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RESUMO 
 
Este artigo demostra que a Política Nacional de Saneamento 
Básico, instituída pela Lei n. 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 
expressa um padrão de policy-making no Brasil, originado nos 
anos 1930, no qual o Estado, como ator investido de autonomia 
e de recursos institucionais, articulou, nos anos 1960, 1990 e 
2000, ideias gerais de reforma engendrando três tradições de 
gestão pública: Administração Pública Burocrática; Nova 
Administração Pública e Nova Governança Pública, as quais, 
por intermédio de seus mecanismos de coordenação e de 
controle, delimitaram o processo de formulação e 
implementação de políticas nacionais no país. 
 
Palavras-chave: Policy-making. Gestão pública.  Saneamento. 

 
ABSTRACT 
 
The objective of this article is to demonstrate that the Sanitation 
National Policy established by the Basic Law 11,445 of January 
5, 2007, expresses a policy-making pattern in Brazil, originated 
in the 1930s, in which the State, as an actor invested with 
autonomy and institutional resources, articulated in the 1960s, 
1990s and 2000s, general ideas of State reform engendering 
three traditions of public management: Bureaucratic Public 
Administration; New Public Administration and New Public 
Governance, which, through its coordination and control 
mechanisms, delimited the formulation and implementation of 
national policies in the country. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

  A Política Nacional de Saneamento Básico, instituída pela Lei n. 11.445, de 5 de 

janeiro de 2007, articulada com a política de investimentos do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), aprovada pela Lei n. 11.578, de 26 de novembro de 2007, definiu um 

conjunto de arranjos institucionais, cujos processos de escolha política e de tomada de 

decisão traduzem mais que uma política setorial: revelam a existência de um padrão de 

policy-making no Brasil, deflagrado no início da modernização do país, nos anos 1930, com 

episódios marcantes nos anos 1960, 1990 e 2000, caracterizado pela ação do Estado como 

ator autônomo na formulação e na implementação de políticas públicas. Defini-lo como um 

padrão, por sua vez, traz implicações metodológicas importantes. Padrão constitui um 

recurso analítico, um “tipo ideal” weberiano, um constructo que permite vincular 

conhecimentos e pressuposições passíveis de serem corroboradas ou refutadas 

empiricamente, mediante a apreensão dos processos concretos de formulação, 

implementação e avaliação de políticas. 

Esse padrão, ainda, expressa uma ação política de natureza institucional que se 

encontra assentada na autonomia e na capacidade do Estado para definir e implementar 

políticas (SKOCPOL, 2002; SCHARPF, 1997), cujos elementos empíricos se encontram na 

forma sistemática e inter-relacionada, como nos anos 1960, 1990 e 2000, a partir de 

paradigmas, de processos e de referências internacionais, o Estado primeiro definiu seu 

modelo de organização administrativa, aqui designada de tradições de gestão púbica: 

Administração Pública Burocrática (AP), Nova Administração Pública (NAP) e Nova 

Governança Pública (NGP) e, posteriormente, apoiando-se nos mecanismos de controle e 

de coordenação e de tomada de decisão, inerentes a cada tradição, conduziu o processo de 

formulação, de implementação e de avaliação/controle de políticas públicas – o policy 

process, materializados em desenhos institucionais específicos que refletiram essas 

tradições. 

        Este artigo, portanto, examina os fundamentos teóricos, as estratégias e os 

processos que o caracterizam, demonstrando como ele operou na construção de arranjos 

institucionais que resultaram na Política Nacional de Saneamento Básico (Planasa), que 

vigeu de 1964 a 1986; na construção do projeto de descentralização e/ou privatização do 

sistema de saneamento básico, no período entre 1995 e 2000; na Política Nacional de 

Saneamento Básico, Lei n. 11.445, de 5 de janeiro de 2007, e respectivo Plano Nacional de 

Saneamento Básico (Plansab), em 2014, expressão das mudanças ocorridas a partir de 

2003. O fundamento metodológico empregado é de cunho exploratório, bibliográfico, 
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extraindo sua base de estudos da teoria neoinstitucional, vinculada à sociológica histórica, 

que considera o Estado como ator capaz de implementar arranjos institucionais em face 

tanto da indiferença quanto da resistência de forças sociais importantes da sociedade: elites, 

classes, frações de classe e grupos de interesse. Assim, após a apresentação dos 

fundamentos teóricos que posicionam o Estado como ator central autônomo na policy-

making, prosseguir-se-á com a exposição das três tradições de gestão pública 

mencionadas, identificando os pressupostos e os mecanismos que orientaram a construção 

dos arranjos que expressaram as políticas nacionais de saneamento básico, mas que 

também se aplicam às demais intervenções governamentais postas em curso nos períodos 

examinados. 

 

 

2 O ESTADO COMO ATOR AUTÔNOMO 

 

 

 Os estudos teóricos de corte neoinstitucional, fundamentados nos pressupostos 

que põem centralidade no Estado como locus de explicação de respostas políticas, 

emergiram a partir dos anos 1980, tendo como uma de suas obras de referência as 

reflexões conduzidas por Evans, Rueschemeyer e Skocpol (2002), em Bringing The State 

Back In, publicada, originalmente, em 1985. Sua questão fundamental partiu da discussão 

do esgotamento das análises fundadas na sociedade e nas disputas que ocorrem dentro 

dela, como vetor principal de explicação das políticas implementadas pelo Estado e que 

constituíram o fundamento de estudos realizados sob a égide das teorias marxistas, 

neomarxistas, pós-estruturalistas e pluralistas. Nessa perspectiva, perderam prevalência, 

mas não importância, categorias analíticas como “classe”, “fração de classe” e “grupos de 

interesse”.  

 Duas correntes teóricas orientaram os estudos neoinstitucionais preliminares: a 

que se fundamentou na autonomia e na capacidade do Estado para formular e implementar 

políticas públicas, frequentemente designada de weberiana; e a que tomou por base seu 

padrão de práticas políticas e a relação com outros grupos sociais, chamada de 

toquevilleana. No primeiro prisma, segundo Skocpol (2002), os Estados podem ser vistos 

como organizações através das quais a burocracia tende a perseguir distintos objetivos 

consoantes sejam seus recursos comparativamente aos de outros atores sociais. No 

segundo, como configuração de organizações e de ações que influenciam significados e 

métodos políticos para todos os grupos e classes na sociedade. Categorias analíticas, como 

“autonomia”, “insulamento burocrático”, “recursos de poder”, “informação”, “expertises”, 
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“interação”, integraram o primeiro prisma, como “instituições políticas” e “práticas políticas” 

constituíram referências no segundo.  Se a abordagem toquevilleana mostrou força 

explicativa em países anglo-saxões, como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, com a 

predominância de um padrão de justificação dos resultados das políticas, fundamentado em 

instituições como Constituição, Leis, Parlamento e Partidos Políticos, e não 

necessariamente como expressão de disputas de grupos de interesse (SKOCPOL, 2002), a 

perspectiva weberiana forneceu os elementos explicativos mais próximos da realidade 

brasileira. Desdobramentos teóricos posteriores, como os Scharpf (1997) em Games Real 

Actros Play: Actors-Centered Institucionalism in Policy Research, ampliaram o escopo da 

análise neoinstitucional, promovendo a integração dessas correntes, mediante a 

consideração de variáveis relacionadas ao cenário institucional caracterizado pela existência 

de constelação de atores, de modos diversos, de interação entre eles e da influência de 

questões vinculadas à natureza do problema, suas causas e a percepção do curso das 

ações e dos resultados. 

 Em seu sentido geral, essas correntes consideram o Estado consoante o sentido 

weberiano acima enunciado, expressão de organização burocrática, representadas por seus 

servidores civis ou militares, os quais possuem preferências e compartilham ideias, e são, a 

rigor, os reais tomadores de decisão. O Estado, nesse sentido, não constitui um ente 

abstrato, isolado de demandas e de pressões advindas de várias fontes. Ao contrário, situa-

se na interseção de fluxos transnacionais de ideias, de informações e de recursos 

financeiros, e da necessidade de manutenção da ordem doméstica (HINTZE apud 

SKOCPOL, 2002). Esse fato sugere que a burocracia governamental pode agir tanto 

orientada por ideias que percorrem o fluxo transnacional de informações, quanto por 

demanda interna da sociedade, perspectiva que abre espaço para que as escolhas políticas 

dos atores sejam influenciadas, também, por fatores relacionados ao ambiente institucional: 

constelação de atores que existe, em determinado contexto, pelo modo de interação entre 

eles e, finalmente, pela natureza do problema a ser resolvido (SCHARPF, 1997). As 

demandas e as pressões de classe ou de grupos de interesse não se sobreporiam 

diretamente aos objetivos genuinamente definidos no interior do Estado por sua burocracia 

civil e militar. O Estado, nessa perspectiva, não seria mero “comitê executivo” da burguesia 

(local e/ou internacional), nem expressão de interesses de forças populares, o que leva a 

crer que somente o escrutínio do processo de escolha política em cada caso demonstraria 

as ideias gerais de referência e o grau variado de autonomia decorrentes da relação de 

forças com os demais atores sociais e políticos em jogo. A implementação das três tradições 

de gestão pública e das três políticas nacionais de saneamentos, em períodos históricos 

distintos, evidenciariam per si os graus de autonomia obtidos.  



 
5 

 
 

                  

 Evidências históricas a apoiar essa hipótese se encontram no fato de que, aqui, 

as “revoluções” sempre vieram de cima, vide os processos políticos de Independência, de 

instituição da República e de organização e de reforma do Estado à revelia de interesses 

políticos relevantes. Como se diz com muita frequência ao se descrever nossa realidade 

político-institucional: o Estado se erigiu antes da construção da nação; o que revela uma 

pista importante para explicar o padrão de intervenção governamental e mesmo o de 

resistência quanto às políticas que se propõem transferir e/ou atribuir à sociedade papel 

relevante na entrega de bens e de serviços aos cidadãos. A burocracia, por conseguinte, 

deitou raízes profundas na construção do Estado. Até a existência de diversas gramáticas 

políticas em disputa, como brilhantemente assinalou Nunes (1999): clientelismo, 

corporativismo, insulamento burocrático e universalismo de procedimentos, expressam um 

intrigante esforço de engenharia política comandada a partir do Estado ou de manutenção 

de influência perante os atores que compuseram o contexto institucional em questão. 

Revela, principalmente, uma estratégia de mudança de orientação que o caracteriza como 

susceptível à incorporação de ideias quanto à sua organização, assim como a capacidade 

para implementá-las no território nacional, cristalizando as seguintes tradições de gestão 

pública. 

  

 

3 A ORGANIZAÇÃO GERAL DO ESTADO 

 

 

 Três tradições de gestão pública sucedem-se nos anos 1930/1960, 1990 e 2000: 

Administração Pública Burocrática (AP); a Nova Administração Pública (NAP) e a Nova 

Governança Pública (NGP); cada uma empregando mecanismos particulares de 

coordenação e de controle: hierarquia, mercado e network, assim como de seus correlatos 

processos de tomada de decisão: centralizado, descentralizado e participativo, os quais 

delimitaram e constrangeram a construção dos arranjos institucionais das políticas de 

saneamento básico, implementadas nos anos 1960, 1990 e 2000. O apelo institucional 

dessas tradições se encontra ainda assentado nos seguintes pressupostos:  

  

Administração pública burocrática 

 

 A administração burocrática constituiu, em escala mundial, na primeira grande 

reforma do serviço público, marcando a ruptura com a administração patrimonialista ainda 

na segunda metade do século XIX (BRESSER-PEREIRA, 2007). Em sentido histórico mais 
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amplo, ela se confunde com a própria emergência do sistema capitalista e do Estado, tendo 

sido recompensada pelo mercado e usada em larga escala pelos Estados em razão da 

eficiência de seus mecanismos de coordenação e de controle (DIMAGIO; POWER, 2006), 

dos quais os usualmente empregados são: hierarquia e centralização das decisões. Esse 

período marca o início de uma trajetória de institucionalização, que ganhou força ao redor do 

mundo. No Brasil, a modernização burocrática deu seus primeiros passos com atraso de 

aproximadamente 80 anos, tendo sido introduzida somente no governo Vargas, nos anos 

1930. 

 A segunda grande incursão brasileira nesse campo, no entanto, foi 

contemporânea do segundo movimento de reforma, ocorrido após a II Guerra Mundial, e 

prontamente captado pelos governos militares já nos anos 1960. Esse segundo movimento 

teve por mote a busca de maior flexibilização e autonomia das organizações do Estado, 

visando à promoção de desenvolvimento econômico e da justiça social no contexto do 

welfare state. A criação de empresas estatais e de agências governamentais constituiu sua 

principal estratégia. Marca, também, a incipiente influência de atores transnacionais no 

desenho de arranjos: Organização das Nações Unidas (ONU), Banco Mundial e Fundo 

Monetário Internacional (FMI), cujo poder aumentaria com o tempo (HELS, 2008; ELLIOTT, 

2009). No Brasil, destaca-se, ainda, a predominância do papel do Estado na alavancagem 

do desenvolvimento socioeconômico, mediante a reformulação de precária e fracionada 

rede de proteção social (DRAIBE, 1989; SANTOS, 1994) e a expansão de infraestrutura 

básica de energia, de transporte, de habitação de saneamento. Esse modelo manter-se-ia 

firme até o advento da crise fiscal do Estado, de mudanças na sociedade no contexto da 

globalização – entendida, aqui, para além da esfera econômica –, e da reorganização da 

economia no contexto do projeto neoliberal, os quais influiriam diretamente em uma nova 

reformulação dos serviços públicos sob a égide de novas tradições: a Nova Administração 

Pública (NAP) e a Nova Governança Pública (NGP). 

 

Nova administração pública 

 

 As transformações na sociedade: globalização econômica e tecnológica, 

segundo Sylvie Trosa (2001), ensejaram nova mudança na estrutura do Estado e, por 

conseguinte, do serviço público. Sob risco de ver sua capacidade de influência reduzida, 

ainda de acordo com a autora, o Estado foi o ator protagonista nesse processo, 

equilibrando-se entre os fluxos (e as pressões) transnacionais de ideias de reforma e de 

demanda interna crescente, advindas de cidadãos (usuários) mais exigentes quanto a 

serviços específicos para seus problemas, uma burocracia menos tolerante de padrões 
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hierárquicos e mesmo uma opinião pública clamando maior transparência e prestação de 

contas dos gestores. Esse movimento motivou pesquisas, experiências e adoção de 

modelos concretos na entrega de bens e de serviços. A NAP, nesse contexto, expressou um 

conjunto de mudanças na estrutura e nos processos administrativos do Estado, objetivando 

torná-lo mais eficiente. 

 Os objetivos foram otimistas: imprimir qualidade nos serviços públicos; tornar as 

operações do governo mais eficientes; aumentar as chances da implementação de políticas 

públicas promoverem mudanças mais efetivas; aumentar o controle político sobre a 

burocracia. Os mecanismos de coordenação e de controle e de tomada de decisão foram 

mercado e descentralização da produção de bens e de serviços. O receituário, no entanto, 

não foi palatável: venda de bens públicos; redução de despesas; divisão de estruturas 

organizacionais em unidades menores; redesenho de processos, buscando eficiência; 

introdução de padrões de qualidade para saúde, educação; introdução de procedimentos 

orçamentários para encorajamento de servidores para preocupação com custos, gestão de 

risco, gestão por resultados; accountability; avaliação de resultados (POLLITT; BOUCKART, 

1999). De forma mais pragmática, esse processo significou a adoção, pelo setor público, de 

modelos oriundos do setor privado, não obstante os fins almejados por ambos fossem 

opostos: mudanças sociais e lucro, respectivamente. No Brasil, essas estratégias 

sustentaram políticas de privatização de empresas públicas; abertura do oferecimento e da 

prestação de serviços públicos pelo mercado; descentralização administrativa para estados 

e municípios; terceirização de serviços; criação de agências reguladoras; criação de 

Organizações da Sociedade de Interesse Público (OSCIP) (BRESSER-PEREIRA, 1999). 

Tais mudanças, entretanto, revelaram ausência de consenso na burocracia e forte reação 

política de setores diretamente atingidos. 

 

Nova Governança Pública 

 

Embora para muitos pesquisadores a NGP possa ser compreendida como uma 

extensão, uma fase complementar da NAP, como ressalta Osborne (2010), pois fora 

influenciada pelos mesmos processos de globalização, o incremento da importância de 

atores transnacionais se fez presente na construção da agenda política (agenda setting) que 

contemplou medidas como: cidadania ativa, descentralização, participação local, self-help, 

parceria e desenvolvimento de novas formas de governança (KENNETTE, 2010). Subjaz a 

essa experiência a ideia de que alguns problemas – poluição, corrupção, drogas, terrorismo 

e crise econômica –, ultrapassam fronteiras e exigem organismos e estratégias 

transnacionais de governança. Entende-se, não obstante, que sua característica principal, o 
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que lhe confere especificidade e permite caracterizá-la como uma nova tradição ou 

paradigma, expressou-se na mudança nos mecanismos de coordenação e de controle 

adotados anteriormente na NAP: de mercado e descentralizado, para rede (network) e 

participativo. Governança, assim, passou a incluir múltiplos atores, especialmente 

organizações do terceiro setor, não apenas na formulação, mas, também, na execução de 

políticas públicas. Esses novos atores, nacionais e transnacionais, foram incorporados aos 

processos de formulação, de implementação e de avaliação/controle de políticas públicas. 

Aplicados ao contexto das ações e das políticas concretas, essas tradições engendraram as 

políticas de saneamento resumidas a seguir. 

 

 

4 SANEAMENTO BÁSICO: POLICY PROCESS E ARRANJOS INSTITUCIONAIS 

 

 

 No âmbito das políticas nacionais de saneamento, é possível delimitar, a partir 

dos anos 1960, três períodos que expressam políticas de caráter nacional: dos anos 1964 a 

1994; de 1995 a 2002; e a partir de 2003. Cada um desses períodos refletiu os princípios e 

as orientações teóricas das tradições de gestão pública que lhes foram historicamente 

correspondentes e que, em uma perspectiva institucional, constituíram legados com 

potencial para influenciar a política subsequente.  

 

De 1964 a 1994 (Administração Pública Burocrática: hierarquia e centralização de decisões) 

 

Sob pressupostos de tomada de decisão centralizada e de coordenação 

hierárquica, a política de saneamento básico foi formulada, financiada e avaliada por 

agência federal, não obstante sua execução tenha sido conferida às agências regionais, a 

partir da transferência da gestão da política dos municípios (detentores da competência 

legal) para as companhias estaduais dependentes de financiamento federal (ARRETCHE, 

2000, p. 46). A busca de flexibilização e de eficiência na gestão se fez presente na Criação 

do Banco Nacional de Habitação, em 1964; na reforma tributária e na criação do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em 1966; na criação do Fundo de Financiamento 

para o Saneamento, sob controle do Banco Nacional de Habitação (BNH), em 1967; na 

autorização da utilização de recursos do FGTS no financiamento do setor de saneamento, 

em 1969 e na instituição do Plano Nacional de Saneamento (Planasa), em 1971 

(MARQUES, 2000). De 1987 a 1994, segundo Arretche (2000), o sistema enfrenta crise de 
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financiamento decorrente de medidas e de problemas do governo Fernando Collor de Melo 

(1990-1992). 

 

De 1995 a 2002 (Nova Administração Pública: mercado e descentralização) 

 

 A NAP fundamenta as primeiras medidas no setor no veto, em 1995, à Lei que 

buscou institucionalizar uma Política Nacional de Saneamento sob responsabilidade e 

financiamento do Governo Federal, mediante a instituição de um Fundo Nacional de 

Financiamento (MARQUES, 2000). A despeito de amplamente apoiada por atores dos 

setores privados e públicos, a Lei foi de encontro aos preceitos de descentralização e de 

privatização do sistema, perseguidos nessa nova tradição de gestão, a qual enfrentaria 

resistência de atores sociais importantes (burocracia, corporações profissionais etc.). Esse 

período marcou a inexistência de uma política nacional formalmente instituída, embora 

mecanismos importantes tenham sido implementados, como foi o caso das instâncias 

colegiadas estaduais, com representações paritárias de estados e de municípios, em 1997, 

que assumiram a responsabilidade pela alocação da totalidade dos recursos da principal 

fonte financeira da política nacional de saneamento e de habitação popular – o FGTS, o que 

significou que o Executivo Federal perdeu grande parte de seu poder alocativo sobre os 

recursos do Fundo (ARRETCHE, 2000, p. 48). 

O desenho operacional da proposta perseguida pelo Governo Federal tornava 

atrativo aos governos estaduais assumirem determinadas funções de gestão. O programa, 

segundo Arretche (2000, p. 51),  

 

[...] (1) transferia vultosos recursos para serem alocados com relativo grau de 
liberdade pelas instâncias colegiadas estaduais; além disso, (2) exigia baixos custos 
de instalação – bastava criar um colegiado nos termos previsto pelo governo federal 
-; e (3) conferia forte poder decisório aos executivos estaduais, uma vez que estes 
detinham o poder de convocar os membros da comissão e podiam com facilidade 
‘fazer a maioria’ em sua composição.  

 

As resistências políticas, segundo a autora, explicam o baixo grau de 

municipalização dos serviços de saneamento básico. Descentralização e municipalização 

não passaram de uma expectativa frustrada. 

 

A partir de 2003 (Nova Governança Pública: rede de atores e participação) 

 

O governo inaugurado em 2003 trouxe forte compromisso com a participação 

social, ancorado em modelos que refletiram tanto as experiências adotadas na NAP, os 
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conselhos gestores, quanto à crescente realização de conferências, congressos e 

seminários, realizados visando à construção de políticas públicas. Esse processo refletiu, 

ainda, os compromissos internacionais assumidos pelo país, o que sugere uma atuação 

mais efetiva dos organismos transnacionais e da adesão do país à agenda internacional de 

políticas. No âmbito do saneamento, os “Objetivos do Milênio das Nações Unidas” (2000), 

foram referências, estabelecendo o acesso à água potável e ao saneamento básico como 

desafios e compromissos de Estado. Em 2007, o governo instituiu a Política Nacional de 

Saneamento Básico (Lei n. 11.445/2007) e planejou investimentos em saneamento em uma 

nova matriz de financiamento, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), retomando 

o papel do Governo Federal no setor e incorporando preceitos da proposta vetada em 1995. 

A participação social constituiu uma estratégia incorporada em três etapas principais: (1) a 

construção do “PACTO PELO SANEMANETO BÁSICO: Mais Saúde, Qualidade de Vida e 

Cidadania” (BRASL, 2008), que congregou os múltiplos agentes que atuam no Setor de 

Saneamento Básico e propôs os eixos, pressupostos e objetivos do Plano Nacional de 

Saneamento Básico; (2) a elaboração do estudo “Panorama do Saneamento Básico no 

Brasil”, entre 2009 e 2010; e (2) consulta pública para submissão do Plano preliminar à 

sociedade (BRASIL, 2011). Somente em 2014, no entanto, o Plano Nacional de 

Abastecimento Básico (PLANSAB) foi aprovado. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

 O Estado brasileiro, portanto, capitaneado por sua burocracia civil e militar, 

desempenhou papel proeminente e autônomo no processo de formulação e de 

implementação de políticas públicas no país, o qual se encontra evidenciado no modo como 

foi capaz de implementar três tradições de gestão pública que se sucederam a partir os 

anos 1930: AP, NAP e NGP. Essas, por sua vez, delimitaram os contornos institucionais de 

constrangimento do processo de formulação e de implementação de políticas de caráter 

nacional, como foi o caso das políticas nacionais de saneamento básico. Esse processo, 

pelo que se demonstrou, caracterizou-se por articular percepções e preferências construídas 

a partir de ideias e de mudanças globais, emanadas do fluxo transnacional de informações 

relacionadas à emergência e à reforma do Estado patrimonial, burocrático e gerencial, com 

as demandas originadas de atores internos, refletindo os problemas concretos do país: 

fragmentação e baixa cobertura de serviços públicos; centralização do processo decisório; 

descentralização/privatização inconsistente; e déficit de participação social. Os arranjos 
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institucionais construídos, sobretudo os dois primeiros, obtiveram grau variado de êxito, 

consoante tenham sido os recursos institucionais (autonomia e capacidade) usufruídos e os 

resultados alcançados. No que concerne à política nacional de saneamento básico, 

atualmente em curso, a aprovação do Plansab, apenas em 2014, remete a dificuldades 

operacionais na viabilização dos mecanismos de coordenação e de controle, que definem a 

tradição de gestão de referência: NGP, questão a ser examinada em profundidade na 

continuação desta reflexão.  
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