção por 

energia elétrica lidera o ranking, fato responsável por uma 

“pegada ecológica” mais elevada nos resultados. 

Quanto ao tópico RESÍDUOS, pergunta de número 15, 

“Procura reduzir a produção de resíduos? (ex: Evita adquirir 

produtos com muita embalagem, reutiliza papel, evita sacolas 

plásticas, etc.)”, a maioria, 65% disseram que ÀS VEZES 

procuram reduzir a produção de resíduos; raramente, res- 

ponderam 22%; nunca, 9% e 4% responderam que sempre 

realizam esta prática. Na questão apresentada, a opção “ÀS 

VEZES” predomina nas alternativas marcadas pelos estu- 

dantes, porém esta resposta não garante uma constância nas 

ações sustentáveis, pois vários pontos podem influir nesta 

prática: necessidades financeiras, o desejo em adquirir de- 

terminado produto, a idade, dentre outros (GÓMES, 2009). 

Sendo assim, a elaboração das embalagens 

sustentáveis proposta para os próximos encontros se faz 

oportuna para o despertar dos alunos quanto às questões 

relacionadas a embalagens excessivas, além de promover 

meios de reutilizar materiais recicláveis. 

Quanto à questão número 17, da “pegada ecológica”, 

ainda no quesito RESÍDUOS,“Você faz coleta seletiva de 

lixo?” A prática da coleta seletiva é pontuada da seguinte 

maneira: 31% dos alunos responderam ÀS VEZES, segui- 

dos de 26%, raramente e nunca e 17% respondem sim, 

realizam a coleta seletiva de lixo. As respostas se apre- 

sentam bem divididas, sendo necessário o incentivo aos 

alunos quanto à importância da separação de “lixo” em 

casa, doação para os catadores de recicláveis ou vendas 

nos pontos de coleta em Sete Lagoas. 

Ainda se mencionou sobre a Política dos 7 erres 

(repensar, recusar, reduzir, reparar, reutilizar, reciclar e 
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reintegrar), desconhecidos por eles até o momento. Ressal- 

tou-se a importância das práticas de reutilização em casa e 

na escola, a fim de reduzir a quantidade de lixo para descarte, 

minimizar a “pegada ecológica”, abordando-se também a 

necessidade de se evitar o consumo excessivo de produtos 

e de produtos com embalagens demasiadamente excessivas. 

Sobre ações sustentáveis, seis alunos disseram que 

consertam chinelos, reutilizando-os no dia a dia, separam 

latinhas para catadores e reutilizam embalagens. Enquanto 

os demais afirmam jogar no lixo comum, sem se preocu- 

parem com a relação com as práticas sustentáveis. 

 
3.3 Etapa III - Atividade prática investigativa: a 
embalagem é sustentável? 

 
Conforme mencionado, nesta atividade, os grupos 

de trabalho tiveram como objetivo analisar o padrão de 

sustentabilidade das atuais embalagens. Os resultados 

dessa etapa são apresentados conforme se segue: 

No primeiro grupo (Tabela 3), eles disseram não ser 

possível reduzir a embalagem, mas a professora pesquisado- 

ra observou que a mesma apresentava espaço sobrando 

dentro da lata, o que é dispensável, pois os biscoitos se 

encontram em um saco de 300 gramas dentro da lata. 

Tais observações sustentam a ideia de que há um excesso 

de embalagens dentro dos processos produtivos dos bens 

de consumo. No segundo grupo, os alunos disseram que 

o creme dental não estaria bem conservado sem a caixa, 

porém a embalagem que o reveste é de alta qualidade, sendo 

dispensável a embalagem externa de papel, ou seja, são 

duas embalagens, sendo uma desnecessária. No terceiro 

e quarto grupos (Tabela 3), percebe-se a dificuldade dos 

discentes em reduzir a embalagem, Eles afirmaram que “o 

produto não entraria na caixa se reduzisse a mesma”, que 
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“o tamanho da caixa já está ajustado para o produto” e 

que “está correta com o tamanho do produto”. O quarto 

grupo ressaltou a impossibilidade de reciclar a embalagem, 

porém sua reciclagem é possível. As pontuações dos alunos 

são compreensíveis visto que as embalagens, possuem uma 

proporção condizente com o produto, porém pode-se criar 

uma outra, de caráter mais sustentável e funcional. No 

sexto grupo, percebeu-se grande empenho dos alunos na 

confecção de uma embalagem funcional produzida com 

materiais recicláveis (Tabela 3). Para o 7º grupo, foi um 

desafio confeccionar uma embalagem mais sustentável, por 

estar justa ao produto. Procuraram, então, desenvolver uma 

embalagem funcional que contemplasse outros benefícios, 

visto que não seria possível reduzir seu tamanho. 

Tabela 3 - Investigando sete embalagens, em sala 
(maio/2016). 

 

Perguntas sobre as 
7 embalagens 

Grupo 1 
Lata de 
biscoito 

Grupo 2 
Caixa de 
creme 
dental 

Grupo 3 
Caixa de 
calculado- 

ra 

Grupo 
4 Caixa 
de tinta 
guache 

Ela é importante? Sim Sim Sim Sim 

O produto estaria 
bem conservado 

sem ela? 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

É possível redu- 
zi-la? 

Não Não Não Não 

De que é feita? Alumínio Papelão Papelão Papelão 

É reutilizável? Sim Sim Sim Sim 

O material é re- 
ciclável? 

Sim Sim Sim Não 
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Perguntas sobre as 

7 embalagens 
Grupo 5 Caixa 

de celular 
Grupo 6 Caixa 

de sandui- 
cheira 

Grupo 7 
Embalagem 

pinceis 

Ela é importante? Sim Sim Sim 

O produto estaria 
bem conservado 

sem ela? 

 
Não 

 
Não 

 
Talvez 

É possível reduzi-la? Não Não Não 

De que é feita? Papelão Papelão Plástico 

É reutilizável? Sim Sim Não 

O material é re- 
ciclável? 

Não Sim Sim 

Fonte: dados da pesquisa 

Os dados encontrados confirmam o que Effting (2007) 

diz a respeito da escola como espaço social favorável para 

a sensibilização do aluno e para o desenvolvimento de prá- 

ticas ambientais que possam ser utilizadas dentro e fora do 

âmbito escolar. Percebeu-se que 90% dos alunos acharam 

difícil o desafio de elaborar uma outra embalagem mais 

sustentável. Eles ressaltaram as dificuldades, mesmo após a 

pesquisadora ter dialogado com eles sobre as possibilidades 

como, por exemplo, pensar na funcionalidade da embala- 

gem, vida útil e proteção do produto, contudo, a prática 

possibilitou que repensassem maneiras mais sustentáveis 

de propor a nova embalagem. 

 
3.4 Etapa IV - Reutilizando materiais recicláveis para 
confecção dos protótipos de embalagens sustentáveis 

 
Como forma de colocar em prática a teoria até o 

momento discutida, realizamos a atividade prática de 

reutilização de materiais recicláveis para a confecção de 

embalagens sustentáveis. 
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Os dados encontrados corroboram o que é afirmado 

por Effting (2007), de que se deve buscar alternativas capazes 

de promover uma reflexão permanente que culmine em uma 

mudança de mentalidade, pois dessa maneira conseguiremos 

implementar em nossas escolas a verdadeira EA. 

Dos alunos presentes, 55% levaram os materiais 

recicláveis solicitados na aula anterior: tecidos, papelão, 

caixa de leite, agulha, strass, jornal, embalagens de presente 

juntamente com a embalagem e o produto. Entretanto, 

a professora pesquisadora também separou materiais 

recicláveis para auxiliar os que porventura não levassem: 

botões usados, caixas de leite, missangas, cola de silicone, 

grampeador, as embalagens e seus produtos. A escola 

disponibilizou cola quente e papel Craft para dar suporte 

aos alunos na confecção dos protótipos de embalagens 

sustentáveis (Figura 1 a, b, c, d, f, g). 

Figura 1 a, b, c, d, e, f, g – Grupos confeccionando os 
protótipos de embalagens “sustentáveis” 
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Fonte: dados da pesquisa 

A atividade resultou impressões muito positivas, 

com participação efetiva de todos os alunos, engajamento, 

criatividade e entusiasmo na confecção das embalagens. Ao 

fim da aula, muitos alunos queriam permanecer no local 

para novas confecções. Esta etapa despertou muito interesse 

entre os alunos, comparativamente às outras atividades, 

pois mesmo alunos que comumente não realizam as tarefas 

propostas, fizeram-nas com excelência. 

 
3.5 Etapa V - Elaboração dos textos argumentativos 
“Custo ambiental versus benefícios dos produtos 
confeccionados em relação a embalagem original” 

 
Dando continuidade aos trabalhos, neste encontro, 

os alunos fizeram as adequações finais da embalagem 

confeccionada e iniciaram a elaboração dos textos obser- 

vando a original, além de medirem e pesarem os protó- 

tipos de embalagens por eles desenvolvidos. Nesta etapa, 

   f     e  
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cinco grupos constataram a impossibilidade de reduzir 

o tamanho da embalagem/caixa, pois os tamanhos da 

original eram justos aos produtos, (Figura 2 a, b, c, d, e). 

Porém esforçaram-se na confecção dos protótipos com 

os materiais recicláveis. 

Figura 2 a, b, c, d, e – Embalagens originais justas e os 
protótipos funcionais. 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

Em relação à lata de biscoito, os alunos afirmaram na 

aula de investigação da embalagem que não seria possível 

reduzi-la, porém conseguiram reduzir o tamanho, o peso 
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e o volume da embalagem tornando-a mais sustentável e 

leve conforme (Figura 3) e (Tabela 1), além de terem trazido 

uma funcionalidade, possibilitando diversos usos da mesma. 

Figura 3 – 1º Protótipo de embalagem mais sustentável 
em relação à original 

 

Fonte: dados da pesquisa 

No caso da caixa de celular, mostraram-se criativos 

na elaboração da embalagem com os materiais recicláveis 

de forma que contemplassem uma melhor funcionalidade 

e um peso menor, devido à impossibilidade de reduzi-la de 

tamanho (Figura 4). Tiveram a ideia inicial, desenharam a 

arte, dialogaram, decidiram e no momento de colocar as 

ideias em prática encontraram algumas dificuldades, res- 

saltou uma aluna do grupo. Porém realizaram um trabalho 

final de grande apreço (Figura 4). 

Figura 4 – 2º Protótipo melhor desempenho Custo/ben- 
efício da embalagem versus produto 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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3.6 Etapa VI - Apresentação oral em grupo sobre 
“Custo ambiental versus benefícios dos produtos 
confeccionados” 

 
Neste encontro de fechamento, comparou-se as 

resultantes do peso e volume de ambas as embalagens, a 

original e a confeccionada, bem como os materiais recicláveis 

utilizados para a elaboração dos protótipos de embalagens 

de acordo com cada grupo (Tabela 4). Dentre os materiais 

recicláveis passíveis de reutilização na prática, tem-se as 

embalagens tetra pak, papelão, papel craft, papel reciclável, 

papel de presente, retalhos de tecidos e rendas diversos, 

botões usados, missangas de bijuterias, naylon e strass. 

A variedade de materiais recicláveis aflorou o in- 

teresse dos alunos pelo fato de eles pensarem que tais 

materiais não teriam tanta utilidade, mas no decorrer da 

confecção dos protótipos, perceberam que era possível usar 

a criatividade, que cada pedaço de tecido, ou um simples 

botão daria uma ótima finalização em suas embalagens. 

Assim, constatou-se que a dinâmica da reutilização dos ma- 

térias despertou neles ações sustentáveis tanto individuais 

quanto coletivas, aliadas à observação e percepção dos 

benefícios ambientais que um “resíduo” poderia oferecer 

antes de ser descartado de qualquer maneira. 
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Tabela 4 – Comparação das embalagens originais e seus 
protótipos em sala (maio/ 2016 

 

Grupos Embalagem 
original Peso/ 

volume 

“Protótipos de 
embalagem 

confeccionados” 

Peso/volume 

Materiais 
recicláveis 
utilizados na 

confecção das 
embalagens 

Grupo 1- Lata e 
biscoito 

227gr/3224 cm3
 52gr/2280cm³ 

Papel reciclável 
e tecido 

Grupo 2 - Caixa 

de creme dental 
40gr/216cm³ 45gr/204cm³ 

Papel, missanga 

e naylon 

Grupo 3 - Caixa 
de calculadora 

 
40gr/322, 5cm³ 

 
80gr/395, 5cm³ 

Caixa de leite, 
papel cráfit, 

fitas e rendas 

Grupo 4 - Caixa 

de tinta guache 

15gr/197, 

20 cm³ 
40gr/351 cm³ 

Tecido, caixa de 

leite 

Grupo 5 - Caixa 
de celular 

100 gr/807, 

3 cm³ 

 
67gr/918cm³ 

Caixa de leite, 
papelão, papel 
presente e strass 

Grupo 6 - Caixa 

de sanduicheira 

200gr/4916, 
25 cm3

 
100gr /6079cm³ 

Papel reciclado, 

botões e tecido 

Grupo 7 -Emba- 
lagem de pinceis 

15gr/144cm³ 34gr/1568cm³ 
Caixa de leite, 
tecido e fitas 

Fonte: dados da pesquisa 

Os alunos tiveram um cuidado minucioso no desejo 

de fazer uma embalagem bonita, pois estavam preocupados 

diante da impossibilidade de reduzirem seu tamanho. De 

fato, notou-se que os alunos criaram embalagens sofistica- 

das, reutilizáveis para diversos fins e não só para o produto 

concebido em suas embalagens originais. Aliada a isso, 

a prática possibilitou que eles pensassem alternativas de 

caráter sustentável por meio da observação dos materiais 

recicláveis disponíveis, passíveis de serem reutilizados na 

prática (Figura 5). 
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Figura 5 – Protótipos criados pelos alunos 
 

Fonte: dados da pesquisa 

Apesar de alguns grupos não terem reduzido o tamanho 

e o peso da embalagem protótipo em relação à original, a 

prática se mostrou relevante pelo fato de despertá-los para 

uma maior criticidade frente ao padrão de consumo exces- 

sivo de embalagens, além de estimular a reflexão sobre a 

importância de se desenvolver hábitos e ações responsáveis 

no dia a dia, na escolha de produtos e bens de consumo que 

atendam às condições mínimas de sustentabilidade. 

As etapas finalizaram-se com as apresentações em 

grupo, momento em que os alunos expuseram suas difi- 

culdades na confecção das embalagens, os benefícios por 

elas oferecido em relação à embalagem original e se estas 

tornaram-se mais sustentáveis ou não. 

Percebeu-se na finalização das etapas, último dia, um 

desejo de continuidade estampada no rosto dos alunos, prin- 

cipalmente devido à aula prática, Etapa IV do projeto. Uma 

aluna ressaltou que a aula prática a deixou mais calma, re- 

tirando suas preocupações e ansiedades excessivas anterior 

às aulas. Notou-se também uma ação significativa na busca 

de soluções dos alunos em criarem uma embalagem mais 

sustentável, com trabalho em equipe e cooperação durante o 

desenvolvimento da embalagem até o dia da apresentação final. 
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4 Considerações Finais 

 

A partir desta pesquisa decorrente da Temática 

Educação Ambiental abordada no âmbito escolar com os 

alunos do Ensino Médio, constatou-se que a implemen- 

tação da prática de reutilização de materiais recicláveis 

obteve êxitos consistentes devido à metodologia ter sido 

direcionada para a participação dos alunos na construção 

da EA. Assim os resultados tornaram-se mais expressivos. 

As seis etapas do projeto foram consideradas suficientes 

para o desenvolver das estratégias adotadas. Os alunos 

centralizaram suas ações na busca de soluções dentro do 

proposto, sem fugir do contexto, além de terem trabalhado 

em grupos à partir da Etapa III, o que também propiciou 

o diálogo e trabalho em equipe. 

Para trabalhar os resultados de ações insustentáveis 

notados a partir das respostas nos questionários, apresen- 

tou-se a Política dos sete erres (repensar, recusar, reduzir, 

reparar, reutilizar, reciclar e reintegrar), sobretudo a re- 

ciclagem como relevante, após os resíduos, embalagens 

e acessórios sem utilidade se tornarem lixo. Ressaltou-se 

para os discentes que o ato de reciclar produtos e/ou resí- 

duos é o último elemento a ser considerado, caso não haja 

soluções nos cinco primeiros elementos citados. Foram 

apresentados aos alunos alguns benefícios desta prática 

apontando o processo de reciclagem de embalagens após 

o consumo como meio de diminuição da extração de re- 

cursos naturais, do uso de água e energia, contribuindo 

assim para a redução da emissão de gases de efeito estufa. 

Em relação à elaboração dos protótipos de emba- 

lagens sustentáveis, percebeu-se que os adolescentes tive- 

ram um despertar da criatividade e o desenvolvimento de 

ações sustentáveis por meio da reutilização dos materiais 
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recicláveis: papelão, embalagem tetra park, embalagens de 

presentes e papel craft que foram bem significativas para 

eles. Houve 100% de aceitação e participação, os grupos 

se mostraram proativos e dinâmicos na elaboração dos 

protótipos de embalagens sustentáveis mesmo quando se 

achavam incapazes de fazê-las. 

Constatou-se que os meios didáticos que mais in- 

fluenciaram os estudantes pesquisados em relação à EA e 

que propiciaram o desenvolvimento do pensamento crítico 

reflexivo deles foram as aulas práticas de reutilização de 

materiais, pois houve um aflorar de ânimo e disposição 

não perceptíveis com tanta significância nas aulas que 

antecederam esta etapa. Os alunos criaram protótipos 

com grande atratividade e de qualidade, visto que foram 

confeccionados utilizando os materiais recicláveis. 

A EA formal, focada na reutilização de materiais 

recicláveis, mostrou-se de grande valia no contexto escolar 

nesta modalidade de ensino por alicerçar um processo 

de construção, responsabilidade individual e coletiva no 

âmbito educacional no que se refere ao desenvolvimento 

de ações sustentáveis dentro da realidade desses alunos. 

Assim, os resultados obtidos nesta pesquisa acadêmica 

não findam os projetos de EA na escola, ao contrário, se 

inserem como o ponto de partida para novos projetos de 

cunho crítico e reflexivo que possibilitem aos alunos a 

continuidade de vivências de ações sustentáveis alicerçadas 

em práticas educativas pedagógicas. 
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Anexo A – Qual a minha pegada ecológica? 

 
MORADIA 

 

Quantas pessoas moram em sua casa? 

a) 1 -----------------------------------------------------------------5 
b) 2 --------------------------------------------------------------- 10 
c) 3 --------------------------------------------------------------- 15 
d) 4 --------------------------------------------------------------- 20 
e) 5 ou mais ---------------------------------------------------- 25 

2. Qual o sistema de aquecimento de água da sua casa? 

a) Gás natural 30 
b) Eletricidade 40 
c) Fontes renováveis (solar, eólica) ------------------------------ 0 

3. Quantas torneiras há na sua casa? 

a) Menos de três ------------------------------------------------- 5 
b) 3 a 5 10 
c) 6 a 8 ----------------------------------------------------------- 15 
d) 9 a 10 ------------------------------------------------------------- 20 
e) Mais de 10 ------------------------------------------------------- 25 

4. Em que tipo de moradia você vive? 

a) Apartamento 20 
b) Casa 40 

 
 

ALIMENTAÇÃO 
 

5. Quantas refeições de carne e peixe você come por 
semana? 

a) Nenhuma -------------------------------------------------------- 0 
b) 1 a 3 ----------------------------------------------------------- 10 
c) 4 a 6 ---------------------------------------------------------- 20 
d) 7 a 10 ------------------------------------------------------------- 35 
e) Mais de 10 --------------------------------------------------- 50 
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6. Quantas vezes por semana você come em casa? 

a) Menos de 10 ----------------------------------------------- 25 
b) 10 a 14 ------------------------------------------------------- 20 
c) 15 a 18 ------------------------------------------------------- 15 
d) 19 ou mais 10 

7. Procura comprar alimentos produzidos localmente? 

a) Sim ------------------------------------------------------------ 25 
b) Não ----------------------------------------------------- 150 
c) Às vezes ------------------------------------------------------ 50 
d) Raramente ------------------------------------------------ 100 

TRANSPORTE 

8. Que tipo de automóvel você tem? 

a) Moto -------------------------------------------------------- 35 
b) Carro de baixa cilindrada ----------------------------------- 60 
c) Carro de alta cilindrada-------------------------------------- 75 
d) Carro de luxo ------------------------------------------- 100 
e) Caminhonete ------------------------------------------------ 30 

9. Como vai trabalhar diariamente? 

a) De carro ------------------------------------------------------ 60 
b) De carona ---------------------------------------------------- 30 
c) Com transportes públicos -------------------------------- 15 
d) De bicicleta ou a pé ---------------------------------------------- 0 

10. Quantos quilômetros tem que percorrer de carro para 
chegar ao seu trabalho (caso não use carro não responda) 

a) menos de 10 ---------------------------------------------------- 10 
b) entre 10 e 30 20 
c) entre 30 e 50 30 
d) entre 50 e 100 60 
e) mais de 100 80 
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11. Para onde viajou nas últimas férias? 

a) lugar nenhum 0 
b) viajou pelo país --------------------------------------------- 10 
c) viajou no Mercosul ----------------------------------------- 20 
d) viajou para outros países da América do Sul ------------- 30 
e) viajou para a América do Norte, Europa ou mais longe -- 50 

12. Em quantos finais de semana por ano você viaja de 
carro (mínimo de 20 Km de distância)? 

a) 0 ---------------------------------------------------------------- 0 
b) 1 a 3-----------------------------------------------------------10 
c) 4 a 6 ----------------------------------------------------------- 20 
d) 7 a 9 ---------------------------------------------------------- 30 
e) mais de 9 -----------------------------------------------------40 

CONSUMO 

13. Quantas compras significativas você fez ano passa do 
(ex.: TV, computador, móveis, carro, etc.)? 

a) 0 ---------------------------------------------------------------- 0 
b) 1 a 3 ---------------------------------------------------------- 15 
c) 4 a 6 ----------------------------------------------------------- 30 
d) mais de 6----------------------------------------------------- 45 

14. Costuma comprar produtos de baixo consumo de 
energia? 

a) sim ------------------------------------------------------------- 0 
b) não ------------------------------------------------------------ 25 

RESÍDUOS 

15. Procura reduzir a produção de resíduos? (ex.: Evita 
adquirir produtos com muita embalagem, reutiliza papel, 
evita sacolas plásticas, etc.) 

a) sempre -------------------------------------------------------- 0 
b) às vezes ------------------------------------------------------ 10 
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c) raramente --------------------------------------------------- 20 
d) nunca 30 

16. Pratica compostagem com resíduos orgânicos que gera? 

a) sempre ------------------------------------------------------------- 0 
b) às vezes ---------------------------------------------------------- 10 
c) nunca --------------------------------------------------------- 20 

17. Você faz coleta seletiva de lixo? 

a) sempre -------------------------------------------------------- 0 
b) às vezes ---------------------------------------------------------- 10 
c) raramente --------------------------------------------------- 20 
d) nunca 25 

18. Quantos sacos de lixo (100 litros) sua casa produz 
por semana? 

a) 1 -------------------------------------------------------------- 10 
b) 2 --------------------------------------------------------------- 20 
c) 3 ou mais----------------------------------------------------- 30 

 
 

 
Como interpretar o resultado total de pontos 

Pegada ecológica 

Até 75 pontos - Menos que 2 ha 
Entre 75 e 150 - Entre 2 e 4 ha 
Entre 150 e 400 - Entre 4 e 6 ha 
Entre 400 e 600 - Entre 6 e 8 ha 
Ente 600 e 800 - Entre 8 e 10 ha 
Mais do que 800 - Mais do que 10 ha 

AGORA, divida o número de hectares da sua pegada 
ecológica por 1.89 e você obterá o número de planetas 
Terra que precisaríamos caso todas as pessoas do mundo 
tivessem uma pegada ecológica semelhante à sua. 
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RESULTADO PLANETAS 
 

Menos de 2 ha - Aprox. 1.1 
Entre 2 e 4 - Aprox. 1.6 
Entre 4 e 6 - Aprox. 2.7 
Entre 6 e 8 - Aprox. 3.8 
Entre 8 e 10 - Aprox. 5.0 
Mais do que 10 ha- Aprox. 5.5 

A Pegada Ecológica disponível por pessoa é de 1,89 
hectares. Conheça qual a Pegada Ecológica de alguns 
países: 

Alemanha 4.26 
EUA 9.57 
Argentina 3.80 
Índia 0.76 
Austrália 7.09 
Japão 3.91 
Bangladesh 0.50 
México 2.59 
Brasil 2.39 
Suécia 7.95 
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1 Introdução 

 

Usualmente, estudos regionais, governamentais e 

acadêmicos apropriam-se de agregados de municípios de- 

limitados segundo critérios político-administrativos. Nesse 

sentido, trabalhos sobre regiões metropolitanas levam a 

termo limites estabelecidos, originalmente, pela Lei Federal 

nº 14/1973 (BRASIL, 1973) e alterações que lhe sucede- 

ram. Outros, sobre regiões polarizadas por cidades médias, 

adotam os agrupamentos para fins estatísticos definidos 

pelo IBGE no documento Divisão Regional do Brasil em 

Mesorregiões e Microrregiões Geográficas (IBGE, 1990). 

Limites dessa natureza administrativa, seguramente, são 

admissíveis para compreender alguns fenômenos urbanos 

e ambientais, sociais e econômicos. Entretanto, no mundo 

globalizado, eles se mostram cada vez mais insuficientes e 

menos adequados para circunscrever e explicar, por si pró- 

prios, de forma fragmentada, processos de transformação 

muito dinâmicos e acelerados presentes no contexto atual 

da rede urbana, numa perspectiva territorial ampliada. 

Pondo em questão aquilo que se pode compreender 

como região de Sete Lagoas-MG, abordagens recorrentes 

a associam à Microrregião de Sete Lagoas, conforme 

classificação do IBGE (1990), que reúne, no entorno 

dessa cidade média, outros 19 municípios, entre os quais, 

efetivamente, observam-se históricas relações de troca e 

de interdependência. Esse conjunto de municípios, não 

obstante, não parece ser capaz de justificar, contextualizar 

ou explicar a posição assumida por Sete Lagoas como 

cidade polo, o seu fortalecimento como cidade industrial, 

o seu papel na rede de cidades estadual, nos tempos de 

hoje, e, por decorrência, a menor ou maior extensão do 

seu raio de influência. 
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Este artigo traz à reflexão, de forma exploratória, 

elementos que possam indicar a extensão da influência 

da cidade de Sete Lagoas, redesenhar os limites factuais, 

e não necessariamente administrativos, da região polari- 

zada por essa cidade média e, por último, especular sobre 

características que possam ser tomadas como distintivas, 

relativamente às regiões contíguas. 

Com esse propósito, apresentam-se, na primeira se- 

ção, algumas questões conceituais relativas a processos de 

urbanização que colocam cidades médias, como Sete Lagoas, 

em destaque. Na segunda, sobrepõem-se alguns recortes ter- 

ritoriais para, em conjunto, inferir o que se pode interpretar 

como poder de influência regional e em quais condições ele 

se exerce. Em seguida, esboça-se uma análise em busca de 

características peculiares dessa área de influência. E, por fim, 

apresentam-se algumas considerações a título de conclusão. 
 

 

 
2 As cidades médias e a urbanização extensiva 

 

O conceito de cidade média não corresponde, exata- 

mente, ao de cidade de porte médio. O porte populacional 

é apenas um de seus atributos, nesse caso, convencionado, 

para as cidades médias brasileiras contemporâneas, na 

faixa de 100 a 500 mil habitantes (SERRA, 1998, apud 

PEREIRA; LEMOS, 2003, p.134). Entretanto, outros 

atributos, associados a esse, são fundamentais para se 

apreender, de maneira mais abrangente, o conceito de 

cidade média: no que aqui interessa, pelo menos um, de 

caráter econômico, e outro, funcional. 

Sob a ótica econômica, formulações relativas a econo- 

mias e deseconomias1 de aglomeração (PEREIRA; LEMOS, 

1 O termo refere-se 
ao estabelecimento de 
condições econômicas 
desvantajosas para a 
produção industrial 

decorrentes do 
aumento do custo 

da terra urbana e 
da mão-de-obra e 
do agravamento 

de problemas 
de mobilidade e 

transporte, ocorrentes 
em aglomerações 

de maior porte, que 
se interpõem como 

fatores de redefinição 
de estratégias 

localizacionais do 
capital, na direção de 

ambientes urbanos 
menos onerosos e 

mais favoráveis. 
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2 Sobre esse 
ponto, da ótica 
demográfica, o 
Censo de 2010 
(IBGE, 2010) 
apontou uma 
inflexão, na primeira 
década do século 
XXI relativamente 
à anterior, com 
queda percentual 
de população 
nas cidades com 
menos de 100 
mil habitantes, 
estabilidade 
relativa nas acima 
de 2 milhões 
de habitantes e 
crescimento, apenas, 
nos municípios 
situados entre 
esses dois limiares. 
Desde então, as 
cidades médias e 
as cidades grandes 
não metropolitanas 
passaram a 
ser o principal 
ancoradouro 
de crescimento 
populacional. 

2003) fornecem explicações aplicáveis a cidades médias. Nes- 

ses termos, são centros com estruturas urbanas, de serviços 

e de comunicação aptos a suportarem fluxos financeiros e 

populacionais sem oferecerem deseconomias ao capital que 

já se verificam em centros mais desenvolvidos, especialmente 

metropolitanos, na perspectiva de uma redivisão territorial 

do trabalho. Funcionalmente, faz-se referência ao papel 

desempenhado pelas cidades médias na rede de cidades, às 

quais se atribui uma função de articulação ou intermediação: 

como “pivôs de articulação” ou “articuladoras privilegiadas” 

(AMORIM FILHO; SERRA, 2001, p.28) ou, de forma similar, 

como “cidades regionais”, responsáveis por intermediar as 

relações entre cidades maiores ou metrópoles e pequenas 

cidades de uma mesma base geográfica (SPOSITO, 2007, 

apud CONTE, 2013, p.58). 

A esse quadro teórico é conveniente associar, ainda, 

a caracterização do processo de urbanização que passou 

a se verificar, no caso brasileiro, desde as últimas décadas 

do século XX, determinado, sobretudo, pelo transborda- 

mento do processo industrial paulista sobre o território 

nacional e que, logo no início do século seguinte, alcançou, 

mais ostensivamente, as cidades médias2. Urbanização essa 

que Monte-mor (2006) veio a nomear como urbanização 

extensiva, “que ocorreu para além da cidade e áreas ur- 

banizadas e que carregou com ela as condições urbano- 

-industriais de produção (e reprodução) como também 

a práxis urbana e o sentido de modernidade e cidadania 

[...]” (MONTE-MÓR, 2006, p.16). 

A propósito, deve-se ressaltar que a menção a palavra 

cidade, no termo “cidade média”, não é uma referência 

exclusiva à noção de tecido urbano em oposição à de zona 

rural. Numa perspectiva lefebvriana, rompendo a dualidade 

cidade-campo, aplicável também nessa escala territorial média, 
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“estas palavras, o tecido urbano, não designam, de maneira 

restrita, o domínio edificado nas cidades, mas o conjunto 

das manifestações do predomínio da cidade sobre o campo” 

(LEFEBVRE, 1999, apud MONTE-MÓR, 2006, p.14). 

Esse arcabouço conceitual contempla Sete Lagoas 

como um caso típico, especialmente pelas feições que ela 

assumiu, neste século XXI. A hegemonia da sua atividade 

industrial ganhou impulso, a partir dos anos 1960, com a 

sua consolidação como o maior polo guseiro não integrado 

do estado e um dos maiores do país. Como é próprio, a 

industrialização, ainda que de base tecnológica rudimentar e 

investimento apenas de capital local e regional, impulsionou 

o processo de urbanização: até o limiar dos anos 2000, sua 

população mais do que quadruplicou, sua rede de atividades 

terciárias robusteceu-se e sua posição como polo regional 

consolidou-se. Enfim, Sete Lagoas reuniu, nesse tempo, as 

condições de uma aglomeração economicamente competitiva, 

atrativa para sediar plantas industriais de corporações de 

capital transnacional, como, de fato, verificou-se. 

Indo além de Sete Lagoas, na perspectiva da região, 

não parece impróprio apontar a subordinação de todo o 

território circundante, composto por cidades de portes dife- 

renciados e ambientes rurais, de todo esse espaço social aos 

determinantes do processo urbano-industrial com centrali- 

dade na cidade polo. É, precisamente, esse território que se 

objetiva, aqui, exploratoriamente, delimitar e caracterizar. 

 
 

 
3 A região de influência de Sete Lagoas 

 

Do ponto de vista metodológico, o esforço de se 

promover rearranjos ou reagrupamentos regionais que 
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3 Araçaí, Baldim, 
Cachoeira da Prata, 
Caetanópolis, 
Capim Branco, 
Cordisburgo, 
Fortuna de Minas, 
Funilândia, 
Inhaúma, 
Jaboticatubas, 
Jequitibá, 
Maravilhas, 
Matozinhos, 
Papagaios, 
Paraopeba, Pequi, 
Prudente de 
Morais, Santana de 
Pirapama, Santana 
do Riacho e Sete 
Lagoas. 

 
 

 
3 A MRSL 
compartilha 
com a RMBH 
os municípios 
de Baldim, 
Capim Branco, 
Jaboticatubas e 
Matozinhos e 
com o Colar, os 
de Fortuna de 
Minas, Funilândia, 
Inhaúma, Prudente 
de Morais e Sete 
Lagoas. 

relativizem delimitações político-administrativas rígidas 

tem aderência com o estudo de Breitbach (1988) sobre 

o conceito de região. Ao fazer uso das categorias básicas 

de espaço, modo de produção e divisão do trabalho e ao 

ressaltar que para tal definição a “historicidade da região se 

revela um elemento essencial”, ela afirma que “a estrutura 

regional é formada através da articulação entre diferentes 

modos de produção” e que “essa articulação não se dá 

sem contradição e é um processo que se auto alimenta 

continuamente, não sendo possível definir ‘fronteiras re- 

gionais’ em caráter absolutamente estrito” (BREITBACH, 

1988, p.90, grifos originais). Nesse sentido, abordando o 

caso da cidade média de Sete Lagoas, a superposição de 

diferentes recortes territoriais parece útil no intuito de, 

para além de fronteiras formais, mensurar a extensão de 

sua área de influência, nos tempos atuais. 

O menor agregado de municípios que posiciona Sete 

Lagoas como cidade polo é, seguramente, a Microrregião 

de Sete Lagoas, conforme classificação do IBGE (1990), que 

reúne 20 municípios3 que apresentam relações de trocas 

diretas e mútuas de população, bens e serviços, responsáveis, 

historicamente, pela determinação de uma condição de 

interdependência, ainda que de maneira assimétrica. Essa 

microrregião está situada imediatamente a norte/noroeste 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH; 

quatro de seus municípios integram, simultaneamente, a 

essa região e outros cinco4 fazem parte do denominado 

Colar Metropolitano. 

Por outro lado, as políticas públicas sociais do es- 

tado também atuam, de forma descentralizada, por meio 

de estruturas regionais. No âmbito da Educação, a região 

polarizada por Sete Lagoas, como sede da Superintendência 

Regional de Ensino, pouco inova em relação à Microrre- 

gião. Não obstante, a política de Saúde, através do Plano 
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Diretor de Regionalização da Saúde-PDR-Saúde (MINAS 

GERAIS, 2013) oferece uma organização territorial mui- 

tíssimo distinta, que destaca Sete Lagoas como macro 

polo e referência para o Sistema Único de Saúde – SUS. 

Fundamentalmente, esse segundo recorte, a Região 

de Saúde de Sete Lagoas, como parte da Macrorregião de 

Saúde Centro (Belo Horizonte/Sete Lagoas) reúne as Mi- 

crorregiões de Saúde de Sete Lagoas5 e Curvelo6, que não 

correspondem, exatamente, às microrregiões de mesmo 

nome classificadas pelo IBGE (IBGE, 1990), totalizando 

35 municípios. Por esse critério, o campo de influência de 

Sete Lagoas perde 3 municípios nas bordas metropolitanas 

da RMBH e avança com a incorporação de outros 18, na 

região Central Mineira. “Significa dizer que, do ponto de 

vista prático, a visão territorial do PDR-Saúde reduz a 

intensidade das vinculações de Sete Lagoas com a RMBH, 

praticamente anulando-as, a favor de um reforço da sua 

inserção na região do sertão mineiro” (CASTRO, 2015, p.12). 

Um terceiro recorte territorial advém do mapea- 

mento da origem dos alunos do Centro Universitário de 

Sete Lagoas – UNIFEMM, a maior instituição de ensino 

superior regional, tomando-se essa origem como indica- 

tiva do que se poderia definir como Região de Influência 

Educacional de Sete Lagoas. Nesse sentido, as 4.760 ma- 

trículas consideradas, com data de referência de março 

de 2015, apontam para um universo significativo de 69 

municípios de origem. Descartando-se cerca de metade 

deles, cujos números individualizados de alunos não têm 

expressão numérica, 
 

é possível delimitar uma Região de Influência Educa- 

cional de Sete Lagoas composta, destacadamente, pelos 

municípios das microrregiões de Sete Lagoas e Curvelo, 

conforme classificação do IBGE (IBGE,1990), e, aces- 

soriamente, pelos municípios de Pompéu e Três Marias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 A Microrregião de 
Saúde de Sete Lagoas 

perde os municípios 
de Jaboticatubas, 

Matozinhos e 
Santana do Riacho e 
incorpora municípios 

das microrregiões 
(IBGE, 1990) de 

Três Marias (Abaeté, 
Biquinhas, Cedro 

do Abaeté, Morada 
Nova de Minas, 

Paineiras e Pompéu) 
e de Bom Despacho 

(Quartel Geral). 

 

6 A Microrregião 
de Saúde Curvelo 

equivale à 
microrregião de 

Curvelo (Augusto de 
Lima, Buenópolis, 
Corinto, Curvelo, 

Felixlândia, 
Inimutaba, Monjolos, 

Morro da Garça, 
Presidente Juscelino 

e Santo Hipólito), 
segundo o IBGE 

(1990), com a 
supressão de Joaquim 
Felício e a inclusão de 

Três Marias. 
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[na direção norte, interligados pela rodovia BR-040] 

e os de Esmeraldas e Pedro Leopoldo [na direção da 

RMBH, pelas rodovias BR-040 e MG-238], totalizando 

35 municípios (CASTRO, 2015, p.25). 

 
Um outro recorte regional volta-se para a observação 

da relação de Sete Lagoas com a Região Metropolitana 

de Belo Horizonte – RMBH. A abordagem clássica dessa 

relação considera Sete Lagoas como município componente 

do Colar Metropolitano. Entretanto, os integrantes desse 

Colar, uma figura instituída pela Constituição Estadual, 

não conformam uma unidade territorial, com caracterís- 

ticas peculiares, senão, apenas, faixas periféricas desarti- 

culadas, a norte e a sul da RMBH, com municípios, em 

tese, individualmente contaminados, em alguma medida, 

pelo processo de metropolitanização. Realisticamente, a 

relação entre Sete Lagoas e a RMBH define-se por meio 

de duas sub-regiões metropolitanas, com características 

distintas, com municípios distribuídos ao longo de dois 

eixos rodoviários de expansão da RMBH, a BR-040 e a 

MG-424, que ligam a capital à cidade média. 

Ao longo da BR-040, desde Belo Horizonte, tem-se um 

processo de conurbação entre Contagem, Betim e Ribeirão 

das Neves, com transbordamento na direção de Esmeraldas 

e proliferação de assentamentos periféricos, de natureza ur- 

bana em meio rural, até Sete Lagoas. Já a MG-424 estrutura 

a rede de interligação das sedes municipais de Santa Luzia, 

Vespasiano, São José da Lapa, Confins, Lagoa Santa, Pedro 

Leopoldo, Capim Branco e Prudente de Morais, que tem 

sido dinamizada pelas perspectivas geradas pelo projeto de 

desenvolvimento tecnológico do Vetor Norte da RMBH, 

com epicentro no Aeroporto de Confins (CASTRO, 2015). 

Para diferentes análises, com diferentes interesses, 

esse conjunto de recortes permite a organização de arranjos 

territoriais distintos. Um desses arranjos conforma-se, por 



maestria Sete Lagoas n.14 p.121-139 2016 129  

 

exemplo, pelo somatório de todos os 49 municípios lista- 

dos, o que comporia uma Região de Influência Ampliada 

de Sete Lagoas, com uma população de 2,4 milhões de 

pessoas, desde as bordas metropolitanas até Três Marias, 

no extremo norte. A consideração dessa região poderia ter 

importância para estudos de negócios que exigem merca- 

dos expandidos, como, por hipótese, mercado educacional 

semipresencial, de âmbito regional. 

Contudo, no foco deste estudo exploratório, parece 

adequado demarcar como Região de Influência de Sete 

Lagoas aquela que transborda a partir da Microrregião 

de Sete Lagoas, de forma restrita, na direção sul, até o 

limite em que o poder de influência dessa cidade média 

não é anulado pela força superior da RMBH, e de forma 

ostensiva, na direção norte, avançando por grande parte 

da mesorregião Central Mineira (IBGE, 1990, p. 74-75). 

Ressalte-se, no entanto, que essa demarcação não se 

preocupa com limites rígidos, senão com a compreensão 

de um campo geral de influência. Nesses termos, não é re- 

levante, por exemplo, investigar, de forma individualizada, 

se o município de Quartel Geral, na Microrregião de Bom 

Despacho, ou Joaquim Felício, na de Curvelo, é – e o quanto 

é – influenciado pela centralidade urbano-industrial de Sete 

Lagoas; como também não o é a identificação precisa de 

como se projeta no território o jogo de influência assimétrico 

entre a RMBH e Sete Lagoas. Desse modo, com base nos 

recortes considerados, parece procedente considerar, então, 

essa Região de Influência de Sete Lagoas como aquela que 

associa, especificamente, as microrregiões da própria Sete 

Lagoas, de Curvelo e de Três Marias (FIG.1). A análise das 

características socioeconômicas dessa região encontra pecu- 

liaridades que justificam e fundamentam a sua configuração. 
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Figura 1 - Região de Influência de Sete Lagoas 
 

Fonte: Organizado pelo autor. Elaborado pela prof. Msc Isa Boratto 

 
 
 
 

4 Características regionais 

 

Analisando-se, primeiramente, a Microrregião de Sete 

Lagoas, observa-se que o processo que se desenvolveu desde 

a segunda metade do século XX, que atribuiu a Sete Lago- 

as as características de uma cidade média industrial e que 

consolidou o seu papel polarizador regional, apresenta um 

caráter fundamentalmente concentrador. Segundo o Censo de 

2010 (IBGE, 2010), mais da metade da população da região 

de quase 400 mil pessoas estava não apenas no município 

de Sete Lagoas, mas na sua área urbana, naquele ano. De 

forma ainda mais contundente, segundo dados da Fundação 

João Pinheiro (2015), Sete Lagoas respondia, à época, por 

mais de 70% do PIB da microrregião, expressando uma ní- 

tida divisão territorial do trabalho: a cidade polo como um 

centro de atividades secundárias e terciárias (concentrando, 



maestria Sete Lagoas n.14 p.121-139 2016 131  

 

respectivamente, 80 e 56% dos valores agregados brutos 

industrial e de serviços) e o conjunto dos outros 19 muni- 

cípios como essencialmente agrícola (responsável por 92% 

do V.A.B. Agropecuário regional). 

Ainda que se admita que um processo com tal caracte- 

rística tenha sido uma condição necessária para que a cidade 

polo se conformasse numa aglomeração atrativa ao capital 

industrial, em contrapartida, parece forçoso reconhecer que, 

do ponto de vista sócio-urbano-ambiental, a geração de 

externalidades negativas lhe são inerentes: 
 

Esse modelo de desenvolvimento, caracterizado por 

forte concentração, tem tido impactos significativos em 

toda a região. Se, por um lado, ele aumenta o nível de 

competitividade econômica da cidade-polo; por outro, 

tem efeitos sociais e urbanos nem sempre vantajosos. No 

caso de Sete Lagoas, registra-se uma expansão urbana 

periférica desordenada e um agravamento de problemas 

sociais com crescimento da demanda, local e regional, 

por serviços públicos – sobretudo nas áreas da saúde e 

da educação, nem sempre compatíveis com a capacidade 

municipal de assistência. Da mesma forma, aumenta a 

demanda por infraestrutura urbana, muito além da ca- 

pacidade de investimento do orçamento fiscal municipal. 

Paralelamente, nos municípios do entorno, observa-se 

uma rarefação de atividades econômicas tipicamente 

urbanas, especialmente de serviços, reforçando a relação 

de dependência com a cidade polo (CASTRO, 2015, p.9). 

 
A ampliação do campo de observação para a Região 

de Influência de Sete Lagoas, mutatis mutandis, preserva 

esse traço de concentração e desequilíbrio. Do ponto de 

vista populacional, mesmo com a inserção de duas outras 

cidades médias (Curvelo e Três Marias7) e o alcance de uma 

população de cerca de 650 mil habitantes, nos 38 muni- 

cípios elencados, mantém-se uma taxa expressiva de um 

terço dela domiciliada na cidade de Sete Lagoas (FIG.2). Na 

mesma linha, economicamente, a cidade polo, isoladamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Demograficamente, 
Curvelo e Três Marias 
ainda não alcançaram 

o limiar mínimo de 
100 mil habitantes 

que caracteriza 
as cidades médias 

(SERRA, 1998, 
apud PEREIRA; 

LEMOS, 2003). Não 
obstante, do ponto 

de vista funcional 
e econômico elas 

reúnem os atributos 
mencionados 

anteriormente. 
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concentra metade do PIB total (FIG.3), em razão de deter 

64% do valor agregado bruto industrial e 48% do de 

serviços, ao tempo em que todo o restante da região só se 

destaca por sua atividade agropecuária, respondendo por 

cerca de 98% do valor agregado bruto desse setor. 

Figura 2 – Distribuição Regional da População 
 

Fonte: Organizado pelo autor. 

Figura 3 – Distribuição Regional do PIB Total 
 

Fonte: Organizado pelo autor. 



maestria Sete Lagoas n.14 p.121-139 2016 133  

 

Esses indicadores, associados a outros correlaciona- 

dos, como a taxa de população urbana e o PIB per capita, 

por município, acaba por frustrar a expectativa de que 

essa região de influência de Sete Lagoas, por sua excessiva 

proximidade a Belo Horizonte e à RMBH, pela altíssima 

taxa de urbanização e pelo destacado posicionamento da 

cidade polo (variável entre a 8ª e a 9ª posição) no ranking 

de PIB estadual, seja igualmente urbanizada e rica. Nesse 

caso, aplica-se a ela o mesmo que se concluiu, em estudo 

no âmbito do Centro Universitário de Sete Lagoas – UNI- 

FEMM, para a região equivalente de Saúde de Sete Lagoas: 
 

Majoritariamente, é uma região com número de 

municípios de pequeno porte maior do que a média 

estadual, com maioria dos municípios com população 

rural equivalente às médias das mesorregiões mineiras 

menos urbanizadas – Norte de Minas, Jequitinhonha e 

Mucuri – e com 94% dos seus municípios com PIB per 

capita também abaixo da média estadual. Ou seja, tem- 

-se a coexistência de uma realidade tipicamente urbana 

e industrial, sobretudo na cidade-polo, com outra, dife- 

rentemente, rural e agrícola, na maior parte do restante 

da região (CASTRO, 2015, p. 17, grifos acrescidos). 

 
Essa consideração de se tratar de região pouco urba- 

nizada e muito ruralizada encontra redundância em estudo 

do autor8 (CASTRO, 2016), com objetivo de mensurar 

essa mesma influência regional. Aplicando-se o método 

matemático-estatístico multivariado de Análise de Com- 

ponentes Principais – PCA sobre uma base de dados com 

46 municípios, similar à região anteriormente citada de 

influência ampliada de Sete Lagoas, e um conjunto de 18 

indicadores socioeconômicos, observou-se que apenas duas 

componentes, com o alcance de uma variância de mais de 

70%, permitia uma leitura estruturada daquela região. A 

primeira componente9, que associou indicadores relacio- 

nados à infraestrutura urbana, previsivelmente, posicionava 

 
 

8 Estudo elaborado 
no âmbito do 

Programa de Pós- 
graduação em 

Geoprocessamento 
da Puc-Minas, sob 

orientação do prof. 
Dr. Bernardo Jeunon 

de Alencar, com 
uso do software 

NinnaPCA. 

 

 
9 A Componente 

1 associou 
Populacional Total, 

PIB Total, valores 
adicionados brutos 

de atividades 
tipicamente urbanas 

(industrial, da 
administração e de 

serviços), IDHM 
Total, renda média 

de pessoas ocupadas 
com 18 anos ou 

mais e estrutura de 
serviços de educação 
superior e de saúde, 
públicos e privados. 
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10 A Componente 2 
agrupou as variáveis 
de Expectativa de 
Vida ao Nascer 
e Índice de 
Desenvolvimento 
Humano Municipal 
– Longevidade 

Sete Lagoas no topo do ranking e, inversamente, a segunda10, 

com indicadores relativos a qualidade de vida em saúde, 

notadamente longevidade, no último lugar. Atendo-se 

à primeira componente como explicativa do poder de 

influência de Sete Lagoas e introduzindo-se uma variável 

geográfica (distâncias entre centros urbanos) aos valores 

encontrados e hierarquizados pela PCA, por meio de um 

modelo de análise espacial – o Modelo Potencial – fez-se 

um refinamento de dados que apontou que o potencial 

mensurado de influência da cidade polo é muito superior 

ao de municípios considerados da região norte da RMBH 

(numa relação de 2:1 a 4:1) e, no que aqui interessa, in- 

comparavelmente maior do que qualquer município da 

região Central Mineira, das microrregiões de Sete Lagoas, 

Curvelo e Três Marias (numa relação de 4:1 com o mu- 

nicípio de Três Marias e de 5:1, com o de Curvelo), como 

ilustra a FIG.4. Ou seja, significa dizer que, se uma série de 

elementos apontam a presença de uma força aglomerativa 

urbana em Sete Lagoas, paradoxalmente, essa força se 

rarefaz substantivamente no contexto da região estudada. 

Na mesma linha de conclusão, dois outros estudos 

reforçam essa compreensão de que se está diante de uma 

região de baixa densidade urbana. O primeiro deles, o tra- 

balho sobre a rede de cidades brasileira do IBGE (2007), ao 

estruturar, em especial, a rede de cidades de Minas Gerais, 

aponta uma clara rarefação de vínculos de influência interur- 

bana no amplo espaço geográfico entre Belo Horizonte, a 

sul, classificada como metrópole, Divinópolis, a oeste, como 

capital regional C, e Montes Claros, a norte, como capital 

regional B; exatamente na mesorregião Central Mineira, 

sobre a qual a única influência de destaque parece ser a 

exercida por Sete Lagoas, desde o primeiro plano, quando 

se esgotam as forças metropolitanas. 
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Figura 4 - Mapa potencial em superfície 3D 
 

Fonte: CASTRO, 2016. 

Em segundo estudo, sobre o espaço perimetropolita- 

no da RMBH (considerado num raio de 200 km em torno 

da capital – o que, na direção que aqui interessa, alcança 

Sete Lagoas e Curvelo), Conti (2009), ao abordar cada 

uma das regiões em análise, refere-se à por ele nomeada 

como Norte-Nordeste, comparativamente com à Centro- 

Oeste, que apresenta “indícios da presença de um sistema 

urbano maduro e articulado”, nos seguintes termos: 

Esta região é caracterizada pela presença de uma im- 

portante cidade média de nível superior, Sete Lagoas 

(AMORIM  FILHO,  RIGOTTI;  CAMPOS,  2007),  com 

uma realidade urbana bem diferente daquelas da região 

polarizada por Divinópolis, visto que ao contrário desta 

última, Sete Lagoas não comanda uma região tão bem 

articulada do ponto de vista da quantidade e variedade 

de centros urbanos presentes e em termos de dotação 
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de infraestruturas de transporte, mas um conjunto 

menor de cidades, entre as quais se destaca a cidade 

de Curvelo, como cidade média propriamente dita e as 

cidades de Pompéu, Corinto e Paraopeba, como centros 

emergentes. Estes centros se localizam em direção norte, 

com distâncias significativas entre si ao longo dos eixos 

rodoviários existentes e nos pontos de entroncamento 

das rodovias estaduais e federais. A imagem desse espa- 

ço é aquela de um posto avançando da RMBH, à frente 

de uma grande área de pouca estruturação e articulação 

urbana como o norte de Minas, podendo competir, em 

sua parte mais setentrional, com o centro polarizador 

desta região, a cidade média de ordem superior de 

Montes Claros (CONTI, 2009, p.469) 

 
Ao fim e ao cabo, é de se concordar que esse conjun- 

to de estudos sobre a rede de cidades mineira identifica 

as mesmas características nessa Região de Influência de 

Sete Lagoas, quais sejam, de uma região extensa, de baixa 

intensidade de articulações urbanas, em que um ambiente 

histórica e essencialmente agropecuário subordina-se, 

praticamente, ao domínio de uma única centralidade 

urbano industrial. 

 
 

5 Considerações finais 

 

Nos anos 1960, quando Sete Lagoas e Curvelo ainda 

eram polos agrícolas, ambos com populações próximas a 

40 mil habitantes, considerava-se, em nível de especulação, 

que Curvelo assumiria maior protagonismo regional, em 

função de sua posição geográfica central e por estar no 

entroncamento de dois acessos importantes do estado, a 

BR-135 (para a região Norte – Pirapora/Montes Claros) e 

a BR-259 (para o Jequitinhonha – Diamantina), enquan- 

to Sete Lagoas, pela excessiva proximidade da RMBH, 
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tenderia a ser capturada pelo processo metropolitano. 

Diferentemente, a dinâmica que se verificou nessas 5 dé- 

cadas, levou Sete Lagoas a funcionar, por um lado, como 

um centro “articulador, aproveitando e multiplicando 

as sinergias com a metrópole” (CONTI, 2009, p. 484) 

e, por outro, a constituir-se em um centro urbano com 

relativa autonomia, capaz de desenvolver, por si mesmo, 

uma economia aglomerativa competitiva, na perspectiva 

localizacional do grande capital industrial globalizado, 

especialmente na virada de século, e subordinar essa 

extensa região Central Mineira à sua liderança. 

Se isso é verdade, os elementos trazidos à análise neste 

estudo exploratório sugerem que também é verdade que o 

modelo concentrador adotado, como condição necessária 

para se alcançar esse estágio de cidade média desenvolvida 

e atrativa, gerou efeitos colaterais desvantajosos, intrínsecos 

ao modelo. Sob uma ótica, por exemplo, tem determinado, 

crescentemente, um esgarçamento na estrutura urbana da 

cidade polo que passa a replicar, ainda que em escala menor 

e características diversas, processos que foram observados, 

anteriormente, nas regiões metropolitanas, sobretudo nas 

suas áreas periféricas. Sob outra ótica, em contrapartida, 

tem comprometido a ideia de cidade polo como centro 

promotor do desenvolvimento regional, para caracterizá-la, 

efetivamente, como centro extrator de ativos regionais para 

garantia permanente de um nível próprio e não compartil- 

hado de competitividade, na lógica do modo de produção 

capitalista, por atração de investimentos externos, junto ao 

que pode ser chamado de mercado de cidades. 

Dentre outros, esses dois pontos, que remetem – não 

apenas no caso de Sete Lagoas, mas de maneira paradig- 

mática, provavelmente, ao de várias cidades médias – a 

certo colapso por excessiva concentração urbana na cidade 

polo, e, na outra face da moeda, a um empobrecimento por 
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baixa atividade econômica no restante da região, sugerem 

um aprofundamento de estudos não apenas descritivos e 

diagnósticos sobre a formação desse processo, mas, sobre- 

tudo, de prospecção, com base em conhecidas experiências 

metropolitanas, sobre o futuro dessas cidades médias e das 

regiões por elas polarizadas, frente ao novo ciclo industrial 

globalizado, a elas direcionado. 
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Dois sonhos da agricultura: produção e 
inclusão social 

Eliseu Alves**
 

 
 
 
 
 

Ao tempo da fundação da nação americana, a maior 

parte da população residia no meio rural, de onde ad- 

vinha a principal fonte de renda. Por isso, foi natural 

funda-mentar-se nos agricultores, principalmente os pe- 

quenos, a base da democracia. Muito depois, em 1929, 

veio a grande depressão, vieram as políticas de apoio à 

agricultura, inclusive os subsídios, como o objetivo de se- 

gurar os agricultores nos campos e recu-perar a economia. 

A agricultura familiar ganhou status e política específica 

e essa solução ganhou o mundo desenvolvido! 

Deu certo? De 1970 para cá, metade dos estabeleci- 

mentos americanos, os far-mers, desapareceram. Além disso, 

dados do censo agropecuário 2010 mostraram que 11,1% 

dos agricultores americanos foram responsáveis por 87% da 

produção, por-tanto, enorme concentração, numa minoria 

de estabelecimentos. Os restantes sobre-vivem de subsídios, 

nos preços, na taxa de juros, no crédito rural, e de políticas 

de transferência de renda. Para quem não migrou para as 

cidades, deu certo. Mas, obje-tivando segurar agricultores 

nos campos, não deu certo. Embora se alegue que sem essas 

políticas, a agricultura americana, embora próspera, se fun- 

damentaria em muito poucos agricultores, o que já é verdade. 

E no Brasil? Pelo Censo Agropecuário 2006, 11,4% dos 

4,4 milhões que decla-ram produção e utilizarem terra para 

isso, também produziram 87% da renda bruta. Concentração 

muito próxima da americana. Na Europa, 13,3%. 
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No Brasil 500 mil estabelecimentos se encarregaram 

de produzir 87% de toda a produção de 2006. Constituem 

o agronegócio, que é um sucesso. Nestes se encon-tram 

27.300 estabelecimentos que geraram 51,19% de toda 

produção de 2006. Ou seja, com 53.531 estabelecimentos 

ter-se-ia gerado toda a produção de 2006. 

Existiram em 2006, 3,9 milhões de estabelecimentos 

que contribuíram tão so-mente com a geração de 13% da 

produção daquele ano, cada estabelecimento pro-duziu 1,57 

salários mínimos mensais de renda bruta, sem se descontar 

nenhum custo. Enorme pobreza. 

O êxodo rural foi muito intenso no período 1970 

a 2010. Naquele ano, a popula-ção rural equivalia a 

44,06% do total. Em 2010, a 15,64%. Na região Sudeste, 

a 7%. Como nos Estados Unidos, investimos pesado na 

agricultura familiar e reforma agrá-ria, com milhão de 

famílias assentada, em 88 milhões de hectares, conforme 

dados do INCRA. Os dados apontam para um meio rural 

com muita gente pobre, pronta a migrar, lá sobrevivendo 

com o bolsa família e outras políticas de transferência de 

renda. Portanto, o benefício da política para a agricultura 

familiar não foi capaz de suplantar a atração das cidades 

e a pressão dos mercados. Mas, sem essa política todas as 

regiões teriam convergido para o nível de população rural 

do Sudeste, e aquela região teria um meio rural ainda mais 

esvaziado. Ou seja, sem ela teria sido muito pior. 

A região mais resistente à urbanização é a Nordeste. 

Cerca de 47,8% da popu-lação rural brasileira, registrada pelo 

Censo Demográfico de 2010, vivem no meio rural da região. 

E também 46,7% dos estabelecimentos são nordestinos; lá 

estão 83% dos estabelecimentos que receberam, pelo valor da 

produção, em salário mínimo mensal, 1,57 salários mínimos, 

pelos dados do Censo Agropecuário 2006. Portanto, muitos 

pobres. Há muita pobreza nas demais regiões, mas não no 
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grau da nordestina. Assim, nas cinco regiões e no Brasil, não 

se foi capaz de criar condições para a solução agrícola do 

problema de pobreza rural. E são as políticas de transferên- 

cia de renda que retardam o êxodo rural, permitindo que 

milhões de produtores residam no meio rural do Nordeste 

e, em menor grau, nas outras quatro regiões. 

Por que falhou a solução agrícola para o problema 

de pobreza rural? Diagnóstico errado. Atribuiu-se à má 

distribuição da terra a causa da pobreza rural. Um milhão 

de famílias foram assentadas engordando a pobreza rural. 

Elas realizaram o sonho de possuir terra e fracassaram no 

de produzir (ALVES, SOUZA, GARAGORRY, MELLO, 

2015) e (MELLO, 2015). 

Chegou a vez do crédito rural. Veio o Pronaf. Admi- 

tiu-se ser falta de extensão rural, e se investiram milhões de 

reais nessa área. Mas, esqueceram das imperfeições de mer- 

cado, pelas quais a pequena produção vende mal o produto 

e paga muito pelos insumos, inviabilizando a tecnologia 

moderna, pois ela não é lucrativa para os peque-nos pro- 

dutores, e tecnologia não lucrativa não é adotada. E sem o 

aumento da pro-dutividade da terra e do trabalho, falham a 

extensão, o Pronaf e a reforma agrária. A solução está com 

os programas de transferência de renda. Sem eles, o êxodo 

rural desordenado teria vindo e virá com grande ímpeto. 

Sem diagnóstico, o governo não se move, embora 

continue aportando milhões de reais em soluções paliativas! 

E por que não discute um diagnóstico que se assente sobre a 

tecnologia e por que ela discrimina a pequena produção? E a 

ideologia da terra, do tomar de quem tem muito? Ora, entre 

os agricultores de mais de cem hecta-res há também muitos 

pobres. Nos de menos de cem hectares o índice de Gini valeu 

0,85 e alcançou 0,87 para os mais de cem hectares! A mesma 

dispersão, nas duas classes de área. Portanto, a ideologia da 

terra, que encantou milhões de jovens, ca-rece de sentido! 
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