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       O Caderno Saberes é um veículo estratégico de divulgação da 
produção acadêmico-científica do Centro Universitário de Sete Lagoas 
– UNIFEMM em suas diversas formas. 
        Sabedor de seu papel como Centro Universitário de referência na 
região, o UNIFEMM vem, também por meio deste veículo, a promover a 
integração do ensino e da pesquisa na direção da geração do 
conhecimento e da formulação de soluções inovadoras, social e 
ambientalmente sustentáveis para a região, estruturadas conforme os 
eixos temáticos institucionais: Educação; Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente; Cultura, Cidade e Cidadania; Gestão, Tecnologia e 
Inovação; e Saúde e Qualidade de Vida. Este número apresentará, em 
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Conclusão de Curso foram selecionados a partir de uma série de critérios 
relacionados à qualidade da produção e à relevância e atualidade do tema 
pesquisado. 

A partir dos trabalhos originais, seus autores foram convidados a redigir 
resumos expandidos que integram a presente edição deste Caderno. 
Além de divulgar a produção dos trabalhos pretende-se incentivar a 
produção de pesquisa discente, um diferencial na formação dos alunos 
de nível superior e de pós-graduação.  

Boa leitura a todos!
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A AUTONOMIA DO PACIENTE EM CUIDADOS PALIATIVOS : visão de enfermeiros 

 

Mylena Núbia Leles dos Santos1 

Gabrielli Pinho de Rezende2 

 

                                                           
1 Mylena Núbia Leles dos Santos, Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário de Sete Lagoas. E mail: 
mylena.leles@gmail.com 
2 Gabrielli Pinho de Rezende. Enfermeira. Docente do curso de Enfermagem no Centro Universitário de Sete Lagoas. Mestre pela 
Escola de Enfermagem da UFMG. E mail: gabrielli_rezende@yahoo.com.br 

RESUMO 

Estudo de caso de abordagem qualitativa que 

objetivou compreender a importância da autonomia 

do paciente em Cuidados Paliativos, segundo a visão 

de enfermeiros. Os dados foram coletados por meio 

de uma entrevista não estruturadas e gravações 

 

de falas. Os resultados do estudo mostraram que 

a autonomia do paciente em cuidados paliativos 

não é uma realidade. Espera-se com este trabalho 

contribuir para reflexões, idealizações e 

construções acerca da importância de preservar a 
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a autonomia e subjetividade do paciente. 

 

Palavras-chave: Cuidados Paliativos; 

Autonomia; Enfermeiro. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o perfil epidemiológico e 

demográfico evoluiu para uma dupla carga 

patológica e para maior expectativa de vida, 

envolvendo doenças infectocontagiosas e as 

predominantes Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis, sendo que tais doenças em 

conjuntura ao envelhecimento populacional 

ameaçam constantemente a continuidade da vida 

(CORRÊA; MOROSINI, 2009). 

Uma das formas de cuidado, vista como forma 

possível para abranger tal cenário integralmente, 

é o Cuidado Paliativo (CP). Esse tipo de cuidado 

idealmente deve ser inserido quando detectados 

quaisquer fatores que ameacem a interrupção da 

vida por consistir em uma manutenção satisfatória 

da qualidade de vida e controle de sintomas 

físicos e psicoespirituais, por meio de ações 

terapêuticas de baixa complexidade, o que o torna 

passível à adesão em qualquer nível de atenção à 

saúde. Esta modalidade não objetiva a cura, e sim 

o tratamento, alívio dos sintomas e a minimização 

do sofrimento, além de buscar, para o paciente, 

um bom entendimento quanto à finitude da vida, 

encorajando-o a viver utilmente e com seus ideais 

em primeiro lugar (MARTINS; LACERDA, 

2008). 

Diante de tal proposta de cuidados, a 

autonomia individual se destaca como um dos 

valores centrais pela constante busca da dignidade 

durante a paliação. Este valor é aquele que 
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fornece a possibilidade de autoafirmação e 

conhecimento de seus ideais e necessidades, 

fomentando, assim, novos conceitos, crenças e 

motivos para agir (OLIVEIRA; PAES, 2010). 

A autonomia no Cuidado Paliativo confere 

corresponsabilização mútua por um estado de 

saúde específico, no qual o paciente conhece suas 

necessidades, dificuldades, facilidades, desejos, 

anseios e medos, em que o mesmo demonstra, da 

forma que julgar mais fácil, seus problemas e em 

que a equipe pode ajudá-lo naquele momento. 

Desta forma, ainda que fora de possibilidade 

terapêutica curativista, um cliente consciente ou 

com uma família que o conheça e o compreenda, 

detém a capacidade de opinar sobre o tratamento, 

o que julga melhor para si, e toda a continuidade 

do plano terapêutico estabelecido (ANCP, 2012). 

Muitas vezes, a equipe multiprofissional 

envolvida com um paciente em CP sente-se 

restrita com tal liberdade, de forma que o mais 

cômodo para a mesma é ignorar a autonomia do 

enfermo, mantendo condutas que julgam 

necessárias sem o parecer do doente. É, portanto, 

necessário observar, que em situações de plena 

consciência quem sabe o que é melhor, é o 

próprio paciente, afinal a vida o pertence e em 

momento algum seus desejos e vontades devem 

ser desmerecidos, partindo de apenas um 

pressuposto: se o tratamento estipulado interfere 

na qualidade de vida. Pressuposto esse, que deve 

ser respondido, quando possível, apenas pelo 

paciente (MORAIS, 2010). 

Compreender as pessoas e seus contextos é 

abranger, orientar e dar continuidade aos 

cuidados necessários. Ou seja, os cuidados não 

devem ser limitados a razões momentâneas, 

perpassando também pela dignidade do ser 

humano nos momentos de dor, na percepção e na 
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aceitação da finitude da vida. Ao se compreender 

toda a estrutura física e mental de um indivíduo, 

em qualquer fase da vida, é importante garantir 

que o mesmo tenha sua autonomia e 

subjetividades respeitadas para que qualquer 

cuidado seja individualizado e efetivo. 

A importância da manutenção da autonomia 

do paciente em Cuidado Paliativo faz-se relevante 

pelo fato de o perfil populacional e 

epidemiológico tender ao envelhecimento e às 

doenças crônicas não transmissíveis. E, por este 

cenário ameaçar constantemente a continuidade e 

a qualidade da vida, é necessário que haja uma 

forma de cuidado que garanta a individualidade, a 

subjetividade e que possua a autonomia do 

paciente em primeiro lugar. 

Assim sendo, este estudo objetivou pontuar a 

visão de enfermeiros sobre a autonomia do 

paciente em Cuidados Paliativos. Afinal, será o 

enfermeiro o projetor do cuidado em tal área não 

requerendo maiores competências, por sua 

formação acadêmica e atuação profissional. Parte-

se do pressuposto de que a visão de enfermeiros 

sobre autonomia do paciente em cuidados 

paliativos é pautada na percepção de uma 

assistência pontual em que geralmente não se leva 

em conta a autonomia e subjetividade do 

indivíduo. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para abordar a visão de enfermeiros sobre a 

autonomia do paciente em Cuidados Paliativos, 

desenvolveu-se um estudo de caso com 

abordagem qualitativa por meio de uma pesquisa 

de campo. A pesquisa foi feita dando preferência 

a enfermeiros que já vivenciaram os Cuidados 

Paliativos no cotidiano de trabalho. 
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Os critérios preliminares de escolha dos 

sujeitos foram: pertencer ao quadro de 

contratados do município e atuarem na profissão 

há no mínimo seis meses. Os profissionais foram 

convidados a participar da pesquisa em seu setor 

de trabalho e mediante este convite, todos foram 

informados sobre o objetivo da pesquisa, bem 

como sobre todo e qualquer risco, estando livres 

para recusar a participação. Conforme Resolução 

466/12, os mesmos assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e 

tiveram o anonimato assegurado. 

Participaram deste estudo, cinco enfermeiros, 

e após a coleta de dados utilizando-se a entrevista 

não estruturada, e gravação de falas, cada 

transcrição foi identificada pelo código composto 

pela letra “E” e um número, respectivo ao número 

da entrevista. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com a finalidade de pontuar a visão dos 

enfermeiros sobre a autonomia do paciente em 

cuidados paliativos, elencou-se duas categorias 

para discussão: 1. Concepção de enfermeiros 

acerca do Cuidado Paliativo; 2. A falta de 

autonomia do paciente e seu impacto direto no 

cuidado integral. 

 

3.1 Concepção de enfermeiros acerca do 

Cuidado Paliativo 

 

A respeito da concepção de CP para os 

participantes, são apresentados alguns 

depoimentos. 

Na verdade, assim, o cuidado paliativo é uma 
teia, um conjunto de ações terapêuticas para 
minimização do sofrimento do paciente. Do 
paciente em fase terminal. Em finitude e 
terminalidade (E1). 
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Os cuidados paliativos são cuidados que são 
oferecidos para aqueles pacientes terminais, 
que têm ou não uma sobrevida alta (E2). 
Cuidado em prol de um bom tratamento para 
pacientes em fase terminal, com alguma 
doença crônica (E4). 
São aqueles cuidados que a gente tem com o 
paciente terminal (E5). 

 

De acordo com as falas acima descritas, é 

importante esclarecer que o CP não se norteia 

pela terminalidade, e sim por doenças 

ameaçadoras da continuidade da vida. O cuidado 

é indicado desde o diagnóstico, incluindo a 

família e indo, portanto, para além do paciente.  

É verídico, contudo, afirmar que a visão de 

profissionais da saúde ainda esteja enraizada na 

concepção de terminalidade e finitude da vida, e 

que essa visão limita a atuação dos profissionais 

em relação aos CP’s. Pois, uma vez que o 

enfermeiro limita sua assistência em CP’s aos 

pacientes terminais, diversos pacientes sugestivos 

para a implantação dos cuidados paliativos, 

permanecem sem a assistência preconizada. 

A ideia fixa sobre a terminalidade como 

critério único para a inserção dos CP’s não é 

verídica, pelo simples fato destes cuidados serem 

inseridos com a finalidade de estabelecer um 

sistema de suporte que possibilite ao paciente 

viver efetivamente dentro do possível até o 

momento da sua morte. 

É justificável essa percepção praticamente 

unânime, sobre os CP’s pela formação acadêmica 

regular dos enfermeiros do Brasil, em que tal 

conteúdo é abordado de forma altamente 

superficial dentro de algumas matérias 

específicas. E, após a formação destes 

profissionais, os mesmos geralmente não 

possuem capacitações inerentes ao assunto, 

independente da rede de atenção em que o mesmo 

esteja inserido. Além disso, as publicações 
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científicas sobre este assunto são muitas, quando 

voltadas a pacientes oncológicos e terminais, e 

escassas, dentro do âmbito da APS, que também 

são poucas e desatualizadas de acordo com a 

demanda existente por parte dos profissionais e 

das redes de atenção à saúde (RAS).  

A julgar o paliativismo e seus conceitos como 

recentes, é perceptível que os profissionais ainda 

encontram-se construindo sua compreensão e a 

melhor forma de atuação relativa a esta 

modalidade. É possível afirmar, portanto, que a 

filosofia dos Cuidados Pal iativos apenas será 

atendida quando os profissionais da rede de 

atenção básica tiverem pleno conhecimento, 

prática, e recursos para exercerem todas as 

modalidades de cuidados de forma integral e 

eficaz (BRASIL, 2012). 

Frente a esta concepção geral, julga-se 

importante atentar-se para a implicação desta 

visão na assistência paliativa, pois uma vez que a 

visão sobre um assunto é incorreta, o que é 

realizado não estará de acordo com o conceito 

principal.  

Dado o exposto, faz-se importante agora, 

pontuar, qual a visão dos enfermeiros sobre a 

autonomia do paciente em cuidados paliativos. 

 

3.2 A falta de Autonomia do Paciente e o 

Impacto Direto no Cuidado Integral 

 

Esta categoria de discussão tem por finalidade 

demonstrar a importância da manutenção da 

autonomia do paciente para que haja a 

integralidade do cuidado no paliativismo. Pois, na 

área da saúde, pouco, analisa-se o assunto da 

autonomia do paciente complexo ou que requeira 

cuidados contínuos, constantes e domiciliares, 

como demonstrado nas falas a seguir. 
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Então, o paciente, não tem quase nenhuma 
autonomia por ser geralmente dependente. 
Quem decide tudo por ele somos nós aqui da 
equipe. O cuidador. Então o paciente não 
terá essa autonomia. Ele estará fragilizado 
pelo próprio estado em que ele se encontra 
(E2). 
 
Eles não escolhem, não questionam, não tem 
voz ativa. Às vezes, a família que faz a parte 
da autonomia por ele, e até nós da equipe de 
saúde (E4). 
 
Geralmente o paciente não tem autonomia, as 
decisões são feitas pela família ou por nós, 
então por isso a necessidade do vínculo e o 
esclarecimento (E5). 

Mediante tais falas, é imprescindível reiterar 

que somente o próprio sujeito pode opinar sobre o 

que é qualidade de vida ou o melhor para si. 

Aceitar isso implica em considerar o outro como 

autor e protagonista da própria vida, a fim de 

garantir efetivamente a participação de tal, no 

tratamento, até mesmo quanto à 

corresponsabilização dos resultados. 

A autonomia é um assunto delicado e 

complexo na área da saúde. Em qualquer nível de 

atenção à saúde, perante diversas situações, é 

cada vez mais aderida à imposição da equipe de 

saúde e dos familiares do paciente sobre o que 

deve, ou não, ser feito, sem questionamento 

direto, diálogo ou explicação detalhada. Pouco se 

discute sobre a autonomia em situações graves, 

em que o paciente requer cuidados mais 

complexos e em maior quantidade, como em uma 

unidade de terapia intensiva ou um paciente de 

alta dependência, como nos Cuidados Paliativos.  

Além disso, habilitar-se e ser competente para 

firmar um o diálogo, condiz com o fato de 

aprender a lidar com o outro, que pensa, sente e 

deseja diferente. Na finalidade de planejar e 

aplicar um projeto terapêutico eficaz, ético e 

coerente com as expectativas e com os direitos 

individuais (ANCP, 2012). 
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Intrínseco em um dos depoimentos observou-

se a insatisfação profissional frente a essa 

situação. 

  
Não é uma realidade boa que a gente vê, e em 
vivências prévias vemos que a autonomia é 
quase zero e a liberdade é muito pouca. A 
nossa imposição infelizmente sobressai em 
cima deste estado de vida (E3). 

 

Seria cabível analisar, portanto, a 

possibilidade urgente de mudanças na forma da 

atuação da equipe frente ao paciente inserido 

nesta modalidade. Levando sempre em conta a 

subjetividade de cada situação e mantendo a 

dignidade do mesmo. 

 
Então, a autonomia do paciente deve ser 
preservada dentro dos limites “dele”, às 
vezes é um paciente que já perdeu a 
independência ou as funções cognitivas, mas 
não perdeu a dignidade, não é verdade? (E1). 

 

Sendo assim, os CP’s quando pautados na 

autonomia, dignidade, ética, empatia e 

habilidades específicas, oferecem formas de lidar 

com a doença ou situação sem prognóstico 

favorável, por meio da prevenção e alívio do 

sofrimento e demais problemas físicos, 

psicossociais e espirituais. Com isso, bons 

resultados são esperados, visto que o 

conhecimento e a oportunidade de aplicar tal 

intervenção contemplam o principal princípio do 

SUS neste contexto: a integralidade, no lado 

moral e operacional da assistência (SOUZA et al., 

2015). 

De maneira geral, observou-se que o 

pressuposto do estudo foi confirmado, e a visão 

dos enfermeiros sobre a autonomia do paciente 

em cuidados paliativos, geralmente é baseada em 

ações pontuais que não levam em conta a 

autonomia e subjetividade do paciente. 
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O ser que cuida precisa ter empatia para com 
o ser que está sendo cuidado, ou seja, 
projetar-se para a situação existencial deste no 
instante vivido, pois o cuidado só ocorre 
quando há manifestações de solicitude. Nas 
ações de enfermagem, de um lado, existe a 
pessoa que se encontra doente e, de outro, o 
profissional que realiza o cuidado, ambos 
trazendo em sua essência o cuidar. E é essa 
díade que permite a comunicação enfermeiro-
paciente, em que cada um se encontra em 
possibilidade de cuidado consigo mesmo e de 
solicitude para com o outro (ALMEIDA; 
SALES; MARCON, 2014. p 38). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na ocasião de realizar as considerações finais 

sobre este estudo, faz-se necessário avaliar que o 

paliativismo se constitui uma modalidade potente 

e importante para o atual cenário populacional e 

patológico vivenciado no Brasil. Sabemos, que 

entre leigos e profissionais, a visão sobre o CP 

ainda é centrada na terminalidade e enraizada no 

método hospitalocêntrico, isto é, focado em 

tratamentos medicamentosos e invasivos.  

Mas, é importante perceber que cuidar, 

principalmente em cuidados paliativos, é assistir 

o paciente em todas suas nuances, sem deixar que 

a autonomia do mesmo se perca frente à situação, 

em que o mesmo possua voz ativa juntamente a 

equipe, e esteja ciente de todas as tomadas de 

decisões para que possa opinar e discutir sobre as 

mesmas. Acabando por constituir, assim, um 

ambiente seleto para a prática da enfermagem 

fundamental pautada no cuidado integral, 

humanizado e ético.  

Acredita-se que a realidade encontrada nesse 

estudo se iguale a de outros locais. Para 

confirmação ou demonstração de uma realidade 

diferente, espera-se que novos estudos sejam 

realizados no sentido de compreender outras 
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percepções acerca da autonomia do paciente em 

cuidados paliativos. 
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RESUMO 

 

O trabalho analisa a internação compulsória dos 

dependentes de drogas a fim de resguardar a 

dignidade moral desses indivíduos. Para tanto, 

analisa-se as medidas cabíveis ao tratamento, com 

intuito de minimizar tal problema e possibilitar 

 

uma possível reinserção desses indivíduos na 

sociedade, uma vez que a internação compulsória 

deve ser considerada a última medida a ser tomada 

na recuperação dos dependentes químicos.  

Considerada de grande valia para a sociedade, a 
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reinserção dos usuários de drogas deve ser feita de 

maneira adequada para que se evite danos à 

dignidade humana. O trabalho compara a figura 

retratada na Roma arcaica como homo sacer, um ser 

abandonado pelo Estado e sacralizado e tenta 

identificar nessa figura o próprio dependente 

químico. Assim, busca-se concluir se a dignidade 

humana, destruída pela dependência toxicológica, 

pode ser reconstruída a partir da internação 

compulsória. 

 

Palavras-chave: Internação Compulsória. 

Dignidade. Usuário. Droga. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo objetivou avaliar outras 

medidas a serem tomadas para a reinserção social 

dos usuários de drogas, colocando em última 

escala a internação compulsória, o que 

possibilitou apontar formas de como diminuir os 

danos causados aos dependentes no que diz 

respeito à liberdade de escolha.  

O tema proposto constituiu grande valia 

especialmente por ter previsão legal na 

Constituição Brasileira de 1988 e na lei de n° 

11.343/2006 conhecida como lei de drogas.  

Visou aclarar a proteção que esses usuários 

detêm, visto que, a legislação garante a eles 

acompanhamento médico, como forma de 

garantir um adequado nível de vida, 

demonstrando como o Estado deve intervir na 
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vida desses indivíduos de tal forma que se evite a 

violação da dignidade da pessoa humana.  

 

2 METODOLOGIA  

 

Para a realização deste trabalho, foi necessário 

o estudo de doutrina, legislações e jurisprudência.  

A análise foi baseada no estudo de obras de 

doutrinadores como Giorgio Agamben (2010), 

Nilo Batista (2011), Ronald Dworkin (2002), 

Immanuel Kant (2003), Guilherme de Souza 

Nucci (2012) e Ingo W. Sarlet (2015). Para tanto, 

houve uma interpretação sobre a internação 

compulsória prevista na lei nº 11.343/2006, à luz 

dos princípios fundamentais, previstos na 

Constituição Federal a fim de avaliar se a medida 

fere ou não a dignidade da pessoa humana.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os princípios e direitos fundamentais possuem 

importância formal desenvolvida principalmente 

a partir da promulgação da Constituição da 

República de 1988 considerada, por isso, uma 

Constituição Cidadã. 

Os direitos fundamentais se baseiam nos 

princípios constitucionais, são eles direitos 

básicos e individuais a que todo ser humano 

dispõe. Dentre alguns princípios e direitos, foi 

necessário destacar, para este trabalho, o direito à 

vida que, conforme destaca o doutrinador 

Carvalho3 (2015) é o primeiro direito do homem, 

condicionador de todos os demais. Desde a 

                                                           
3 CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito constitucional: 
direito constitucional positivo. 21. Ed. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2015. 938 p.  
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concepção até a morte natural, o homem tem o 

direito à existência, não só biológica como 

também moral. Carvalho destaca ainda que o 

direito à vida se traduz no direito de permanecer 

existente e no direito a um adequado nível de 

vida. Para respaldar essa vida digna, que implica 

à moral do homem, o mínimo existencial, foi 

imperioso destacar o princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana que é para Kant4 um valor moral, 

no qual o homem é devidamente resguardado e 

por isso não pode ser substituído, coisificado, 

alienado.  

Para tanto, Sarlet (2015, p. 70-71) aponta que 

a Dignidade da Pessoa Humana é  

 

                                                           
4 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos 
costumes e outros escritos. São Paulo: Martin Claret, 2003. 141 
p. 

a qualidade intrínseca e distintiva do ser 
humano que o faz merecedor do mesmo 
respeito e consideração por parte do estado e 
da comunidade, implicando, neste sentido, um 
complexo de direitos e deveres fundamentais 
que assegurem a pessoa tanto contra todo e 
qualquer ato de cunho degradante e 
desumano, como venham a lhe garantir as 
condições existenciais mínimas para uma vida 
saudável, além de propiciar e promover sua 
participação ativa e corresponsável nos 
destinos da própria existência e da vida em 
comunhão com os demais seres humanos, 
mediante o devido respeito aos demais seres 
que integram a rede da vida.  

 

Há previsão expressa que regulamenta e influi 

na proteção do princípio enquanto norma jurídica 

a ser plenamente assegurada e garantida. Para 

assegurá-lo, deve-se garantir ao indivíduo o 

Direito à saúde também digna.  

Tal direito está relacionado com o direito à 

vida, ou seja, a vida digna. O direito à saúde 
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enseja o zelo pela vida do ser humano, conforme 

destaca Carvalho (2015, p. 65), asseverando que: 

 

Como decidiu o Supremo Tribunal Federal, o 
direito a saúde representa consequência 
constitucional indissociável do direito à vida. 
O direito público subjetivo à saúde representa 
prerrogativa jurídica indisponível assegurada 
à generalidade das pessoas pela própria 
Constituição da República.  

 

Há previsão de novas concepções de doenças, 

previstas na Lei nº 12.864/13, que se baseia na 

proteção do interesse social e, em seu art. 3° 

incluiu no âmbito da saúde, doenças que 

influenciam nas condições físicas, mentais e 

sociais, considerando a necessidade por existirem 

atualmente novas formas de vida.  

Giorgio Agamben, filósofo italiano, aborda 

em sua obra “o Homo Sacer: o poder soberano e a 

vida nua I”, aduzindo que, entre os gregos, 

existiam duas definições sobre vida. 

O filósofo define zoé como “o simples fato de 

viver comum a todos os seres vivos (animais, 

homens ou deuses) ” e bíos, “ que indicava a 

forma ou maneira de viver própria de um 

indivíduo ou de um grupo” (AGAMBEN, 2014, 

p. 9), sendo estas administradas pelo soberano, 

que é, segundo Agamben (2014, p.23), o detentor 

da bíos, posseiro do poder de decidir de modo 

definitivo se este estado de normalidade reina de 

fato, ele cria e garante a situação como um todo 

na sua autoridade. Ele tem o monopólio da 

decisão última.  

Para isso Agamben ilustra a autêntica fórmula 

da biopolítica de Focault, em que o soberano tem 

o poder de formular sobre o problema, 
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determinando assim sobre todos os feitos da vida 

humana.  

Foucault5 (apud AGAMBEN, 2014, p.11) 

assim define que “por milênios, o homem 

permaneceu o que era para Aristóteles: um animal 

vivente e, além disso, capaz de existência 

política; o homem moderno é um animal em cuja 

política está em questão a sua vida de ser 

vivente.” 

Desse modo, homo sacer é qualificado por um 

homem que cometeu um ato por  dolo hediondo e, 

por isso, é considerado pelo bando soberano ao 

qual faz parte “aquele que qualquer um podia 

matar impunimente, não devia, porém, ser levado 

à morte nas formas sancionáveis pelo rito” eram 

                                                           
5 FOUCAULT, M. La volonté de savior. Paris, 1976. (Tradução 
italiana: La volontà di sapere. Milano, 1984) 

vidas não sacrificáveis, porém matáveis, sem 

nenhuma punição por isto (AGAMBEN, 2014, 

p.74). 

Para tanto, Agamben (2014) afirma que a vida 

do homo sacer, figura destacada em sua obra, é 

considerada “zoé” diretamente transformada em 

“bíos” “[...]elas se comunicam indeterminando-

se. Nem bíos político nem zoé natural, a vida 

sacra é a zona de indistinção na qual, implicando-

se e excluindo-se um ao outro, estes se 

constituem mutuamente (AGAMBEN, 2014, 

p.91). 

 Aquele que é compelido a submeter sua vida 

ao poder soberano institui assim “não a vida 

simples natural, mas a vida exposta à morte (a 

vida nua ou a vida sacra) é o elemento político 

originário” (AGAMBEN, 2014, p.89). 
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A única explicação encontrada para tal sanção 

a que o homo sacer incide é, segundo Kerényi6 

(1951 apud AGAMBEN, 2014 p.75) “[...]não 

pode ser objeto de sacrifício, de um sacrificium, 

por nenhuma outra razão além desta, muito 

simples: aquilo que é sacer já está sob posse dos 

deuses ínferos, portanto não há necessidade de 

torná-lo tal com uma nova ação”. 

Não se entende, porém, de modo algum, por 

que o “homo sacer” pode ser morto por qualquer 

um sem que se manche de sacrilégio (daí a 

incongruente explicação de Macróbio, segundo a 

qual, visto que as almas dos homines sacri eram 

diis debiae, procurava-se mandá-las ao céu o mais 

rápido possível).  

                                                           
6 KERÉNYI, K. La religione antica nelle sue linee 
fondamentali. Roma, 1951. 

Destarte, coloca-se então que as duas posições 

não conseguem explicar os dois traços, pois, “na 

definição de Festo, a especificidade do homo 

sacer: a impunidade da sua morte e o veto de 

sacrifício” não se acentuam. (AGAMBEN, 2014, 

p.76), uma vez que, pelo que se sabe, o direito 

romano configura uma dupla exceção, tanto do 

ordenamento jurídico como no religioso, ou seja, 

“(tanto do ius humanum quanto do ius divinum)”.  

Por isso, há uma interrogativa de que, se o 

homo sacer era impuro, por que qualquer um que 

o matasse não seria contaminado por seu 

sacrilégio? Ou se, ele era uma vítima levada à 

morte pelas sanções do direito romano arcaico, 

por que ele não poderia ser morto nas formas 

prescritas? Em que se classificava a vida do homo 

sacer, se ele se encontra numa intersecção entre 
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matabilidade de insacrificabilidade, do direito 

humano e direito divino? (AGAMBEN, 2014, 

p.76) 

Tudo faz pensar que nos encontramos aqui 

diante de um conceito-limite do ordenamento 

social romano, que, como tal, pode dificilmente 

ser explicado de modo satisfatório (AGAMBEN, 

2014, p.76) 

Para tanto, afirma Agamben (2014, p. 22) a 

soberania, podendo legalmente suspender a 

validade da lei, coloca-se legitimamente fora dela, 

e assim afirma: 

 

A especificação “ao mesmo tempo” não é 
trivial: o soberano, tendo o poder legal de 
suspender a validade da lei, coloca-se 
legalmente fora da lei. Isto significa que o 
paradoxo pode ser formulado também deste 
modo: “a lei está fora dela mesma”, ou então: 

“eu, o soberano, que estou fora da lei, declaro 
que não há um fora da lei”. 

 

O estado de exceção não é um direito 

exclusivo, mas sim uma cessação da própria 

norma jurídica, pois, “o que caracteriza 

propriamente a exceção é que aquilo que é 

excluído não está, por causa disto, absolutamente 

fora da relação com a norma; ao contrário, esta se 

mantém em relação com aquela na forma da 

suspensão” (AGAMBEN, 2014, p.24) 

 Sendo assim, “a norma se aplica à exceção 

desaplicando-se, retirando-se desta”, já que, o 

homo sacer pertence ao bando soberano que lhe 

aplica uma sanção por cometer um crime, 

afastando-o do bando, não o podendo sacrificar, 

contudo, não punindo quem o matasse. 

(AGAMBEN, 2014, P.24) 
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O excluído é trazido para dentro da norma, 

“neste sentido, a exceção é verdadeiramente, 

segundo o étimo7, capturada fora (ex-capere) e 

não simplesmente excluída”. (AGAMBEN, 2014, 

p.24). “Soberania é a esfera na qual se pode matar 

sem cometer homicídio e sem celebrar um 

sacrifício, e sacra, isto é, matável e insacrificável, 

é a vida que foi capturada nesta esfera”. 

(AGAMBEN, 2014, p. 85) 

Nada obstante o soberano é, verdadeiramente, 

aquele o qual o ordenamento jurídico conhece o 

domínio de determinar o estado de exceção e de 

interromper, deste modo, a validade do 

ordenamento, e ainda assim, pertence a este.  

                                                           
7 ÉTIMO vem do latim “etymon”, é um termo de composição 
que exprime a ideia de origem. Exemplo: etimologia: origem de 
uma palavra  

O homo sacer, por conseguinte, é aquele que 

está dentro da soberania e da divindade e que, por 

cometer crime hediondo, é exposto ao bando 

soberano, não podendo ser sacrificado por este, 

meramente por fazer parte de tal soberania e da 

vida divina, contudo, pode ser morto por qualquer 

pessoa, sem que haja punição alguma por isto, 

originando, assim, um estado de dentro e fora da 

norma. 

 Definida a ideia de homo sacer, de forma 

sucinta para o presente trabalho, passa-se à 

análise do uso de drogas.  Martielli8 (2015) 

destaca que há sanções explícitas ao usuário de 

                                                           
8 MARTIELLI, João Paulo Orsini. Drogas: problema de saúde 
pública? Então deixem o direito penal de lado, 2015. 
Disponível em: 
<https://jpomartielli.jusbrasil.com.br/artigos/223933621/drogas
-problema-de-saude-publica-entao-deixem-o-direito-penal-de-
lado>. 
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drogas, e o objetivo das punições do artigo 28 é o 

deslocamento dessas penalidades do âmbito 

criminal para o âmbito da saúde pública. 

Virginelli e Santos9 (2015) destacam que o 

assunto chegou ao Supremo Tribunal Federal, 

pelo Recurso Extraordinário 635.659/SP em 

benefício de um assistido réu que trazia consigo 

pequena quantidade de maconha para consumo 

próprio. Ocorre que, para alguns magistrados este 

dispositivo pode estar ou não em conformidade 

com a Constituição de 1988, que trata em ser art. 

5° inciso X que:  

 

                                                           
9 VIRGINELLI, Gustavo Henrique Armbrust; SANTOS, 
Michelle Leite de Souza. Usuário de drogas afeta apenas sua 
saúde, e não direitos de terceiros. Revista Consultor Jurídico. 
Rio de Janeiro, 04 out. 2015. Disponível em: 
<http://www.conjur.com.br/2015-out-04/usuario-drogas-afeta-
saude-nao-direitos-terceiros> 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
X - são invioláveis a intimidade, a vida 
privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano 
material ou moral decorrente de sua violação. 

 

Em consonância com tais dispositivos legais, 

“não menos correto é dizer que tais direitos 

constitucionais permitem que cada um, desde que 

não viole direitos de terceiros, viva a sua vida da 

forma como melhor lhe aprouver” (VIRGIELLI; 

SANTOS, 2015) 

Por outro curso, Virgielli e Santos (2015) 

destacam a previsão do art. 5° da Constituição 

Federal de 1988, em seu inciso XXXIX que 

dispõe de uma enorme valoração no âmbito penal, 
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“destinado a evitar o poder arbitrário do Estado 

sobre o cidadão” 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
 XXXIX - não há crime sem lei anterior que o 
defina, nem pena sem prévia cominação legal;  

 

Assim, a vontade geral da coletividade 

somente pode restringir um direito individual 

quando os direitos da sociedade estiverem 

potencialmente na iminência de serem atingidos. 

(VIRGIELLI; SANTOS, 2015) 

A maior finalidade do tratamento de 

dependentes químicos é a retomada de suas vidas 

em caráter digno, de forma que não sejam mais 

vistos como um problema para a sociedade. Com 

intuito de recolocar esses indivíduos na 

sociedade, garantindo a eles seus direitos e 

deveres fundamentais.  

O Brasil, seguindo a tendência mundial, 

entendeu que usuários e dependentes não devem 

ser penalizados pela justiça com a privação de 

liberdade. (DUARTE; DALBOSCO, 2013, p.221) 

Na concepção de Duarte e Dalbosco (2013) 

especialistas têm entendido que a atenção aos 

usuários e dependentes químicos deve ser voltada 

à oportunidade de reflexão sobre o próprio 

consumo ao invés do encarceramento.  

Existem hoje várias formas de tratamento para 

os diversos tipos de usuários de substâncias 

químicas, mas as primeiras abordagens 

terapêuticas para tratamento de dependentes 
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químicos datam no século XIX. (BONI; 

KESSLER, 2013, p.179) 

É certo compreender o real motivo pelo qual 

perduram vários tipos de tratamentos diferentes, 

analisando, para tanto, a vontade de mudança 

como principal fator. 

Citados os tipos de tratamentos mais 

conhecidos como, por exemplo, os grupos de 

autoajuda que são aleatoriamente considerados 

como uma opção que não se dispõe da utilização 

de dinheiro, e nem de condições financeiras 

elevadas, os grupos de autoajuda são recursos 

gratuitos.  

Assim, é imperioso salientar a necessidade de 

conhecimento dos programas de autoajuda, 

especialmente programas como Alcoólicos 

Anônimos (AA) e Narcóticos Anônimos (NA). 

 De acordo com Boni e Kessler10 (2013, 

p.185) “(...) servem de apoio aos dependentes de 

crack, álcool e outras drogas, pois se orientam 

pela experiência dos demais participantes e pela 

identificação com eles”.  

Logo, esses grupos são capazes de impor 

algumas técnicas e “divulgar algumas ideias 

psicológicas e espirituais que facilitam lidar com 

as pressões de vida diárias e parecem ajudar 

alguns dependentes a estabelecer e manter um 

estilo de vida sóbrio” (BONI; KESSLER, 2013 

p.185) 

Sendo assim, este tipo de grupo está voltado a 

ajudar, por meio de relatos e experiências, que 

                                                           
10 BONI, Raquel de; KESSLER, Felix. Tratamento. In: 
BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Políticas 
sobre Drogas. Prevenção do uso de drogas: capacitação para 
conselheiros e lideranças comunitárias. 5. ed. Brasília: SENAD, 
2013. P. 176-193  
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muitas vezes são de caráter significativo na vida 

dos dependentes, podendo ajudar o indivíduo que 

hesita obter sua auto recuperação.  

Temos ainda a terapia grupal, que é uma 

alternativa para atender um maior número de 

pessoas, em um menor tempo e, 

consequentemente, com um custo mais baixo. 

(BONI; KESSLER, 2013, p.189) 

Na América Latina, incluindo o Brasil, o 

desenvolvimento dessa técnica de grupoterapia 

passou a ser significativo no final da década de 

1950, ligado as instituições psicanalíticas, apesar 

da resistência dos terapeutas tradicionais. 

(MARQUES et al., [200-], p.119) 

É uma técnica bastante viável e eficaz e de 

acordo com Boni e Kesseler (2013, p.189) essa 

técnica vem conquistando seu espaço, mas ainda 

não há muito o que se desdenhar uma vez que seu 

estudo ainda é básico, pois, exige um método de 

avaliação muito severo.  

Sendo de uso ágil, a terapia grupal, faz-se da 

experiência de todos os indivíduos, que de forma 

geral vão se mobilizando à recuperação.  

Além da terapia familiar, que é exposto por 

Boni e Kesseler também (2013, p.189) que a 

terapia de família objetiva aprimorar a 

comunicação entre cada um de seus componentes 

e abordar a ambivalência de sentimentos.  

Ela pretende reforçar positivamente o papel 

do dependente químico na família, levando a uma 

melhor adaptação no seu funcionamento social.  

“Atualmente, as abordagens psicológicas, e 

apesar das diferenças teóricas, reconhecem a 

importância do papel da família, tanto na 
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prevenção quanto no tratamento dos dependentes 

de drogas”. (MARQUES et al., [200-], p.118) 

A internação deve ter uma duração um 

período de 6 a 12 meses, efetuando-se, a cada 

quatro meses, uma avalição familiar de como o 

tratamento evoluiu. A conclusão do tratamento se 

dá com a execução total ou parcial dos desígnios 

instituídos no começo do tratamento.  

E os três tipos de internação que devem ser 

consideradas como últimos meios a serem 

tomados, são elas: 

Internação voluntária, que no Brasil não 

possui uma lei específica que a discipline e 

conceitue referente aos dependentes químicos, em 

vista disto, aplica-se a Lei nº 10.216/2001, que 

em seu bojo regulamenta a internação de 

indivíduos portadores de transtornos mentais. 

(FRITZ, 2015, p.29) 

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será 
realizada mediante laudo médico 
circunstanciado que caracterize os seus 
motivos. Parágrafo único. São considerados 
os seguintes tipos de internação psiquiátrica: 
 I – internação voluntária: aquela que se dá 
com o consentimento do usuário; (BRASIL, 
2001) 

 

É aquela que se dá com o consentimento do 

usuário “que deve assinar uma declaração de que 

é de sua espontânea vontade ser internado em 

uma instituição de tratamento da dependência 

química”. (ALVES, 2017) 

Essa forma de internação acontece quando há 

solicitação do paciente, juntamente com 

acompanhamento médico, que será o responsável 

pelo acompanhamento do caso. Pode ser utilizado 
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em casos menos extremos em que o paciente 

almeja sua recuperação.  

Em seguida, à internação involuntária, que é 

dada pela incapacidade do paciente em 

reconhecer a necessidade do tratamento, 

colocando em pauta o estágio de gravidade e de 

risco em que se encontra devido ao uso 

desenfreado de substâncias químicas. 

Segundo Trindade e Zini (2014, p.212) “a 

internação involuntária é disciplinada pela Lei 

10.216 e é realizada a pedido de terceiros 

(podendo ser familiares ou outras fontes), sem o 

consentimento do dependente”.  

 

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será 
realizada mediante laudo médico 
circunstanciado que caracterize os seus 
motivos. Parágrafo único. São considerados 
os seguintes tipos de internação psiquiátrica;  

II - internação involuntária: aquela que se dá 
sem o consentimento do usuário; (BRASIL, 
2001) 

 

Contudo, a Lei de Drogas enfatiza que a 

medida de internação involuntária deve ser 

empregada em último caso, em situações de surto 

ou agressividade, quando o paciente necessita ser 

controlado, pois pode ser dominado até mesmo 

por camisa de força. 

E por fim, peça fundamental deste trabalho, a 

internação compulsória, que é “oriunda da 

“judicialização da medicina”, ocorre no momento 

do próprio pedido de internação, formulado 

perante o Poder Judiciário”. (Durkheim, 2016) 

Respaldada pela Lei nº 10.216, de 6 de abril 

de 200,  em seu art.  6º, inciso III, que dispõe: 
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Art. 6o A internação psiquiátrica somente será 

realizada mediante laudo médico circunstanciado que 

caracterize os seus motivos.  

III - internação compulsória: aquela determinada 

pela Justiça. (BRASIL, 2001) 

 

A internação compulsória, de acordo com 

Loccoman 11 (apud FRITZ, 2012, p. 30) 

a internação compulsória, que tem como 
diferencial a avaliação de um juiz, usada nos 
casos em que a pessoa esteja correndo risco 
de morte devido ao uso de drogas ou de 
transtornos mentais. Essa ação, usada como 
último recurso, ocorre mesmo contra a 
vontade do paciente. 

 

A internação compulsória é determinada pela 

Justiça diante da falha dos meios de tratamento 

                                                           
11 LOCCOMAN, Luiz. A polémica da internação compulsória. 
Scientific American Brasil, Mente e Cérebro, São Paulo, 02 
abr. 2012. Disponível em: Acesso em: 15 mai. 2015. 

alternativos e com um laudo médico que 

prescreva tal tipo de tratamento, desde que 

inexista um familiar que possa se responsabilizar 

pelo dependente químico”. (BASILIO, 2017) 

Por isso, a internação compulsória deve ser 

tratada como último meio, sendo imperioso que 

sejam implantadas todas as técnicas anteriores 

previstas e exigidas. É utilizada nos casos em que 

as pessoas não estão mais conscientes do que é 

melhor para si, e é empregada em muitos casos 

como, por exemplo, na “cracolândia” em São 

Paulo, que segundo Santigano; Machado e Araújo 

(2017) no dia 26 de maio de 2017 a Justiça 

autorizou que a prefeitura de São Paulo 

apreendesse usuários de crack e os submetessem 

a exames. A internação compulsória, porém, só 
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poderá ocorrer após avaliação médica e 

autorização de um juiz. 

Basílio (2017) destaca ainda que, mesmo 

havendo um laudo que determine a internação, ela 

deve ocorrer no menor tempo possível, de acordo 

com a necessidade, sendo a família procurada 

como forma de garantia a responsabilização pela 

pós-internação e destinada à participar de todas as 

etapas do tratamento. 

Portanto, sendo considerada como fim de 

variadas tentativas de tratamentos, a internação 

compulsória que é peça ativa deste texto 

monográfico, deve ser utilizada em último caso.  

Por fim, a importância de destacar a 

reinserção social desses indivíduos, que é de 

caráter de reconstrução dos danos, e seu objetivo 

é a capacitação do indivíduo para exercer em 

plenitude o seu direito à cidadania. (DUARTE, 

[200-], P.135). Para o indivíduo, não basta apenas 

se manter longe das drogas, é necessário 

reconhecer o sentido da vida digna.  

Consequentemente, os primeiros sentimentos 

do indivíduo serão de rejeição, insegurança, 

culpa, incapacidade, dentre outros, que vão lhe 

colocar em constantes situações de risco.  

Contudo, auxiliar o paciente enfrentar a 

abstinência deixa de ser objeto fundamental do 

tratamento.  

O processo de reinserção começa com a 

avaliação social, momento em que o profissional 

mapeia a vida do paciente em aspectos 

significativos que darão suporte ao seu novo 

projeto de vida [...]. (DUARTE, [200-], p.136) 
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Em decorrência desse processo demorado, 

após o tratamento é que observamos importância 

da reinserção social, momento em que o sujeito se 

encontra completamente desamparado pela 

sociedade e pelo Estado. E que ao tentar se 

recolocar em posição igualitária, encontrará 

dificuldades de aceitação ao reingresso na esfera 

laboral.  

Sendo assim, é perceptível a importância de 

garantir ao dependente a sua inclusão social, 

oferecendo técnicas de tratamento capazes de 

estimular a esses dependentes anseio de se 

redimensionar na sociedade, deixando então, de 

ser a exclusão, o meio mais célere para resolução 

de tais controvérsias.  

Para uma compreensão da análise feita entre 

os dependentes químicos e o homo sacer, de 

Giorgio Agamben, faz-se necessária uma 

compreensão da invisibilidade social que  recai 

sobre tais usuários, além de visualizar a 

Cracolândia de São Paulo, a qual foi analisada 

anteriormente, a fim de instituir uma visão crítica 

a que esses indivíduos possuem no âmbito social.  

Portando, a invisibilidade social, de acordo 

com Costa e Constantino (2007) é “um conceito 

aplicado a seres socialmente invisíveis, seja pela 

indiferença ou pelo preconceito”. 

Os dependentes de drogas são sujeitos 

expostos à invisibilidade social, visto que estão 

dentro do ordenamento jurídico e possuem 

direitos e deveres, mas não recebem a devida 

importância que escasseiam, assim como o homo 

sacer está para o poder soberano diante à 

matabildiade e à insacrificabilidade.  
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De forma sucinta, a vida do usuário de drogas 

está para o Estado, assim como o poder que o 

soberano detém diante a “vida nua” do homo 

sacer, ou seja, sobre a vida despolitizada, é 

formidável marcar que o usuário de drogas, surge 

como um correspondente do homo sacer, pois, 

pode qualquer um matá-lo sem que perpetre um 

homicídio. Em outras palavras, o termo usuário 

de drogas integra o sujeito de direitos, o cidadão, 

mas que torna sua morte algo justificável e, até 

mesmo, desejável. 

Contudo, a analogia é que todos são 

indivíduos reduzidos apenas a mera existência 

biológica, os dependentes químicos estão para o 

Estado como uma figura que não pode ser 

apartada completamente da coletividade, mas que 

está ininterruptamente nas ruas fazendo uso de 

drogas sem nenhuma intervenção à sua saúde por 

meio do Estado, o que podemos chamar de 

matabilidade aos olhos de Agamben. 

Destarte, pontua-se, além disso, a 

miserabilidade encontrada nas ruas da capital de 

São Paulo e de Belo horizonte, como exemplo, 

nas quais são encontrados todos os dias, a todo 

momento, dependentes químicos inteiramente 

desamparados pelo Poder Público e que tiveram, 

até o momento, apenas a utilização da internação 

compulsória por meio de ações governamentais 

perpetradas com autorização judicial, e não 

tratamentos devidos antes desta medida.  

Neste contexto, tem-se analisado que no 

Estado democrático de direito a qual somos 

instituídos, insere um estado de exceção, em que 

este grupo hostil integra, validando a suspensão 
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metódica do direito à saúde, uma vez que, aos 

olhos do Estado o recurso cabível para estas 

situações, é o de os afastar do meio social, ao 

contrário de os tratar dignamente, já que, 

conforme avaliamos no decorrer deste estudo 

monográfico, indivíduos como os usuários de 

drogas carecem de todo e qualquer tipo de 

tratamento possível, terapêutico, psicológico, 

dentre outros, para a sua supervivência antes que 

necessitem da internação compulsória.  

Ao finalizar o estudo foi possível perceber que 

muitos pacientes antes da internação, não 

percebem por si só, a necessidade que apresentam 

em receber tratamento, e o mal que provocam a si 

fazendo o uso abundando de entorpecentes. 

No decorrer do tratamento, a grande maioria, 

acaba percebendo que está completamente 

condicionada, e por isso, passam a ver o 

tratamento como um caminho de grande avanço. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Como se pode notar, o trabalho buscou 

observar a garantia da dignidade da pessoa 

humana diante da possiblidade de internação 

compulsória dos usuários de drogas. A fim de 

chegar a uma conclusão, foi necessário 

concretizar o estudo sobre a aplicabilidade da 

internação compulsória, e de outros tratamentos 

aos usuários de drogas, por meio de pesquisas 

doutrinárias e legislativas, visando resguardar a 

dignidade dessas pessoas quanto aos aspectos 

físico, moral e social. 
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Além do mais, a figura do Homo Sacer, 

retratada no direito romano arcaico e descrita por 

Agamben em sua obra literária, pode ser trazida 

para compreensão da biopolítica, explanada por 

Focault, que está presente desde tempos 

anteriores. 

Para tanto, foram comparadas, sob o ponto de 

vista da vida digna, as figuras do homo sacer e do 

dependente de drogas, por estarem em situações 

análogas, em que a coletividade não se preocupa 

com sua proteção, mas deseja ficar livre desse 

problema. 

Portanto, a internação compulsória, se for 

utilizada de forma proporcional, passando por 

todos os meios necessários para sua implantação, 

tais como os meios médicos e judicial,  não fere a 

dignidade da pessoa humana, uma vez que, ao se 

perpetrar todos os outros tipos de tratamento, caso 

a pessoa continue nas mesmas condições de 

degradação de seu próprio ser,  com o objetivo de 

não os repudiar socialmente, realiza-se seu 

tratamento compulsório, tentando fazê-lo de 

forma tranquila e adequada, o que não traz, pois, 

qualquer prejuízo ao dependente de drogas, o que 

evita ou minora os danos que poderia resultar-lhe 

ao permanecer na  situação de risco, o que 

permite reestruturá-lo como ser humano, 

ressignificando-o com uma vida digna de ser 

vivida.  
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lei, sob a perspectiva da Sociologia e do Direito. 

Para que esse objetivo fosse alcançado foi usada à 

metodologia de pesquisa bibliográfica que 

consistiu, basicamente, na leitura, fichamento e 

comparação das teorias dos principais autores do 

RESUMO 

 

O índice cada vez maior de adolescentes em 

conflito com a lei em nossa sociedade consumista 

justifica a elaboração desse trabalho. O objetivo 

foi analisar a influência da sociedade de consumo 

no comportamento de jovens em conflito com a 
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Direito e da Sociologia que tratam desse 

problema. Nesse diapasão, procurou-se fazer uma 

análise em relação aos problemas da sociedade 

consumista, salientando as questões concernentes 

à proteção e, também, à punição dos adolescentes 

em conflito com a lei, em especial dos jovens 

pobres que são induzidos ao consumo e não 

possuem condição financeira para tal. Dentro 

dessa reflexão, pretendeu-se ainda, enxergar o 

adolescente que cometeu o ato infracional como 

um sujeito de direitos, reconhecendo claro, que o 

ato é condenável, mas procurando superar a 

mácula do ofensor e criminoso, atribuída por 

muitos na sociedade, e compreender as 

necessidades ocultas à ação. Como resultado e 

conclusão, a referida pesquisa demonstrou que a 

responsabilidade somente desses jovens, mas 

social, na qualidade de produto da sociedade 

contemporânea. Sendo assim, a relação entre 

adolescentes em conflito com a lei e a ideologia 

consumista na sociedade moderna, tema do 

referido trabalho, é apenas um aspecto para tratar 

de um problema tão complexo como o dos jovens 

em conflito com a lei. 

 

Palavras-chave: Adolescente em conflito com a 

lei; ideologia consumista; sociedade 

contemporânea. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Para tratarmos do problema da relação entre a 

ideologia do consumo e a delinquência juvenil é 

necessária, primeiramente, uma visão da 

sociedade contemporânea. Entender o contexto 

social relativo ao adolescente infrator é essencial 

para estabelecer a relação dos fatores que 

colaboram para seu ingresso na prática de atos 

infracionais. 
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Nesse sentido, podemos justificar o problema 

da relação entre sociedade consumista e 

delinquência juvenil tendo como ponto de partida 

as análises feitas pelo sociólogo Bauman (2001, 

2004, 2009). O autor relata que a sociedade atual 

pode ser classificada como uma modernidade 

líquida, sob o domínio do imediato, do 

individualismo e do consumo, e se tornou muito 

mais uma ideologia do que um tipo de condição 

humana.  

Na sociedade contemporânea, de acordo com 

o autor, o consumo exacerbado exige formas 

infindáveis de obtenção de satisfação com os 

objetos, interpondo-se cada vez mais entre os 

sujeitos. Bauman afirma que uma corrente de 

incerteza e insegurança guia o sujeito pós-

moderno, que não tem mais referencial nenhum 

para construir sua vida, a não ser ele mesmo. A 

modernidade líquida seria um mundo repleto de 

sinais confusos, propenso a mudar com rapidez e 

de forma imprevisível, a mudança é a única coisa 

permanente e a incerteza a única certeza. Para o 

autor, a busca do prazer individual é o fim último 

da sociedade líquida, de ideias onde o “ter” 

impera sobre o “ser”, do consumo de massa e das 

tecnologias. 

Nesse diapasão, Castro e Guareschi (2007) 

explicam a contemporaneidade aduzindo que 

diante de um cenário de uma sociedade 

individualista, de relações cada vez mais 

efêmeras, instantâneas, é plausível a discussão 

dos fatores sociais que levam o adolescente à 

prática de atos infracionais relacionada com a 

ideologia consumista contemporânea, o que pode 

explicar a crescente violência e a prática de atos 

infracionais cometidos pelos adolescentes, 

principalmente aqueles das camadas mais pobres.  

Adolescentes das camadas mais pobres sofrem 

particularmente ante o processo de globalização 

por viverem excluídos da sociedade, em situações 
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precárias. Na maioria das vezes, a esses jovens 

pobres, nenhuma expectativa de melhoria lhe é 

ofertada, tendo como opção apenas uma via de 

mão única: a criminalidade. (CASTRO; 

GUARESCHI, 2007). 

Em relação à questão de natureza jurídica, 

Meneses (2008) observa que enquanto, só a 

natureza jurídica importar à ordem da justiça, 

medidas socioeducativas, como o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), não terão 

nenhuma finalidade para a transformação 

educacional dos jovens. O autor afirma que “se o 

futuro do adolescente infrator pouco importa, ou 

nem exista, a medida de caráter repressivo 

somente está vinculada à resposta proporcional ao 

ato”. (p. 97). 

Diante da problemática apresentada, o 

trabalho teve por objetivo analisar como se dá o 

ingresso do adolescente no contexto de práticas 

de atos infracionais, buscando uma resposta que 

ultrapasse a interpretação formalista estatal, 

buscando uma interdisciplinaridade para que, 

conhecendo a vertente do problema, sejam 

demonstradas estratégias a serem aplicadas no 

processo de ressocialização na medida 

socioeducativa. Obviamente reconhece-se que a 

relação entre adolescentes em conflito com a lei e 

a ideologia consumista na sociedade moderna, é 

apenas um aspecto que deve ser considerado para 

tratar de um problema tão complexo como o dos 

jovens em conflito com a lei. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O estudo do problema da relação entre 

adolescentes em conflito com a lei e a ideologia 

consumista na sociedade contemporânea foi feito 

a partir da metodologia de pesquisa bibliográfica 

que consistiu, basicamente, na leitura, fichamento 

e comparação das teorias de diversos autores do 
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Direito e da Sociologia, principalmente dos 

autores Bauman, Meneses, Castro e Guareschi, 

Assis e Nucci, que tratam das questões 

relacionadas à sociedade consumista e das 

legislações sobre os menores em conflito com a 

lei. Segundo Cervo, Bervian e Silva (2007, p.61), 

a pesquisa bibliográfica “constitui o 

procedimento básico para os estudos 

monográficos pelos quais se busca o domínio do 

estado da arte sobre determinado tema”. 

A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida a 

partir de materiais publicados em livros, artigos, 

dissertações e teses. Também foram utilizadas as 

legislações referentes às infrações cometidas 

pelos adolescentes, considerando-se que o 

problema em questão deve ser tratado de forma 

multidisciplinar, ou seja, "de cooperação teórica 

entre campos de conhecimentos antes 

distanciados". (GUSTIN; DIAS, 2002, p. 8).  

Segundo Gustin e Dias (2002, p. 22), a 

metodologia denominada vertente jurídico-

sociológica "propõe-se a compreender o 

fenômeno jurídico no ambiente social  

mais amplo. Analisa o Direito como variável 

dependente da sociedade e trabalha com as 

noções de eficiência, eficácia e de efetividade das 

relações Direito/sociedade".  

Procurou-se com essa metodologia enfocar o 

problema dos adolescentes em conflito com a lei 

de forma contextualizada. Nesse sentido, a 

escolha de tal procedimento para o 

desenvolvimento da pesquisa em questão 

considerou como elemento de grande importância 

"a ideia de que a realidade jurídica está 

condicionada pela trama das relações de natureza 

econômica, política, ética e ideológica. Esse 

elemento aponta para o fato de que o Direito, 

como fenômeno jurídico, é também social e 

cultural". (GUSTIN; DIAS, 2002, p. 19).   
Sete LagoasSABERES nº. 05 | 2019



55

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 A ideologia do consumo e a delinquência 

juvenil 

 

Para compreendermos a ideologia do consumo 

e a delinquência juvenil, é imprescindível, 

primeiramente, um entendimento sobre a 

sociedade contemporânea. Entender o contexto 

social relativo ao adolescente infrator é 

importante para estabelecer a relação dos fatores 

que colaboram para o seu ingresso na prática de 

atos infracionais. É importante ressaltar, que a 

ideologia do consumo, a vontade de querer 

consumir, acaba contribuindo para o ato 

infracional, pois aqueles que não têm a mínima 

condição de consumir buscam outra forma para 

fazer parte desse mundo do consumismo, através 

de roubos, furtos e outros meios ilegais que a lei 

proíbe. 

Entender a ideologia do consumo, de acordo 

com o sociólogo Bauman (2001, 2004, 2009), é 

compreender que vivemos em uma geração onde 

o consumo se faz valer em “tempos líquidos”, 

interpondo-se entre os sujeitos, tornando cada vez 

mais frágeis as relações humanas. O autor afirma 

que a nossa vida social se tornou cada vez mais 

volátil: não temos empregos fixos, não temos 

comunidades para nos sentirmos seguros, não 

somos mais apoiados por nenhuma tradição, por 

nenhuma instituição. Nessa sociedade o cidadão 

deixou de existir, transformou-se em consumidor. 

Segundo Bauman (2009, p. 108),  

 
uma 'sociedade de consumidores' [...] 
'interpela' seus membros basicamente, ou 
talvez até exclusivamente, como 
consumidores; e uma sociedade que julga e 
avalia seus membros principalmente por suas 
capacidades e sua conduta relacionadas ao 
consumo.  
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Castro e Guareschi (2007) relatam que a pós-

modernidade é regulada pelo consumismo, em 

que o individualismo se sobressai frente à 

coletividade, pouco importando o outro, e os 

problemas sociais são deixados de lado como se 

fossem algo exterior a nossa forma de viver em 

sociedade. 

Assis (1999, p.210) alude que valores da 

sociedade de consumo mostram-se mais 

eficientes do que valores morais, frente a 

adolescentes em conflito com a lei, in verbis: 

 

[...] a projeção de valores da sociedade de 
consumo mostrava-se mais eficientes do que 
padrões morais de direitos e respeito aos 
outros, justificando qualquer ação violenta, 
desde que resulte em ganhos financeiros ou 
no prestígio social para o infrator. 

 

Para finalizar a discussão sobre relação entre a 

ideologia do consumo e a delinquência juvenil, é 

importante frisar que as análises feitas pelos 

autores acima mostraram que a "sociedade de 

consumidores" contribuiu de maneira notável 

para o ingresso dos adolescentes no conflito com 

a lei, principalmente dos adolescentes das 

camadas mais pobres da sociedade. Todavia, se 

faz mister entender que é um erro subjugar 

automaticamente a pobreza como principal causa 

das infrações cometidas pelos adolescentes, pois 

esta atua de forma cominada com uma rede de 

fatores existentes em outros níveis.  

 

3.2 Princípios Basilares da Lei 8.069/90  

 

A discussão sobre a relação entre adolescentes 

em conflito com a lei e a ideologia consumista 

considerou como fundamental a análise do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 

8.069|90, que trata dos direitos das crianças e dos 

adolescentes. O Estatuto alude às garantias das 

crianças e dos adolescentes que passaram a serem 
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reconhecidas, considerando a condição especial 

de crescimento e desenvolvimento, retirando, 

portanto, a criança e o adolescente da condição de 

meros objetos de direitos para efetivamente se 

tornarem sujeitos de direitos. 

O ECA apresenta os princípios fundamentais 

e de importante relevância, que têm o papel de 

garantir a real proteção desses indivíduos, dentre 

eles estão:  

· o princípio da prioridade absoluta: 

estabelecido na Carta Magna em seu artigo 227, 

com previsão no art.4º do ECA, estabelece em 

favor das crianças e dos adolescentes primazias 

em todos os campos de interesse, devendo elas 

serem gozarem de prioridade de prestações e 

atendimentos. Seja na esfera familiar, social, 

judicial, dentre outros. 

· o princípio da proteção integral: 

previsto no art. 227 da Constituição Federal, nos 

apresenta três aspectos muito importantes. O 

primeiro aspecto é referente à sobrevivência, que 

se refere ao direito à vida, à saúde e à 

alimentação. Direitos fundamentais e essenciais 

garantidos à criança e ao adolescente. O segundo 

aspecto diz respeito ao desenvolvimento social, 

que é o direito à educação, à cultura, ao lazer, à 

profissionalização. Já o terceiro nos fala sobre o 

respeito à integridade física, psicológica e moral 

se referindo à liberdade, ao respeito, à dignidade, 

à convivência familiar e comunitária dos jovens. 

Esses três aspectos juntos passam a ideia de 

integralidade, garantindo-se assim o respeito ao 

princípio da proteção integral, previsto na Carta 

Magna e no ECA. 

De acordo com Nucci (2015), esse princípio 

significa que, além de todos os direitos 

assegurados aos adultos, afora todas as garantias 

colocadas à disposição dos maiores de 18 anos, 

as crianças e os adolescentes disporão de algo a 

mais, simbolizada pela completa e indisponível 
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tutela estatal para lhes afirmar a vida digna e 

próspera, ao menos durante a fase de seu 

amadurecimento. 

· o princípio da prevenção geral, 

considera que é dever do Estado assegurar as 

crianças e adolescentes as necessidades básicas, 

sempre visando seu desenvolvimento. Previsto no 

art. 54 do ECA, em seus respectivos incisos e 

parágrafos, aborda o respeito do direito a 

educação e à inclusão. 

Dessa maneira, a Lei nº 8.069/90 tem seus 

pilares em uma série de princípios que devem ser 

respeitados e, portanto, orientam as 

interpretações e aplicações da Lei. A partir de 

sua análise, percebemos que o ECA foi 

concebido a fim de proporcionar aos menores 

condições básicas para um bom desenvolvimento 

físico, psíquico e moral. 

 

3.3 Análise crítica das medidas socioeducativas 

 

Após a abordagem dos Princípios Basilares da 

Lei 8.069/90 é fundamental analisar as medidas 

socioeducativas para uma melhor compreensão da 

situação dos jovens em conflito com a lei, uma 

vez que, diante do aumento acelerado da 

criminalidade e os fatores que ensejam a 

marginalização dessa grande parcela de jovens, 

gera-se um movimento de solicitação de medidas 

socioeducativas repressivas por parte da 

população que desconhece as raízes do problema, 

enxergando somente o ato infracional em si e a 

punição. 

No entanto, é preciso que a sociedade 

compreenda que o ECA é uma lei que realmente 

está comprometida com a ressocialização do 

adolescente em conflito com a lei. A descrença da 

sociedade torna-se compreensível pelo fato da 

omissão do Estado em implementar os meios 

necessários para o ECA funcionar. Todavia, as 
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formas de atenção e de prevenção são necessárias 

para o enfrentamento da questão.  

De acordo com Assis (1999), a 

implementação das medidas socioeducativas 

previstas no ECA evidencia a estratégia de 

ressocialização do adolescente, especialmente por 

sua condição de crescimento e desenvolvimento. 

Além disso, reconhece a ineficácia da punição 

criminal.  

Assis (1999) observou que para romper com 

os significados estigmatizantes e os conceitos de 

delinquência juvenil, crime e menor, desde a 

promulgação do ECA, utiliza-se o termo atos 

infracionais para designar os delitos cometidos 

por adolescentes. Esta nova conceituação 

respalda-se, sobretudo, na necessidade de 

proteção e de garantia dos direitos da criança e do 

adolescente, considerando-os, pela primeira vez, 

sujeitos de pleno direito e de dever na legislação 

brasileira. Permite compreender a infração como 

um fenômeno transitório na vida de um jovem, ao 

passo que a noção de delinquência adjetiva e 

estigmatiza o indivíduo. O adolescente infrator 

passou a ser julgado pelas infrações previstas no 

Código Penal, recebendo a medida socioeducativa 

de acordo com a gravidade do ato e com suas 

condições de cumpri-la, tendo amplo direito de 

defesa. 

Nesse sentido, de acordo com Assis (1999), o 

adolescente não comete um crime, mas sim um 

ato infracional. Dessa forma, os menores são 

inimputáveis, tanto a criança quanto o 

adolescente, ou seja, não existe uma culpa sobre 

eles. A culpa só se inicia aos 18 (dezoito) anos. 

Portanto não se aplica uma pena sobre eles, na 

verdade são encaminhados a determinadas 

medidas. 

Assis (1999) afirmou que por considerar a 

criança e o adolescente um ser em 

desenvolvimento, os atos infracionais praticados 
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por esses têm caráter diferenciado dos demais. 

Embora tenha transgredido a lei, o adolescente 

não pode responder às mesmas penas atribuídas 

aos adultos.  

Quanto às medidas socioeducativas, estão 

previstas no art. 112 do ECA, em um rol taxativo, 

ou seja, o referido artigo estabelece seis 

modalidades de interpretações extensivas. 

 

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a 

autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as 

seguintes medidas: 

I - advertência; 

II - obrigação de reparar o dano; 

III - prestação de serviços à comunidade; 

IV - liberdade assistida; 

V - inserção em regime de semi-liberdade; 

VI - internação em estabelecimento educacional. 

 

Segundo o ECA, as medidas socioeducativas 

podem ser cumuladas, sendo que, para cada ato 

típico infracional corresponde uma medida, 

atendendo aos princípios da proporcionalidade, 

necessidade e individualização. Tais medidas 

deveriam possuir o caráter de reintegrar os jovens 

na sociedade e os responsabilizar subjetivamente 

pelo delito praticado.  

Em síntese, é fundamental repensar as 

medidas socioeducativas como medidas 

preventivas e repressivas de ressocialização dos 

adolescentes em conflito com a lei, se são ou não 

eficazes, dentro de uma sociedade consumista. 

Indagar se o ECA tem em seu bojo medidas 

capazes de ressocialização desses jovens, uma 

vez que continua crescente o número de jovens 

em conflito com a lei.  

 

3.4 A interdisciplinaridade como estratégia de 

ressocialização 

 

Tratar as medidas socioeducativas dentro de 

uma visão interdisciplinar implica 
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necessariamente falarmos de restauração do 

adolescente em conflito com a lei e da própria 

sociedade que cada vez mais se individualiza em 

suas relações consumeristas e se isenta de culpa 

perante a gama desenfreada de injustiças sociais 

que acarretam cada vez mais a violência. 

Conforme menciona Meneses (2008, p.97): 

aceitar a sanção como forma de educar deve apresentar 

vínculo com o comportamento futuro. Quando se educa na 

sala de aula, a relação que se estabelece é de, entre outras, 

preparação para o futuro. Se o futuro do adolescente 

infrator pouco importa, ou nem exista, pois, a medida de 

caráter repressivo somente está vinculada à resposta 

proporcional ao ato, é ela meramente penal. Nada 

socioeducativa. 

 

Um aspecto importantíssimo que deve ser 

levado em conta quando se trata do adolescente 

em conflito com a lei está relacionado à resposta 

a indagação de Noberto Bobbio3: “como enfrentar 

a violência e a exclusão sem violência, sem 

retroalimentar a violência?” 

A Constituição Federal em seu art. 227 dispõe 

que, prevenir e superar a violência é um dever da 

família, da sociedade e do Estado, buscando 

soluções que irão da justiça punitiva para uma 

justiça restaurativa, na qual jovens delinquentes 

terão oportunidades de melhoramento, o que 

poderá acarretar uma reflexão diferente da 

sociedade em relação à questão da “punição” do 

adolescente em conflito com a lei. 

Dessa forma, o trabalho buscou mostrar 

também que o serviço das medidas 

socioeducativas requer cada vez mais a 

                                                           
3 NOBBIO apud BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. 

Comissão de Legislação Participativa. Pensar a justiça 

restaurativa no Brasil. Brasília: Câmara dos Deputados, 
Coordenação de Publicações, 2007. p. 19. Disponível em: 
http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/3978/pe

nsar_justica_brasil.pdf?sequence=1. Acesso em: 02 mai. 2018. 
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atualização de profissionais de diversas áreas e 

um novo olhar. Meneses (2008) escreve que para 

que o sistema de justiça possa exercer sua função 

retributiva é necessária uma interdisciplinaridade, 

pois o Estado Democrático de Direito é também 

um estado social, comunitário, pedagógico, além 

de jurídico. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O trabalho procurou fazer uma análise da 

influência da sociedade de consumo no 

comportamento de jovens em conflito com a lei. 

A partir da discussão feita, considerando os 

diversos autores e as legislações citadas, foi 

demonstrado que o adolescente infrator é fruto de 

uma sociedade desigual e excludente. A 

"sociedade de consumidores" descarta o cidadão e 

em seu lugar surge o consumidor, no qual o 

individualismo se sobressai frente à coletividade 

e, os problemas sociais são deixados de lado 

como se fossem algo exterior à forma de viver em 

sociedade. 

Quanto às questões referentes à proteção e à 

punição dos adolescentes infratores, foi feita uma 

análise do ECA. Essa análise mostrou a 

necessidade de uma resposta mais efetiva em 

relação à questão da violência praticada e sofrida 

pelos jovens em conflito com a lei. Constatou-se 

a importância da interdisciplinaridade como 

estratégia de ressocialização, caracterizada como 

uma busca de soluções que irão da justiça 

punitiva para uma justiça restaurativa. 
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RESUMO 
 

O objetivo desta pesquisa foi analisar a situação 

econômico-financeira da empresa Alpargatas S.A do 

ramo de calçados, referente aos anos 2016 e 2017, 

porque esse período apresentava cenário de retração 

no consumo. Foi realizada análise comparativa entre 

a empresa objeto da pesquisa e a Grendene S.A, 

também do segmento de calçados. De acordo com os 

 

demonstrativos financeiros extraídos, foram 

identificados os pontos positivos e negativos que 

influenciaram no desempenho financeiro das 

empresas. Para a realização desta pesquisa, foram 

utilizadas as seguintes ferramentas: análise vertical, 

análise horizontal, índices de liquidez, índices de 

endividamento e a análise dinâmica (Modelo 
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indivíduo ou de uma empresa. (SANTOS, 2014, empresas e a população em geral.

Fleuriet). A análise revelou que as duas 

empresas apresentaram resultados positivos, 

entretanto a empresa Grendene S.A obteve 

melhor resultado em comparação ao resultado 

obtido pela Alpargatas S.A, no período de 2016 e 

2017, num contexto econômico de retração de 

consumo.  

 

Palavras-Chaves: Análise Econômica 

Financeira, Análise Dinâmica, Indicadores 

Financeiros. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Contabilidade é a ciência que estuda o 

patrimônio das pessoas e das organizações. Seu 

objetivo é registrar, informar, analisar e 

interpretar ocorrências no patrimônio de um 

p. 3). As demonstrações contábeis emitidas 

pelas empresas permitem que seus 

administradores acompanhem sua real situação 

econômica e, com base nestas informações, sejam 

capazes de tomar decisões. (BLATT, 2001) . 

 Com a análise dos demonstrativos contábeis 

de uma organização, tem-se mais clareza sobre a 

situação financeira e econômica, se houve uma 

involução ou evolução em seus resultados 

financeiros. Essa análise vai depender das 

necessidades dos usuários. É importante comparar 

esses resultados com empresas do mesmo ramo 

de atividade, para que se possa fazer um 

comparativo dos resultados, para saber como foi o 

desempenho financeiro da empresa estudada. 

(BLATT, 2001) . 

 Entretanto, o cenário econômico brasileiro 

atual vem enfrentando uma crise, que afeta as 
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  A retração de consumo traz consequências, 

como desemprego, aumento da inflação, 

fechamento de empresas, dentre outros 

problemas. Considerando ainda, que o mercado 

consumidor está cada vez mais exigente, as 

empresas precisam inovar e renovar para 

conseguir atender às necessidades de seus clientes 

e se manterem no mercado. 

 Diante desse cenário, foi realizada análise da 

situação financeira da empresa Alpargatas S.A, 

que está no mercado desde 1907, atuando no 

segmento de calçados, detentora das seguintes 

marcas: Havaianas, Dupé, Mizuno, Sete Léguas, 

Topper, Meggashop Outlet e Osken.  

  O objetivo foi analisar a situação econômico 

financeira da empresa Alpargatas S.A, em um 

período de retração de consumo, fazendo um 

comparativo dos seus resultados financeiros com 

uma empresa do mesmo segmento. 

 

2 METODOLOGIA 

 

 Para a realização deste trabalho foram 

analisados os dados da Associação Brasileira da 

Indústria de Calçados (Abilcalçados) para obter 

informações sobre o cenário econômico do setor 

de calçados. 

 Os principais autores utilizados foram Blatt 

(2001); Santos (2014); BRASIL, Haroldo V. , 

BRASIL, Haroldo G. (1999); Ribeiro (1999). 

 Foram coletadas informações das 

demonstrações financeiras das empresas 

Alpargatas S.A e Grendene S.A e  feitas as 

seguintes análises: análise vertical, análise 

horizontal, índices de liquidez, índices de 

endividamento e a análise dinâmica (Modelo 

Fleuriet). O modelo Fleuriet visa na analisar a 

situação financeira das empresas sob a visão do 
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modelo dinâmico do capital de giro, ou seja, ele é 

um diagnostico para tomada de decisões sob o 

olhar financeiro da empresa. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Cenário atual  

 

 O Brasil enfrenta um cenário de retração de 

consumo, que contribui para o aumento do 

desemprego, a diminuição de vendas e produção. 

O PIB (Produto Interno Bruto) teve dois anos 

consecutivos (2015 e 2016) de retração com leve 

aumento de 1% no ano de 2017. 

 Como vários outros segmentos do país, o 

setor de calçados enfrenta dificuldades, segundo a 

Abilcalçados (Associação Brasileira das 

Indústrias de Calçados). Dados da Associação 

revelam que a produção de calçados em 2015 foi 

944 milhões de pares, mas esse resultado foi 5,7% 

menor do que o ano de 2014, e entre 2013 e 2015 

houve uma queda na demanda interna de 5,3%. 

Em 2017, houve crescimento de 1,1% na 

produção de calçados, com isso a produção 

nacional produziu um total de 908,9 milhões de 

pares, mas em 2014 a produção chegou a 980,8 

milhões de pares produzidos.  

 O consumo aproximando de pares de 

calçados, nos últimos 5 anos foram:  

 

· 2013 de 952,4 milhões de pares;  

· 2014 de 905,4 milhões de pares;  

· 2015 de 813,6 milhões de pares;  

· 2016 de 796,2 milhões de pares;  

· 2017 de 805,5 milhões de pares.  

 

 Em 2017, essa produção foi composta 

principalmente por chinelos, sendo 45,4% do total 
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da produção nacional, 40,3% para casual + social, 

10% esportivo, 3,8% de segurança e 0,5% de 

ortopédicos.  

 Existem vários fatores que atrapalharam o 

crescimento do setor de calçados no Brasil, tais 

como: alto custo de produção, alta carga 

tributária, burocracia, logística ineficiente, entre 

outros. Além destes problemas que o setor de 

calçados já enfrentava, com a crise econômica 

houve aumento do número de desempregados. No 

setor de calçados, no período de 2014 a 2017, 

houve queda de 30,5 mil empregos com carteira 

assinada. 

 

3.2 Análise vertical 

 

 Análise vertical “consiste na determinação da 

porcentagem de cada conta ou do grupo de contas 

em relação ao seu conjunto.” (RIBEIRO, 1999, p. 

117) 

 Abaixo, seguem as análises verticais das 

empresas Alpargatas e Grendene dos anos de 

2016 e 2017: 
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3.3 Análise horizontal 

 

 Esta análise tem o objetivo de indicar se 

houve crescimento ou queda do item avaliado. 

Compara cada conta com os resultados dos anos 

anteriores sem levar em consideração as outras 

contas do demonstrativo financeiro, por exemplo 

no Ativo Circulante da empresa pode constar as 

contas: banco, aplicações financeiras, estoque, na  

 

 

 

analise horizontal é analisada a modificação em 

percentual de cada conta comparado com o 

percentual encontrado nos outros períodos 

anteriores, ou seja, analisar a conta banco, por 

exemplo, para saber se houve aumento ou 
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O gráfico abaixo mostra as mudanças 

ocorridas na empresa Grendene de 2017 em 

 

              

diminuição e assim faríamos com todas as outras 

contas. (BLATT, 2001) . 

comparação ao ano de 2016. 

 

Gráfico 5 – Análise horizontal da Alpargatas 

 

 

 

Fonte: Autora 

  

 

 

Sete LagoasSABERES nº. 05 | 2019



71

 

O gráfico abaixo mostra as mudanças 

ocorridas na empresa Grendene de 2017 em 

comparação ao ano de 2016. 

 

 

 

Gráfico 6 – Análise horizontal da Grendene 

 

 

Fonte: Autora 
 

3.4 Índices de endividamento  

 Esses indicadores tem o objetivo de 

avaliarem o grau de endividamento da empresa,  

 

  

demonstrando se ela dispõe mais de capital de 

terceiros ou capital próprio, bem como 
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observando o percentual de capital de terceiros 

que podem ser de curto ou de longo prazo. 

(BLATT, 2001)  

 Abaixo seguem os índices das empresas 

Alpargatas e Grendene: 

 

 

Tabela 1 – Índices de endividamento 

 

  

 Analisando os índices das duas companhias, 

tem-se que em 2016, a empresa Alpargatas  

  

possuía 83,08% de recursos próprios para arcar 

suas dívidas, já em 2017, esse percentual diminui 
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chegando a 70,18%. A Grendene possuía 11,35% 

do seu Patrimônio Líquido para arcar com suas 

dívidas em 2016, já em 2017 esse índice diminui 

para 11,14%.  

 A análise da composição do Endividamento 

mostrou que em 2016, a empresa Alpargatas, do 

total de sua dívida, 57,95% estava no curto prazo, 

ou seja, essa dívida tinha vencimento em 12 

meses. Em 2017 as dívidas de curto prazo 

representavam 70,58% do total da dívida da 

Alpargatas. Já as dívidas da empresa Grendene, 

em 2016, somavam 83,01% de curto prazo e, em 

2017 esse índice aumentou e foi para 89,86%.  

 A análise de Imobilização do Patrimônio 

Líquido mostrou que na Alpargatas 34,92% do 

capital próprio foi investido em Imobilizado em 

2016, já em 2017 esse índice foi 31,87%. A 

empresa Grendene teve 13,25% do seu capital 

próprio investido em Imobilizado em 2016, e em 

2017, o índice foi de 13,13%. 

 

3.5 Índice de liquidez 

 

 Segundo Blatt (2001, p. 74),  

O Índice de liquidez Geral mostra a solidez 
do embasamento financeiro da empresa a 
Longo Prazo, considerando tudo o que a 
empresa converterá em dinheiro (a Curto e 
Longo Prazos), e relacionando com tudo o 
que a empresa já assumiu como dívida (a 
Curto e Longo Prazos). 

 

 Abaixo seguem índices de liquidez das 

empresas Alpargatas e Grendene: 

 

Tabela 2 – Índices de liquidez 
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 A liquidez geral da empresa Alpargatas em 

2016, mostrou que para cada um real de dívida, a 

empresa possui R$ 1,40 de Ativo Circulante para 

quitar suas dividas, já em 2017, este valor 

aumentou para R$1,66. A empresa Grendene tem 

resultados melhores: para cada um real em dívida, 

a empresa possuía R$ 8,55, em 2016, e aumentou 

para R$ 8,72, em 2017.  

  

 

A análise de Liquidez Corrente da empresa 

Alpargatas mostrou que para cada um real de 

dívida do curto prazo em 2016, a empresa possuía 

R$ 2,27 e em 2017 possuía R$ 2,18. Já a empresa 

Grendene possuía R$ 9,05 em 2016, e em 2017 

possuía o valor de R$ 8,84.  

 A análise de Liquidez Seca revela a 

capacidade financeira da empresa de cumprir seus 

compromissos de curto prazo sem incluir o valor 
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dos estoques. A empresa Alpargatas em 2016, 

tinha o valor de R$ 1,62 para cada R$1,00 de 

dívida. Já em 2017, possuía o valor de R$1,55. A 

empresa Grendene, possuía para cada um real de 

dívida o valor de R$ 8,11 em 2016, e em 2017 o 

valor era de R$ 7,97. 

 A Liquidez Imediata revela o quanto à 

empresa possui de Ativo disponível para cada real 

do Passivo Circulante. A Alpargatas possuía R$ 

0,50 para cada um real de dívida do curto prazo 

em 2016, em 2017 esse índice melhorou e foi 

para R$ 0,63. Já a empresa Grendene possuía R$ 

4,75 para cada real de dívida do curto prazo em 

2016, mas em 2017, esse índice foi ainda melhor 

chegando ao valor de R$ 4,87.
  

3.6 Análise dinâmica 

 
 Um dos pré-requisitos da análise financeira 

com ênfase na liquidez, ou seja, considerando que 

a empresa não vai encerrar suas atividades, mas 

continuará no mercado, consiste em fazer a 

reclassificação das contas. As contas do balanço 

patrimonial são divididas em: estratégicas, 

operacionais e táticas. Por estratégicas, entendem-

se as contas cuja movimentação está vinculada à 

alta administração da empresa. As operacionais, 

guardam relação com o seu negócio, ou seja, 

vinculam-se ao seu negócio. As táticas são as 

contas de curto e curtíssimo prazo, geralmente 

administradas pela tesouraria da empresa. 

(BRASIL, Haroldo; BRASIL, Haroldo, 1999).  

 As contas estratégicas são compostas pelas 

contas de longo prazo, como por exemplo: 

imobilizado, diferido, capital social, sendo 

chamadas de permanentes. (BRASIL, Haroldo; 

BRASIL, Haroldo, 1999). 

 As contas operacionais são as contas que 

possuem estreita afinidade com as várias fases do 
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processo produtivo, como por exemplo: o 

estoque, as duplicatas a receber, as contas de 

fornecedores a pagar. Podemos dizer que sua 

reposição é automática, no ritmo do negócio, por 

isso essas contas são classificadas como cíclicas. 

(BRASIL, Haroldo; BRASIL, Haroldo, 1999)  

 As contas táticas são compostas pelas contas 

que estão ligadas à tesouraria, como por exemplo: 

caixa, aplicações de curto prazo, dividendos, 

essas contas são classificadas como erráticas 

(BRASIL, Haroldo; BRASIL, Haroldo, 1999). 

 Na análise de modelo dinâmico, é necessário 

analisar o saldo de tesouraria, o capital de giro e a 

necessidade de giro da empresa. 

 O saldo da tesouraria (T) é a diferença entre 

as contas erráticas do Ativo e as contas erráticas 

do Passivo (BRASIL, Haroldo; BRASIL, 

Haroldo, 1999).  

 “Vê-se assim que T pode tanto ser um ativo 

econômico, quando está do lado das aplicações, 

como um recurso de curto prazo que, somado ao 

capital de giro, ajuda a financiar os ativos 

operacionais (NCG). ” (BRASIL, Haroldo; 

BRASIL, Haroldo, 1999, p.59). 

 O Capital de Giro (CDG) é a diferença entre 

as contas permanentes do Passivo e as contas 

permanentes do Ativo. O denominador comum 

destas contas é o fato de todas serem de longo 

prazo. (BRASIL, 1999)  

 “Normalmente o CDG se encontra no lado 

das fontes, servindo para financiar, total ou 

parcialmente, as operações da empresa. Sendo um 

parâmetro de longo prazo, sua administração se 

dá no nível estratégico. ” (BRASIL, Haroldo; 

BRASIL, Haroldo, 1999, p.50). 

 “A Necessidade de Capital de Giro (NCG) é 

a diferença entre as contas cíclicas do Ativo e as 
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contas cíclicas do Passivo. Esse conceito irá 

medir a defasagem de tempo e o valor entre 

operações que as contas representam. ” (BRASIL, 

Haroldo; BRASIL, Haroldo, 1999, p.7).  

 “A Necessidade de Capital de Giro (NCG) é, 

na maioria das vezes, um ativo operacional a ser 

administrado e resulta ele próprio, como vimos, 

de um balanço entre as contas cíclicas, fontes ou 

aplicações de recursos. ” (BRASIL, Haroldo; 

BRASIL, Haroldo, 1999, p. 37). 

 Abaixo seguem as análises do modelo 

dinâmico das duas empresas: 

 

 

Tabela 3 – Análise dinâmica 
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O saldo Tesouraria da Alpargatas em 2016 era 

de R$ 197.593,00; em 2017 o saldo Tesouraria 

diminui aproximadamente 40,82% chegando a R$ 

116.930,00. Já a empresa Grendene em 2016, 

possuía um saldo de Tesouraria de R$ 

1.237.927,00 e em 2017 teve crescimento de 

aproximadamente 19,39% chegando ao valor de 

R$ 1.477.930,00.  

 O Capital de Giro da empresa Alpargatas era 

de R$1.177.749,00 em 2016, já em 2017 teve 

redução de aproximadamente 2,95% chegando ao 

valor de R$1.142.970,00. Já a empresa Grendene 

em 2016, possuía de Capital de Giro o valor de 

R$ 2.217.524,00 e em 2017 teve crescimento de 

aproximadamente 13,86% chegando ao valor de 

R$2.524.923,00.  

 A Necessidade de capital de Giro (NCG) em 

2016 da empresa Alpargatas foi de R$980.156,00, 

já em 2017 o valor da NCG foi de 

R$1.026.040,00, houve um crescimento de 

aproximadamente 4,68%. A empresa Grendene 

sua Necessidade de Capital de Giro em 2016 foi 

de R$ 979.597,00 já em 2017 foi de R$ 

1.046.993,00, revelando um crescimento de 

6,88%. 

 

3.7 Variáveis que contribuíram para o 

resultado da Alpargatas  

 

 Em 2017, a Alpargatas teve uma redução na 

receita líquida consolidada de 8,2% comparado 

ao ano de 2016, devido à diminuição no 

faturamento total, mercado interno e externo. Já 

no Brasil, essa redução foi de 8,3% referente à 

diminuição no faturamento de sandálias. O lucro 

líquido consolidado teve decréscimo de 2,2% em 

comparação ao ano de 2016.  
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 A empresa apresentou um endividamento no 

total de R$ 733,6 milhões. Cinquenta e seis por 

cento (56 %) deste endividamento é referente ao 

curto prazo, sendo que deste valor, R$ 119,3 

milhões, financiava o capital de giro das 

subsidiárias no exterior. O restante de 44% é 

referente ao endividamento no longo prazo. 

 Foram realizados investimentos em 

capacitação, desenvolvimento e educação para os 

funcionários da empresa, totalizando 102 mil 

horas de treinamentos, nos escritórios e nas 

fábricas. Esses cursos contribuíram para o 

desenvolvimento de sucessores e profissionais de 

diversos setores da empresa.   

3.8 Variáveis  que contribuíram para o 

resultado da Grendene  

 

 A empresa Grendene fez investimentos em 

robotização, automatização e IoT (internet das 

coisas) em suas fábricas, com o intuito de 

aumentar a qualidade dos produtos. Esses 

investimentos contribuíram para a redução de 

custos em suas operações e também para a 

pontualidade nas entregas. A empresa também fez 

investimentos em marketing e comunicação, 

conseguindo atingir a marca de 1 milhão de fãs 

no Facebook. 

 No período de 2012 até 2017, a Grendene 

pretendia abrir 200 lojas referentes ao projeto 

“Clube Melissa” e alcançaram um total de 263 

lojas franqueadas no final de 2017, considerando 

um cenário de retração de consumo.  

 Em 2017, a empresa conseguiu uma redução 

na produção de 11,6% no consumo de água por 

par. Já a energia elétrica teve um aumento de 

4,1% de consumo para a fabricação de cada par.  

 Devido à queda do volume de produção e 

devido à busca pela otimização dos custos, 
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tiveram que concentrar os investimentos e a 

produção nas fábricas maiores e mais eficientes. 

Como consequência, o nível de utilização da 

fábrica em Teixeira de Freitas, na Bahia, reduziu 

muito, fazendo com que a empresa reconhecesse 

em suas demonstrações contábeis de 2017 o valor 

negativo de R$ 4,7 milhões, referente ao 

reconhecimento de perda por redução de valor 

recuperável no investimento.  

 Em 2017, a empresa teve um ganho de R$661 

milhões, sendo aproximadamente 57% 

distribuídos como dividendos e o restante foram 

reinvestidos na empresa. 
  

4 CONCLUSÃO 

 
 O cenário de retração de consumo reflete na 

economia dos mais diversos setores do país, além 
de gerar desemprego, aumento da inflação, 

diminuição do poder aquisitivo das pessoas, 

redução do volume de vendas e fechamento de 

empresas. 

  As incertezas fazem com que as pessoas 

passem a consumir menos, ou seja, compram 

menos, e isso impacta diretamente no processo 

produtivo delas e na sua liquidez financeira, o que 

aumenta as dificuldades enfrentadas pelas 

empresas brasileiras. Com isso, as organizações 

são obrigadas a mudar seu planejamento, 

exigindo que elas tracem novas estratégias para 

enfrentar a crise e se manterem no mercado. 

  O ramo de calçados também sofreu com a 

retração econômica. O consumo de calçados 

apresentou quedas consecutivas de 2014 até 2016, 

apresentando um tímido crescimento em 2017.  

  A pesquisa demonstrou os resultados das 

duas empresas neste cenário econômico 
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complicado e as duas empresas apresentaram 

lucro, mas em comparação com 2016, as vendas e 

o lucro da Alpargatas em 2017, diminuíram em 

8,20% e 2,21% respectivamente. Já a Grendene 

em 2017, apresentou nas vendas e lucro um 

aumento de 10,11% e 4,25%, respectivamente. 

 A pesquisa também mostrou que o 

planejamento e a tomada de decisões das 

empresas para enfrentar esse cenário de retração 

de consumo, refletem nos seus resultados 

financeiros, como por exemplo, a Grendene teve 

que concentrar a produção nas fábricas maiores e 

mais eficientes, a fim de reduzir custos, já a 

Alpargatas investiu em treinamentos para os seus 

funcionários.  

 Através da análise, podemos concluir que as 

duas empresas apresentaram resultados positivos, 

entretanto a empresa Grendene obteve melhor 

resultado financeiro, principalmente levando em 

consideração o cenário de retração de consumo. 
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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho foi identificar a 

situação econômico-financeira da empresa JNT 

Instalações Eletro-Eletrônicas LTDA. Empresa do 

ramo de manutenção e instalação elétrica industrial 

e soluções de energias renováveis, que em 

consequência da crise econômica nacional, 

encontra-se com involução nos resultados. Para  

esse fim, foi utilizado a Análise das Demonstrações 

Contábeis, que através de cálculos e análises dos 

índices econômico-financeiros facilita a 

identificação dos aspectos positivos e negativos do 

desempenho empresarial. A fim de compreender os 

possíveis dos índices econômico-financeiros facilita 

a identificação dos aspectos positivos e negativos do  
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desempenho empresarial. A fim de compreender os 

possíveis motivos que a levaram a tal situação 

Endividamento, Dependência Bancária, 

Rentabilidade e Fator de Insolvência. Através da 

Análise Vertical e Análise Horizontal, e também 

Índices de Recursos Humanos, Liquidez, Atividade, 

Endividamento, Dependência Bancária, 

Rentabilidade e Fator de Insolvência. Atividade, 

realizou-se análise, foi possível constatar que o 

desempenho da empresa foi afetado em decorrência 

da crise, no período estudado. Percebe-se que, no 

ano inicial a situação era satisfatória, porém nos anos 

seguintes apresentou comprometimento no lucro, 

conduzindo-a para a involução nos resultados. 

Percebe-se a necessidade de uma readequação em 

seus custos e despesas, pois os mesmos 

ultrapassaram suas receitas.  

 

Palavras-chaves: Análise econômico-financeira, 

Crise econômica, Recuperabilidade, Demonstração 

contábil.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Comitê de Datação do Ciclo 

Econômico (Codace) da Fundação Getúlio 

Vargas, (2017), desde 2014 a economia brasileira 

encontra-se formalmente em recessão. Seus 

primeiros sinais puderam ser percebidos quando o 

PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro de 2014 

cresceu apenas 0,5%, em relação ao ano anterior. 

Na mesma época, houve também a crise política 

intensificando a econômica (IBGE, 2016).  

Além disso, em 2015 e 2016 o PIB teve uma 

recessão, devido ao início da crise econômica 

nacional, tendo como resultando -3,8 e -3,6 

respectivamente, confirmando a pior crise da 

história do país, segundo dados divulgados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2016). Diante desse cenário, os 

empreendedores brasileiros foram muito afetados, 

tendo que reduzir seus custos ou decretar falência. 

Assim sendo, o presente trabalho buscou 

identificar a situação econômico-financeira da 

empresa JNT Instalações Eletro-Eletrônica 

LTDA. Para isto, utilizou-se da contabilidade que 

é a ciência social que tem como fim o controle 

econômico de uma entidade. Permite a 
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identificação, classificação, registro e mensuração 

dos eventos econômicos que provocam a 

existência e a alteração do patrimônio da entidade 

objeto (PADOVEZE, 2016, p.18).  

Após, foi utilizada à técnica de análise das 

Demonstrações Contábeis que tem como 

propósito extrair informações das demonstrações 

contábeis para auxiliar no processo de tomada de 

decisões (MATARAZZO, 2010).  

Foi analisado o Balanço Patrimonial que de 

acordo com Assaf Neto (2010, p.47), “apresenta a 

posição patrimonial e financeira de uma empresa 

em dado momento.” E também a Demonstração 

do Resultado do Exercício que ainda de acordo 

com Assaf Neto (2010, p.64), “fornece, de 

maneira esquematizada, os resultados (lucro ou 

prejuízo) 

auferidos pela empresa em determinado exercício 

social.” 

Para analisar as demonstrações contábeis da 

empresa em estudo realizou-se, incialmente, a 

padronização das contas, que consiste numa 

crítica às contas das demonstrações financeiras, 

bem como na transição delas para um modelo 

previamente definido (MATARAZZO, 2010).   

Além disso, realizou-se a Análise Vertical nas 

demonstrações contábeis, que é importante para 

avaliar a estrutura de composição de itens, além, 

da Análise Horizontal que tem por finalidade 

apontar a evolução no tempo de itens das 

demonstrações contábeis através dos períodos, a 

fim de caracterizar tendências (IUDÍCIBUS, 

2010).  

Por fim, aplicou-se a análise por índices, pois 

a mesma faz comparação entre contas, e é mais 

viável do que analisar elementos individualmente 

(IUDÍCIBUS, 2010). 

A análise por índices traz a relação entre 

contas ou grupo de contas das Demonstrações 

Contábeis, que objetiva evidenciar determinado 

aspecto da situação econômica ou financeira de 

uma empresa. (MATARAZZO, 2010).  

A tabela 1, apresenta os índices utilizados 

para realizar a análise das demonstrações 

contábeis da empresa em estudo, com suas 

respectivas fórmulas. 
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Tabela 1: resumo dos índices 
 

ÍNDICE FINALIDADE FÓRMULA

Somátorio Salário

Nº funcionários

Somátorio Folha de 

Pagamento

Nº funcionários

Receita Líquida

Nº funcionários

Lucro Operacional

Nº funcionários

ÍNDICE FINALIDADE FÓRMULA

Disponibilidades

Passivo Circulante

Ativo Circulante

Passivo Circulante

Ativo Circulante - Estoques

Passivo Circulante

ÍNDICE FINALIDADE FÓRMULA

Capital Circulante Líquido 
É o que a empresa possui de vantagem ou prejuízo no 

Circulante
CCL=

ÍNDICES DE RECURSOS HUMANOS

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Salário Médio por 

Funcionário
Expressa o valor pago em média aos funcionários.  

Lucro por Funcionário
Compreende a parcela de contrbuição do funcionário 

no lucro.

Receita por Funcionário Expressa o valor da receita por funcionário.

CCL

Ativo Circulante - Passivo 

Circulante

Liquidez Seca
Examina conservadoramente a situação de liquidez da 

empresa
LS=

Ativo Circulante + 

Realizável à Longo Prazo

Passivo Circulante + 

Exigível à Longo Prazo

Liquidez Geral

Liquidez Corrente
Indica quantos reais à empresa dispõe de imediatos 

disponíveis e conversíveis em curto prazo em dinheiro, 
LC=

Liquidez Imediata
Apresenta o valor de imediato que uma empresa tem 

para saldar suas dívidas de curto prazo 
LI=

LG=
Auxilia a constatar a saúde financeira no que se refere 

á liquidez de longo prazo do empreendimento.

Remuneração Média

Expressa em média o ivestimento global em termos de 

remunação direta (salário) e indireta (assistência 

médica, odontológica, alimentação, transporte, outros).
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ÍNDICE FINALIDADE FÓRMULA

Capitais de Terceiros

Patrimônio Líquido

Passivo Circulante

Capitais de Terceiros

Ativo Não Circulante

Patrimônio Líquido

Ativo Não Circulante

ÍNDICE FINALIDADE FÓRMULA

Duplicatas Descontadas

Duplicatas Receber

ÍNDICE FINALIDADE FÓRMULA

Venda Líquidas

Ativo

Lucro Líquido

Venda Líquidas

Lucro Líquido

Ativo Médio

Lucro Líquido

Patrimônio Líquido Médio

Financiamento de Inst. Crédito

Capital de Terceiros

Financiamento de Inst. Crédito CP

Ativo Circulante

Emprést. E Finac. De Inst. De 

Financiamento de Ativo 

Circulante por Inst. De 

Apresenta quanto dos investimentos do ativo 

circulante são financiados pelas Instituições de Crédito 
FACICCP=

PICEA=

Nível de Desconto de 

Duplicata

Apresenta a quantidade de duplicatas que a empresa 

possui junto ao banco.
NDD=

Financiamento de Ativo 

por Instituição de Crédito

Apresenta quanto dos investimentos são financiados 

pelas Instituições de Crédito.
FAIC=

Participação de 

Instituições de Crédito no 

Apresenta quanto do capital de terceiros são 

financiados pelas Instituições de Crédito.

Rentabilidade do 

Patrimônio Líquido

Determina qual a taxa de rendimento do Capital 

Próprio, seu resultado pode ser comparado com a de 
RPL=

Margem Líquida
Mede a possibilidade de realizar sobras líquidas em 

relação ao volume da atividade
ML=

Rentabilidade do Ativo
Apresenta a medida da capacidade de geração de 

lucro por parte da empresa.
RA=

Patrimônio Líquido + 

Exigível à Longo Prazo

Giro do Ativo
Indica o volume de vendas da empresa em relação ao 

capital total.
GA=

Imobilização dos Recursos 

não Correntes

Demonstra o quanto a empresa reservou ao Ativo 

Permanente.
IRC=

ÍNDICES DE DENPÊNCIA BANCÁRIA E ENDIVIDAMENTO

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

Ativo

Composição do 

Endividamento

Aponta qual o valor em porcentagem a empresa tem 

de obrigações de curto prazo em relação a suas 
CE=

Imobilização do 

Patrimônio Líquido

Mostra em porcentagem o quanto à empresa investiu 

no Ativo Permanente, comparado com o Patrimônio 
IPL=

ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO

Participação de Capitais 

de Terceiros

Indica em proporção ao capital próprio o quanto a 

empresa tomou de captais de terceiros. 
PCT=

x 365

x 365

x 100

x 100

x 100

x 365
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ÍNDICE FINALIDADE FÓRMULA

Estoque Médio de Produtos 

Acabados

Custos dos Produtos 

Vendidos

Contas a Receber Médio

Vendas Médias

Fornecedores Médio

Compras Médias à Prazo

Venda Líquidas

Ativo Médio

ÍNDICE FINALIDADE FÓRMULA

Ciclo Operacional
Compete ao tempo decorrido entre as compras e o 

pagamento de seus clientes
CO = PME + PMR

Ciclo Econômico Compreende tempo entre as  compra e venda. CE = PME

Ciclo Financeiro
Refere-se do momento entre os pagamentos das 

compras e os recebimento de suas vendas.
CF = (PME + PMR) - PMP

ÍNDICE FINALIDADE FÓRMULA

Fator de insolvência
Apresenta o estado da empresa está: solvência, 

penumbra ou insolvência.
FI= X1+X2+X3+X4+X5

ÍNDICES DE ATIVIDADE OU ROTATIVIDADE

CICLOS DE ATIVIDADE

x 100

x 100

x 100
Declara quantas vezes o ativo se renovou em virtude 

vendas.
RA=

PMR=

Prazo Médio de 

Pagamento 

Demonstra quantos dias, semanas ou meses que a 

empresa possui para pagar o que foi comprado a 
PMP=

Prazo Médio de 

Recebimento

Demonstra quantos dias, semanas ou meses que a 

empresa aguarda para receber o que foi vendido a 

Rotatividade do Ativo 

Demonstra quantos dias, semanas ou meses que a 

empresa aguarda para renovar seu estoque.
PMGE=

TERMÔMETRO KANITZ

x 100
Prazo Médio de Giro do 

Estoque
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Fonte: Adaptado de ASSIS, 2014; IUDÍCIBUS, 2010; 

MARQUES et al., 2015; MATARAZZO, 2010. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para a realização deste trabalho, foram 

coletados na empresa JNT Instalações Eletro-

Eletrônica LTDA, os Balanços Patrimoniais e as 

Demonstrações do Resultado do Exercício, dos 

anos de 2014 a 2017. Posteriormente, foi 

realizada a padronização das demonstrações 

contábeis uma vez que buscou-se transferir as 

mesmas para um modelo previamente definido, a 

fim de adequar as contas de acordo com a análise, 

reduzir o número de contas, facilitar a 

comparabilidade, evitar e descobrir erros. Logo 

após realizou-se a análise vertical cujo objetivo 

foi medir percentualmente as contas das 

demonstrações contábeis, a fim de identificar a 

porcentagem de participação da conta no grupo 

em que ela faz parte e em seguida a análise 

horizontal que apresenta a evolução ou involução 

da empresa ao passar dos anos, tendo como ano 

base o ano de 2014.   

Em seguida realizou-se a apuração dos 

cálculos referente aos índices citados 

anteriormente. A partir dos resultados obtidos, foi 

possível comparar, ano após ano, e verificar a 

situação econômico-financeira da empresa no 

decorrer do período estudado. Procurou-se ainda 

verificar se os índices tiveram evolução ou 

involução, e se isso era benéfico ou não para a 

empresa, com a intenção de esclarecer se a 

empresa foi afetada pela crise econômica 

nacional, e qual setor da mesma foi o mais 

prejudicado. Após as análises realizadas sobre os 

resultados dos índices, foi elaborado um relatório 

contendo sugestões de melhoria para a empresa.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Análise Vertica l e Horizontal dos 

Balanços Patrimoniais e das Demonstrações do 

Resultado do Exercício devidamente 

reclassificados 
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A tabela 2 apresenta o resumo do balanço 

patrimonial reclassificado e suas respectivas 

análises vertical e horizontal dos anos de 2014 a 

2017. 
 

Tabela 2: resumo do balanço patrimonial 

reclassificado 

 
 

Descrição 2014 AV% 2015 AV% 2016 AV% 2017 AV%

ATIVO CIRCULANTE R$ 333.612,99 74,57 R$ 266.871,94 65,09 R$ 181.393,44 54,16 R$ 79.461,60 40,71

ATIVO CIRCULANTE FINANCEIRO R$ 176.302,73 39,41 R$ 158.617,82 38,69 R$ 74.997,66 22,39 R$ 6.436,50 3,30

ATIVO CIRCULANTE OPERACIONAL R$ 157.310,26 35,16 R$ 108.254,12 26,40 R$ 106.395,78 31,77 R$ 73.025,10 37,41

ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 113.784,62 25,43 R$ 143.141,78 34,91 R$ 153.539,30 45,84 R$ 115.750,99 59,29

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 0,00 0,00 R$ 6.015,16 1,47 R$ 15.412,68 4,60 R$ 10.092,84 5,17

INVESTIMENTO R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00 R$ 1.000,00 0,30 R$ 1.000,00 0,51

IMOBILIZADO R$ 113.784,62 25,43 R$ 137.126,62 33,44 R$ 137.126,62 40,94 R$ 104.658,15 53,61

TOTAL ATIVO R$ 447.397,61 100,00 R$ 410.013,72 100,00 R$ 334.932,74 100,00 R$ 195.212,59 100,00

Descrição 2014 AV% 2015 AV% 2016 AV% 2017 AV%

PASSIVO CIRCULANTE R$ 149.668,74 33,45 R$ 156.007,31 38,05 R$ 154.472,21 46,12 R$ 160.623,26 82,28

PASSIVO CIRCULANTE FINANCEIRO R$ 188,24 0,04 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00 R$ 9.917,54 5,08

PASSIVO CIRCULANTE OPERACIONAL R$ 149.480,50 33,41 R$ 156.007,31 38,05 R$ 154.472,21 46,12 R$ 150.705,72 77,20

PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 0,00 0,00 R$ 28.035,00 6,84 R$ 62.377,32 18,62 R$ 41.490,22 21,25

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 297.728,87 66,55 R$ 225.971,41 55,11 R$ 118.083,21 35,26 -R$ 6.900,00 -3,53

TOTAL PASSIVO R$ 447.397,61 100,00 R$ 410.013,72 100,00 R$ 334.932,74 100,00 R$ 195.213,48 100,00

BALANÇO PATRIMONIAL RECLASSIFICADO E ANÁLISE VERTICAL (ATIVO)

BALANÇO PATRIMONIAL RECLASSIFICADO E ANÁLISE VERTICAL (PASSIVO)
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Descrição 2014 AH% 2015 AH% 2016 AH% 2017 AH%

ATIVO CIRCULANTE R$ 333.612,99 100,00 R$ 266.871,94 79,99 R$ 181.393,44 54,37 R$ 79.461,60 23,82

ATIVO CIRCULANTE FINANCEIRO R$ 176.302,73 100,00 R$ 158.617,82 89,97 R$ 74.997,66 42,54 R$ 6.436,50 3,65

ATIVO CIRCULANTE OPERACIONAL R$ 157.310,26 100,00 R$ 108.254,12 68,82 R$ 106.395,78 67,63 R$ 73.025,10 46,42

ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 113.784,62 100,00 R$ 143.141,78 125,80 R$ 153.539,30 134,94 R$ 115.750,99 101,73

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 0,00 0,00 R$ 6.015,16 0,00 R$ 15.412,68 0,00 R$ 10.092,84 0,00

INVESTIMENTO R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00 R$ 1.000,00 0,00 R$ 1.000,00 0,00

IMOBILIZADO R$ 113.784,62 100,00 R$ 137.126,62 0,00 R$ 137.126,62 120,51 R$ 104.658,15 91,98

TOTAL ATIVO R$ 447.397,61 100,00 R$ 410.013,72 91,64 R$ 334.932,74 74,86 R$ 195.212,59 43,63

Descrição 2014 AH% 2015 AH% 2016 AH% 2017 AH%

PASSIVO CIRCULANTE R$ 149.668,74 100,00 R$ 156.007,31 104,24 R$ 154.472,21 103,21 R$ 160.623,26 107,32

PASSIVO CIRCULANTE FINANCEIRO R$ 188,24 100,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00 R$ 9.917,54 0,00

PASSIVO CIRCULANTE OPERACIONAL R$ 149.480,50 100,00 R$ 156.007,31 104,37 R$ 154.472,21 103,34 R$ 150.705,72 100,82

PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 0,00 100,00 R$ 28.035,00 0,00 R$ 62.377,32 0,00 R$ 41.490,22 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 297.728,87 100,00 R$ 225.971,41 75,90 R$ 118.083,21 39,66 -R$ 6.900,00 -2,32

TOTAL PASSIVO R$ 447.397,61 100,00 R$ 410.013,72 91,64 R$ 334.932,74 74,86 R$ 195.213,48 43,63

BALANÇO PATRIMONIAL RECLASSIFICADO E ANÁLISE HORIZONTAL (ATIVO)

BALANÇO PATRIMONIAL RECLASSIFICADO E ANÁLISE HORIZONTAL (PASSIVO)

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A partir da tabela 2, pode-se notar que nos três 

primeiros anos a empresa fez o maior aporte de 

investimentos em Recursos de Curto Prazo, sendo 

estes recursos investidos a maior parte no Ativo 

Circulante Financeiro.  

Houve ainda um pequeno aporte de 

investimentos de recursos de longo prazo, porém  

 

significativo, sendo que nos três primeiros anos, 

teve a maior representatividade no Imobilizado. 

Esse crescimento ao longo dos anos, justifica-se  
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devido à expansão da empresa para ingressar em 

um novo segmento definido no objeto social, e 

exercido a partir de 2016, para buscar nova 

oportunidade de negócio no mercado, mesmo 

diante a crise. Já no ano de 2017, percebe-se uma 

nova adequação destes investimentos, e a 

empresa passa a priorizar os investimentos em 

Recursos de Longo Prazo, que justifica a 

expansão das atividades mencionadas 

anteriormente. 

É possível perceber através da análise 

horizontal que os recursos aplicados no Ativo 

Circulante diminuíram no período estudado 

quando comparado com o ano base (2014) 

mostrando assim que a empresa teve uma 

involução referente ao período de 

comparabilidade. 

Já o Ativo Não Circulante no período 

estudado, apresentou oscilações comparadas ao 

ano base (2014), em 2015 e 2016 houve 

crescimento e em 2017 redução. 

Já referente ao passivo e ao patrimônio liquido 

pode-se notar que em 2014 e 2015 o Capital 

Próprio é a maior fonte de recurso da empresa, 

onde a sua maior representatividade está nos 

Lucros acumulados, seguido de dívidas de capital 

de terceiros de curto prazo, onde sua maior 

representatividade é no Operacional.  Em 2014 

não apresentou endividamento com capital de 

terceiros de longo prazo, mas em 2015 apresentou 

um início desse endividamento. 

Em 2016 a maior fonte de recursos da 

empresa passa a ser o capital de terceiros de curto 

prazo, representado em sua maior parte, por 

Adiantamento de Clientes. Sua dívida com capital 

de terceiros de longo prazo apresenta evolução 

em relação ao ano anterior. Já o capital próprio, 

que era sua principal fonte de recurso em 2014, 

passa a ter menor representatividade. 

Por fim, em 2017 a empresa segue a política 

de 2016, e continua a ter o capital de terceiros de 

curto prazo como a maior fonte de recursos da 

empresa, representado em sua maior parte, por 

Crédito de Sócios, seguido de Adiantamento de 

Clientes. Sua dívida com capital de terceiros de 

longo prazo aumentou em relação ao ano anterior, 

e seu capital próprio, que era sua principal fonte 
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de recurso nos anos iniciais desse estudo, passa a 

ter uma representatividade negativa. 

A tabela 3 apresenta o resumo da 

demonstração do resultado do exercício 

reclassificada e suas respectivas análises verticais 

e horizontais dos anos de 2014 a 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3: demonstração do resultado do exercício reclassificada 

 

Descrição 2014 AV% 2015 AV% 2016 AV% 2017 AV%

(=) Receita Liquida R$ 644.128,27 100,00 R$ 359.294,09 100,00 R$ 199.058,85 100,00 R$ 401.416,05 100,00

(=) Custos Prest. Serviços R$ 330.998,40 51,39 R$ 226.200,78 62,96 R$ 184.456,12 92,66 R$ 424.875,32 105,84

(=) Despesas Administrativas R$ 275.309,74 42,74 R$ 128.451,26 35,75 R$ 140.630,78 70,65 R$ 161.590,71 40,26

(=) Despesas Financeiras R$ 2.060,60 0,32 R$ 2.263,96 0,63 R$ 5.035,80 2,53 R$ 10.312,22 2,57

(=) Receitas Financeiras R$ 16.255,41 2,52 R$ 1.578,68 0,44 R$ 23.175,64 11,64 R$ 0,00 0,00

(=) Receitas e depesas operacionais R$ 52.014,94 8,08 R$ 3.956,77 1,10 -R$ 107.888,21 -54,20 -R$ 195.362,20 -48,67

(=) Ganhos e perdas capital R$ 21.572,00 3,35 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00 R$ 7.468,29 1,86

(=) Resultados n/ operacionais R$ 21.572,00 3,35 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00

(=) Total - Resultado do exercício R$ 73.586,94 11,42 R$ 3.956,77 1,10 -R$ 107.888,21 -54,20 -R$ 195.362,20 -48,67

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO RECLASSIFICADA E ANÁLISE VERTICAL
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Descrição 2014 AH% 2015 AH% 2016 AH% 2017 AH%

(=) Receita Liquida R$ 644.128,27 100,00 R$ 359.294,09 55,78 R$ 199.058,85 30,90 R$ 401.416,05 62,32

(=) Custos Prest. Serviços R$ 330.998,40 100,00 R$ 226.200,78 68,34 R$ 184.456,12 55,73 R$ 424.875,32 128,36

(=) Despesas Administrativas R$ 275.309,74 100,00 R$ 128.451,26 46,66 R$ 140.630,78 51,08 R$ 161.590,71 58,69

(=) Despesas Financeiras R$ 2.060,60 100,00 R$ 2.263,96 109,87 R$ 5.035,80 244,39 R$ 10.312,22 500,45

(=) Receitas Financeiras R$ 16.255,41 100,00 R$ 1.578,68 9,71 R$ 23.175,64 142,57 R$ 0,00 0,00

(=) Receitas e depesas operacionais R$ 52.014,94 100,00 R$ 3.956,77 7,61 -R$ 107.888,21 -207,42 -R$ 195.362,20 -375,59

(=) Ganhos e perdas capital R$ 21.572,00 100,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00 R$ 7.468,29 34,62

(=) Resultados n/ operacionais R$ 21.572,00 100,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00

(=) Total - Resultado do exercício R$ 73.586,94 100,00 R$ 3.956,77 5,38 -R$ 107.888,21 -146,61 -R$ 195.362,20 -265,48

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO RECLASSIFICADA E ANÁLISE HORIZONTAL

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Analisando os dados da tabela 3, notou-se que 

a maior representatividade dos seus custos em 

todos os anos foi com Prestação de Serviço, 

seguido de Despesas Administrativas, sendo que, 

o Custo da Prestação de Serviço apresentou uma 

redução entre os anos de 2014 a 2016, e 

aumentou novamente em 2017. Já Despesas 

Administrativas sofreram redução de 2014 para 

2015 e aumento em 2016 e 2017. Foi notável 

também, através desta tabela, à involução no 

Resultado do Exercício da empresa. 

 

3.2 Análises por Índices   

 

A tabela 4 apresenta o resultado dos índices 

calculados com base nas demonstrações contábeis 

obtidas nos anos de 2014 a 2017. 
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Tabela 4: resultado dos índices 

 

Liquidez Imediata 1,18R$             1,02R$             0,49R$             0,04R$             

Liquidez Geral 2,23R$             1,48R$             0,91R$             0,44R$             

Liquidez Corrente 2,23R$             1,71R$             1,17R$             0,49R$             

Liquidez Seca 2,19R$             1,62R$             1,11R$             0,35R$             

Capital Circulante Líquido 183.944,25R$  110.864,63R$  26.921,23R$    (81.161,66)R$  

Participação de Capitais de Terceiros 50,27% 81,44% 183,64% -2929,18%

Composição do Endividamento 100,00% 84,77% 71,23% 79,47%

Imobilização do Patrimônio Liquido   38,22% 60,68% 116,97% -1531,28%

Imobilização de Recursos Não Correntes 38,22% 53,99% 76,54% 305,46%

Financiamento de Ativo por Instituição de Crédito 0,00% 6,84% 18,62% 21,25%

Participação de Instituições de Crédito no Endividamento da Empresa 0,00% 15,23% 28,77% 20,53%

Financiamento de Ativo Circulante por Inst. De Créd. de Curto Prazo   0,06% 0,00% 0,00% 12,48%

Giro do Ativo 1,44R$             0,88R$             0,59R$             2,06R$             

Margem Líquida 11,42% 1,10% 0,00% 0,00%

Rentabilidade do Ativo 9,75% 0,61% 0,00% 0,00%

Rentabilidade do Patrimônio Líquido 14,57% 0,96% 0,00% 0,00%

Prazo Médio de Giro do Estoque 22,83 dias 22,06 dias 37,64 dias 18,13 dias

Prazo Médio de Recebimento 259,66 dias 85,25 dias 103,63 dias 98,73 dias

Prazo Médio de Pagamento 13,59 dias 7,16 dias 5,66 dias 3,11 dias

Rotatividade do Ativo 0,85 0,55 0,34 0,93

Ciclo Operacional 282,49 dias 107,31 dias 141,27 dias 116,86 dias

Ciclo Econômico 22,83 dias 22,06 dias 37,64 dias 18,13 dias

Ciclo Financeiro 268,90 dias 100,15 dias 135,61 dias 113,75 dias

Fator de Insolvência 13,98 10,27 7,26 -5,76

Termômetro de Kanitz 

Índices dos Ciclos de Atividade

Capital Circulante Líquido

Índices de Liquidez

Índices de Endividamento

Índices de dependência bancária e endividamento financeiro

Índices de Rentabilidade

Índices de Atividade ou Rotatividade

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A tabela 4 deve ser lida da seguinte forma: o 

que está em vermelho indica o pior ano para o 

respectivo índice e o que está em verde representa 

o melhor ano do respectivo índice. Segundo o 

mesmo, pode-se observar que o pior ano para a 

empresa foi o de 2017 e o melhor, 2014. 

No que se refere aos índices de recursos 

humanos foi percebido que a média de salários e 

a remuneração média da empresa, reduziu durante 

os anos de 2014 a 2016, juntamente com seu 

número de funcionários. Mas, em 2017, estes 

índices aumentaram em conjunto com o número 

de funcionários. Já a sua receita por funcionários 

foi reduzida no período de 2014 a 2016, mas em 

2017 voltou a aumentar, também de acordo com 

seu número de colaboradores. O lucro por 

funcionário demonstrado nos Índices de Recursos 

Humanos, também reduziu no decorrer do 

período estudado e não houve lucro por 

funcionário nos dois últimos anos (2016 e 2017), 

em virtude do prejuízo do período. 

 Já pelos índices de liquidez foi possível notar 

que nos anos de 2014 e 2015 a empresa era capaz 

de quitar suas dívidas de curto prazo com 

“folgas”, mas em 2016 e 2017 essa situação 

inverte e as “folgas” passaram a ser deficitárias. 

 No capital circulante líquido, conforme 

demonstrado pelos Índices de Liquidez, o Capital 

Circulante Líquido apresentou “folgas” nos três 

primeiros anos estudados, mas no último ano o 

resultado foi negativo, significando que suas 

dívidas de curto prazo foram superiores aos ativos 

de curto prazo. 

 Os índices endividamento demonstraram que 

nos anos de 2014 e 2015 já eram utilizados outros 

recursos financeiros, porém com baixa demanda, 

e nos anos seguintes (2016 e 2017) essa demanda 

apresentou crescimento, desmontando que a 

empresa passou a depender mais de instituições 

de crédito. 

 Através dos Índices de dependência bancária 

e endividamento financeiro. Percebe-se o 

aumento da dependência bancaria da empresa em 

relação da Instituições de Crédito ao decorrer dos 

anos estudados. Em 2014 houve apenas 

Empréstimos de Curto Prazo, já em 2015 e 2016 

não houve Empréstimos de Curto Prazo, porém 

houve Empréstimos de Longo Prazo, e uma 
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parcela de seu capital de terceiros em 2015 foram 

financiados pelas Instituições de Crédito. Em 

2017 manteve a utilização de Empréstimos de 

Longo Prazo e aderiu também Empréstimos de 

Curto Prazo e uma parcela de seu capital de 

terceiros em 2015 foram financiados novamente 

pelas Instituições de Crédito.  

 A partir dos índices de rentabilidade, foi 

possível notar a redução do lucro da empresa. No 

ano 2014 a situação ainda era estável, porém em 

2015 os resultados dos índices foram reduzidos 

consideravelmente, sinal de que a empresa já 

estava perdendo sua capacidade de gerar lucros. 

Em 2016 e 2017 não houve rentabilidade em 

razão do prejuízo.  

Os Índices de atividade ou rotatividade 

demonstram através do Prazo Médio de Giro do 

Estoque que nos dois primeiros anos a empresa 

aguardava o mesmo período de tempo para 

renovar seu estoque, sendo este período de 22 

dias, em 2016 este prazo aumentou para 37 dias, 

porém em 2017 reduziu para 18 dias. Referente 

ao Prazo de Recebimento de seus clientes, entre 

2014 e 2015 houve uma redução neste prazo, mas 

em 2016 este prazo volta a aumentar, mas em 

2017 sofre uma nova redução. Apesar das 

oscilações nota-se que são prazos extensos, 

principalmente, quando comparado, quando o 

Prazo Médio de Pagamento dos fornecedores, que 

no decorrer dos anos foram reduzidos. Sua 

Rotatividade do Ativo, apresentou em 2016 o 

menor prazo para renovar seu ativo diante as 

vendas, porém no ano seguinte, foi o ano que seu 

ativo mais demorou para renovar diante as 

vendas, isto é, o ativo estava girando mais 

lentamente.  

O Ciclo Operacional, demostrou que o 

período entre a data da compra até o recebimento 

de cliente, foi extenso durante todo o período 

estudado, tendo como maior prazo o ano de 2014 

de 282 dias, e o menor em 2015 de 107 dias. O 

Ciclo Econômico da empresa demonstrou o 

intervalo de tempo entre as transações 

econômicas de compra e venda, sendo que em 

2016 foi seu maior intervalo de 37 dias, e em 

2017 o menor de 18 dias. O Ciclo Financeiro 

apresentou em 2014 o maior prazo entre o 

pagamento aos fornecedores e o recebimento das 
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vendas de 268 dias, e em 2015 o menor prazo de 

100 dias, percebe-se que em todos os anos, esse 

prazo foi extenso, sendo que o ideal era a empresa 

receber antes de pagar seus fornecedores, para 

não ocorrer o risco de inadimplência.   

Por fim, o fator de insolvência demonstrou 

que entre 2014 a 2016 a empresa estava em um 

estado de solvência, porém, em 2017 esse estado 

modifica-se para insolvência, devido ao prejuízo 

do respectivo ano.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

 Com base nos resultados obtidos pode-se se 

afirmar que a empresa foi afetada pela crise 

econômica nacional, pois durante o período 

estudado (2014 a 2017), a mesma obteve lucro 

nos dois primeiros anos (2014 e 2015), e 

prejuízos nos dois últimos (2016 e 2017). 

De acordo com as Análises Vertical e 

Horizontal do Balanço Patrimonial, percebe-se 

em 2014, 2015 e 2016 a empresa fez um maior 

aporte em investimentos de curto prazo, e em 

2017 a mesma priorizou os investimentos de 

longo prazo. Já, referente ao seu recurso de 

capital, nota-se que em 2014 e 2015 Capital 

Próprio é a maior fonte de recurso da empresa, e, 

em 2016 e 2017 sua maior fonte de recurso passa 

a ser Capital de Terceiros.  

Ainda utilizando o método de Análise Vertical 

e Horizontal, identifica-se na Demonstração do 

Resultado do Exercício que no período estudado 

(2014 a 2017), o seu Custo de Prestação dos 

Serviços, se destacou em todos os anos, como 

mais significativo em relação a sua Receita 

Liquida. 

Pelos índices de recursos humanos nota-se a 

oscilação de investimento em colaborados no 

período estudado, de acordo com os sócios da 

empresa a contratação é de acordo com a 

demanda de serviços, motivo pelo qual os 

resultados dos índices de recursos humanos 

oscilaram. Sendo que no ano de 2014 foi o ano 

em que todos os índices tiveram maior 

representatividade, e em 2016 a menor. Em razão 

do prejuízo do período nos anos de 2016 e 2017 

não foi possível dimensionar o lucro por 

funcionário. 
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Já o índice de liquidez demonstrou déficit na 

situação financeira da empresa, que reduziu no 

decorrer dos anos e se intensificou nos dois 

últimos anos em estudo.  

O capital circulante liquido demostrou folga 

nos três primeiros anos do período em questão.  

Seus Índices de Endividamento demonstram 

que nos anos de 2014 e 2015 já era utilizado 

outros recursos financeiros, porém com baixa 

demanda, e nos anos seguintes (2016 e 2017) essa 

demanda apresenta um enorme crescimento. 

A dependência bancária também analisada, 

constata que em 2014 a empresa utilizava 

somente créditos de curto prazo, porém, nos anos 

seguintes (2015, 2016 e 2017) essa dependência 

se torna recorrente. É valido lembrar que com 

isso a empresa pode entrar em um ciclo vicioso 

de dívidas que pode levá-la à falência. 

Pelos índices de rentabilidade, nota-se a 

involução no resultado da empresa, não sendo 

possível calcular nos dois últimos anos, em razão 

do prejuízo.  

Nos índices de atividade ou rotatividade nota-

se que a empresa paga seus fornecedores, antes de 

receber de seus clientes em todos os anos 

estudados. E a rotatividade do ativo demonstrou 

oscilação no período estudado, tendo como 

melhor rotatividade o ano de 2016, e pior em 

2017. 

Pelo resultado dos ciclos operacional, 

econômico e financeiro percebe-se que a empresa 

desembolsa a fornecedores, antes de receber de 

seus clientes. 

E por fim pelo resultado do fator de 

insolvência, fica evidente o impacto da crise 

econômica pois a empresa entra para o estado de 

insolvência no último ano em questão.  

Diante do exposto, é perceptível que a crise 

econômica nacional afetou a empresa, 

desestabilizando-a por falta de demanda em seus 

serviços, mas pode-se destacar outros fatores que 

contribuíram para a involução desta empresa, 

como o aumento nos custos e despesas, 

crescimentos das dívidas, dependência bancária, 

longo prazo para recebimento de seus clientes, 

quando comparado com o prazo de pagamento 

com fornecedores, estado de insolvência, e 

involução no resultado nos dois últimos anos.  
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Fica evidente que 2014 foi o melhor ano para 

empresa, seguido de 2015, pois nesses anos em 

questão a situação da mesma ainda era estável, 

porém nos anos seguintes e com a evolução da 

crise econômica, a situação da empresa se 

reverteu, e a mesma teve involução nos seus 

resultados nos dois últimos anos estudados (2016 

e 2017). 

Sendo assim uma das soluções para a empresa 

é a readequação dos seus custos e despesas, para 

que suas receitas sejam superiores a margem 

comparada as suas receitas e superavitárias para 

absorver as demais despesas e alçar resultados 

satisfatórios.  
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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi analisar os 

parâmetros físico-químicos da água do Ribeirão do 

Onça da cidade de Cordisburgo em Minas Gerais,  

 

 

a fim de se conhecer a qualidade desta água tão 

utilizada pela população regional, levando em 

consideração suas condições ambientais e 

levantando 
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levantando hipóteses sobre as condições 

encontradas que alteram a sua qualidade. Para 

isso, foram realizadas cinco análises para os 

parâmetros de temperatura da água, temperatura 

ambiente, pH, condutividade elétrica, oxigênio 

dissolvido, totais de sólidos dissolvidos, turbidez 

e salinidade, em nove pontos ao longo do 

Ribeirão do Onça. Contudo, com base nos 

resultados obtidos das análises, foi constatado que 

não ocorre a presença de derivados poluidores 

relevantes capazes de alterar ou prejudicar a vida 

aquática. 

 

Palavras-chave: Qualidade da água. Ribeirão do 

Onça. Condições ambientais. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

      Sendo a água essencial para a vida e para 

o suprimento de atividades essenciais como 

dessedentação, lazer, alimentação, crescimento 

econômico, manutenção do clima e cada vez mais 

estando presente em pautas da saúde pública 

pelas diversas doenças derivadas de seu uso, o 

conhecimento de sua condição ambiental 

caracteriza-se de suma importância e essencial 

para a segurabilidade de seu uso (BRANCO, 

2006, SIQUEIRA et. al., 2012). 

As Resoluções do Conama 257/2000 e 

357/2005 cuidam das condições das águas 

complementando uma a outra com suas diretrizes, 

normas e aceitabilidades quanto à qualidade das 

águas doces, determinando valores aceitáveis para 

Sete LagoasSABERES nº. 05 | 2019



104

 

 

parâmetros de qualidade da água, classificando-as 

de forma preponderante a seus determinados 

usos. Diante da necessidade de se conhecer a 

viabilidade das águas para suprimento das 

populações, levando em consideração a 

importância da presença da mata ciliar para o 

leito, e sendo a água do Ribeirão do Onça, 

utilizada para abastecimento, dessedentação de 

animais e irrigação, análises acerca de sua 

qualidade físico-química foram realizadas para 

conhecimento da qualidade e condição ambiental 

para uma maior segurabilidade de seu uso pelo 

população local, estando sempre os resultados 

analíticos em comparação e em acordo com as 

Resoluções do Conama 257/2000 e 357/2005.   

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para análise de Qualidade físico-química da 

água do Ribeirão do Onça, sua margem foi 

percorrida e 9 (nove) pontos em toda sua extensão 

foram escolhidos para coleta e análise in loco. 

Para tanto, o (Google Maps) e o aparelho de GPS 

12 Channel Etrex foram utilizados para localizar 

e referenciar às coordenadas dos pontos 

utilizados, sendo a ETE (Estação de Tratamento 

de Esgoto) estipulada como ponto de referência 

de separação de jusante para montante (tabela 1). 

 

Tabela 1: Coordenadas dos pontos de coleta e 

análise  
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Utilizou-se equipamentos multiuso de bolso, 

AKSO, que afere oxigênio dissolvido O². Além 

do medidor Multiparâmetro AKSO, para aferir; 

pH, Condutividade Elétrica, Totais de Sólidos 

Dissolvidos e Salinidade. Os Parâmetros de 

temperaturas da água e ambiente, juntamente com 

os mencionados anteriormente, foram aferidos 

“in loco”, com o uso do termômetro Incoterm 

188005/09 cód5011. Para análises de Turbidez, 

amostras foram colhidas em frasco âmbar, 

acondicionadas em caixa de isopor, levadas ao 

laboratório da COPASA, unidade de 

Cordisburgo, onde foram analisadas no 

Turbidímetro PoliControl AP-2000 iR.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Delimitação do Tema 

 

   O trabalho foi desenvolvido no município 

de Cordisburgo em Minas Gerais, na região do 

Cerrado, com solo de característica cárstico, no 

principal efluente da região, cuja nascente está na 

Serra da Localidade do Onça, a 880m, em 
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condições relativamente preservada. Sua 

confluência está no Rio das Velhas, a 580m na 

localidade da Barra do Luiz Pereira 

(TRAVASSOS, 2010).  

 

Figura 1: Mapa do Ribeirão do Onça e Pontos 

de Análises e Coletas  

 

                      Fonte: Acervo da autora, 2018. 

3.2 Descrição dos Pontos 

 

Cada ponto apresenta suas peculiaridades 

ambientais próprias, que indicam o cenário 

ambiental que envolve o Ribeirão do Onça. Nos 

pontos 1 (A), 2 (B) e 3 (C) estão a jusante da ETE 

sendo, o ponto 1 (A), próximo à nascente no 

povoado do Onça, ponto 2 (B), ainda no povoado 

do Onça, na Fazenda Guanabara e o ponto 3, 

localizado dentro da cidade de Cordisburgo, sob a 

ponte da Gruta do Maquiné.  

 

Figura 2: Pontos a jusante da ETE 
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           Fonte: Acervo da autora, 2018. 

      Os pontos a montante estão 

respectivamente representados por 4 (D), 5 (E), 6 

(F), 7 (G), 8 (H) e 9 (I). Sendo, o ponto 4 (D), na 

saída da cidade para Curvelo, cerca de 300 metros 

da caída do efluente da ETE, o ponto 5 (E) 

localizado depois das casas da cidade de 

Cordisburgo, próximo ao campo de futebol, o 

ponto 6 (F) fica no Povoado de São José das 

Lajes, sob a ponte de entrada para o Povoado, 

distante da ETE, ponto 7 (G) no Povoado de 

Bagagem, também sob a ponte de acesso a vários 

povoados. Ponto 8 (H) no Povoado do Periquito 

sob uma ponte de acesso para o Povoado do 

Palmito, ponto 9 (I) no Povoado do Barreiro, 

próximo ao Povoado da Barra do Luiz Pereira 

onde está a foz do Ribeirão do Onça, no Rio das 

Velhas.  

A 

B 

C 

Sete LagoasSABERES nº. 05 | 2019



108

 

 

Figura 3: Pontos ( 4 (D), 5 (E), 6 (F), 7 (G), 8 (H) e 9 (I) ) a montante da ETE
 

     

      

             

Fonte: Acervo da autora, 2018.
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3.3 Dados das Amostragens 

 

As análises foram realizadas e os dados 

organizados em tabelas referentes aos parâmetros 

analisados. Os parâmetros de pH, Condutividade 

Elétrica, Oxigênio Dissolvido, Totais de Sólidos 

Dissolvidos, Salinidade e Turbidez foram 

comparados com o estipulado pela Resolução do 

Conama 357.  

As condições ambientais, no decorrer do 

trabalho, têm sua importância visto que é um 

fator que contribui com a alteração da situação da 

água e é resultante das condições secas ou 

úmidas. Ou seja, quanto mais úmida e com a 

possível ocorrência de chuva, alguns parâmetros 

se elevam, como a turbidez pela lixiviação e 
presença de sedimentos (AFFONSO, 2016), 

conforme tabela 2.   

 

Tabela 2: Dados das análises da Temperatura 

Ambiente durante o período de amostragem 
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Os valores amostrados para temperatura da água estão acordados dentro dos padrões para as temperaturas dos 

ambientes aquáticos do Brasil, variando entre 20° a 30°, sendo observado resultado satisfatório a esta 

estimativa (FUNASA, 2014). 

Tabela 3: Dados das análises da Temperatura da Água  
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Os valores de pH, tendem a baixar pela oxidação de 

matéria orgânica, (ESTEVES,1998). Contudo, o 

observado nas amostragens apresenta-se de acordo 

com a Resolução do Conama 357/2005, dando à 

água aspecto de neutralidade (tabela 4).  

 

Tabela 4: Dados das análises do pH 

 

 

As amostragens de oxigênio dissolvido permaneceram estáveis de acordo com o estipulado pela 

Resolução do Conama 357/2005 que diz que toda água doce classe 1 e 2 não deve apresentar seu valor 

inferior a 6, dando assim, à água, condições de vida saudável, de acordo com o PortalAna2018, (tabela 5). 

Tabela 5: Dados das análises do Oxigênio Dissolvido 
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Os valores de Condutividade Elétrica apresentados, mostram que em nenhum dos nove pontos de 

amostragem do Ribeirão do Onça houve potencial significante de contaminação, respeitando o valor 

estipulado e aceitável pela Resolução do Conama 357/2005 de 100 a 2000mg/L para águas doces de Classe 

2 (tabela 6). 
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A salinidade, de acordo com a Resolução do 

Conama 357 de 2005 para águas doces de classe 2, é 

aceitável até 0,50%, para águas salobras de 0,50% a 

30% e salinas acima de 30% (tabela 7). 

 

Tabela 7: Dados das análises da Salinidade 
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O parâmetro “Totais de Sólidos Dissolvidos” 

analisado e apresentado é de fundamental 

importância, assim como os demais deste trabalho 

e também se mostrou de acordo com a Resolução 

do Conama 357/2005, uma vez que este 

estabelece um valor aceitável para águas doces de 

até 500mg/L (tabela 8). 

 

Tabela 8: Dados das análises de Totais de Sólidos Dissolvidos  
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A turbidez é um parâmetro altamente 

influenciado pela movimentação do fundo do 

leito, pela movimentação de transportes e 

animais, assim como pela lixiviação, sendo um 

processo que acarreta depósito de sedimentos 

oriundos de chuvas (FUNASA,2014). A turbidez, 

no entanto, se manteve dentro do valor aceitável 

pela Resolução do Conama 357/2005 para águas 

doces de Classe 2, sendo o valor aceitável até 40 

UNT (tabela 9). 

 

 

 

Tabela 9: Dados das análises da Turbidez 
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 Os valores checados decorrente das análises 

indicam que as águas do Ribeirão do Onça, estão 

em comum acordo com a Resolução do Conama 

357/2005 para águas doces de Classe 2. Os 

parâmetros se correlacionam de forma que não há 

alteração entre eles prejudicialmente, e sim para o 

enriquecimento do leito.   

 

4 CONCLUSÃO 

 

Não obstante, e mesmo diante da alta 

demanda e indiscutível necessidade do uso da 

água para a sobrevivência de todos, sua qualidade 

em muitos rios se encontram alterados, o que 

ocasiona riscos à saúde das populações. As ações 

antrópicas em alta escala desordenada implicam 

em poluição e contaminação desse bem 

inigualável, finito e insubstituível. Apesar disso, 

as águas do Ribeirão do Onça com toda sua 

fragilidade exposta, pela falta de Mata Ciliar e 

Ripária, e descuido de quem deveria preservá-lo , 

ainda permanece em bom estado, chegando a ser 

ótimo em alguns pontos classificados até como 

Classe 1 e, no geral, como Classe 2, sendo fonte 

de vida para vários organismos aquáticos, fonte 

de abastecimento de boa qualidade para diversos 

animais e pessoas, e servindo de lazer em toda 

sua extensão à sua população, não apontando a 

presença de derivados poluidores relevantes que 

alterem a qualidade da água.   
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RESUMO 

 

O kaizen é uma ferramenta de melhoria contínua, 

sendo aplicado nos processos para obter os melhores 

resultados perante os problemas. Este trabalho teve por 

objetivo principal demonstrar os tipos de kaizens no 

processo produtivo e que foi foi alcançado através do 

estudo realizado e a análise de exemplos de aplicações 

 

 

tipos de kaizens utilizadas na empresa CNH 

Industrial, verificando seu desenvolvimento e 

aplicação em diversas áreas dos processos 

produtivos. Foi demonstrado como o método de 

melhoria contínua o Kaizen auxilia na 

investigação  para solucionar problemas no 

 

Sete LagoasSABERES nº. 05 | 2019 119



120

processo produtivo. Trazendo o enfoque de redução 

de perdas e otimização nos processos produtivos 

juntamente com qualidade aos produtos e processos, 

reduzindo as perdas e aumentando a produtividade, e 

melhorando o desempenho operativo dos sistemas de 

produção. Mostrando também resultados alcançados 

como a eliminação dos riscos ergonômicos, melhoria 

do ambiente de trabalho, melhoria visual devido ao 

novo layout da área, automatização do abastecimento 

logístico. 

 

Palavras-chave: Qualidade, melhorias, Kaizen, 

WCM. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com o mercado em constantes mudanças e 

avanços na tecnologia e concorrentes fortes no 

mercado, os clientes estão cada vez mais 

exigentes visando qualidade e preço acessíveis. 

As empresas tendem a buscar mais eficiência 

produtiva minimizando custo e otimizando 

qualidade, tornando se cada vez mais 

competitivas no mercado. 

Crosby, em 1990, defendeu que qualidade é 

uma questão de sobrevivência para as empresas, 

por isso, hoje, torna-se um desafio manter a 

qualidade sempre. 

Muitas empresas passaram a adotar os 

conceitos de manufatura enxuta, com base no 

sistema Toyota de produção. A criação do sistema 

de manufatura enxuta tem como objetivo 

identificar ferramentas e métodos que 

possibilitam às empresas obter maior 

produtividade e menos perdas no processo 

produtivo.  

O método kaizen tem como filosofia a 

melhoria contínua e é uma das muitas ferramentas 

utilizadas na gestão de qualidade de todas as áreas 

da empresa. A aplicação desse método visa à 
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redução de diversos desperdícios que não 

agregam valor como perdas dos processos 

produtivos e administrativos à manutenção de 

máquinas e equipamentos que podem influenciar 

na eficiência da produção. O kaizen é utilizado 

para desenvolver uma melhoria contínua, para 

isto, identificando os problemas e suas causas 

raízes utilizando ferramentas adequadas para 

propor soluções, aplicar as melhorias, padroniza 

os processos e acompanha os resultados para 

garantir as metas estabelecidas. 

O enfoque da pesquisa foi “Como se da à 

aplicação da ferramenta kaizen sob a ótica do 

processo de produção?” 

 Assim descrevendo a ferramenta kaizen bem 

como sua aplicação e importância, foi de 

mostrada a aplicação da ferramenta no processo 

produtivo, analisando a eficiência da utilização do 

kaizen e assim propondo eventuais melhorias no 

processo de utilização da ferramenta kaizen. 

O trabalho contou com contribuições 

fundamentais dos autores como Philip B. Crosby 

(1990), María Esmeralda Ballestero Alvarez 

(2001) e Carlos Henrique Pereira Mello (2011) 

para assim obter uma pesquisa bibliográfica sobre 

o tema abordado bem construtiva e informativa. 

 

2 METODOLOGIA 

 

No segundo semestre de 2017 foi realizada 

uma pesquisa de campo na CNH Industrial onde 

me disponibilizou documentos para uma pesquisa 

documental também e assim foi feita uma coleta 

de dados nas unidades operativas: funilaria, 

pintura e montagem leves. A partir desses dados 

coletados, foram feitas análises dos Kaizen para 

entendimento e verificação de sua aplicação na 

prática de melhoria no chão de fábrica, sendo 

esses os 4 tipos de formulários kaizen que se 

utilizam na empresa: Quick, Standard, Major e 
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Advanced kaizen. Assim foi verificada a 

aplicação dos tipos de kaizen, conforme 

problemas encontrados, mas realçando sua 

importância no processo produtivo na 

investigação e solução de problemas.  

A partir das informações coletadas, foi 

realizado um estudo a fim de ver a aplicação de 

kaizen da metodologia WCM identificando como 

ele auxilia na investigação para solucionar 

problemas no processo produtivo e levantando 

pontos que foram melhorados nos formulário e 

utilização.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Serão exemplificados os 4 tipos de kaizen que 

são utilizados na CNH Industrial. 

 

3.1 Quick Kaizen 

 

Em julho de 2017, um colaborador ao 

transportar a peça manualmente da OP 10 para a 

OP 20 do vão de porta direito correu o risco 

ergonômico e o de a peça cair sobre os membros 

inferiores do operador. Houve, então, a 

necessidade de abrir um quick kaizen, com o 

objetivo de melhorar o processo, reduzindo o 

risco. 

 

Figura 1 - Risco ergonômico  Figura 2 - Risco 

de peça cair sobre os membros inferiores. 
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Fonte: Kaizen, CNH, 2018    

 Fonte: Kaizen, CNH, 2018 

 

Utilizando as etapas do ciclo PDCA, ao 

transportar a peça, havia um risco ergonômico 

muito alto de ela cair sobre membros inferiores. 

Então, foi instalado um manipulador (braço 

mecânico), que além de realizar o transporte da 

peça também realiza o seu giro. Assim, eliminou-

se o risco ergonômico e de esmagamento de 

membros, como ilustrado na imagem abaixo: 

 

Figura 3 - Manipulador 

 

Fonte: Kaizen, CNH, 2018 

 

visa retornos significativos em termo

O quick kaizen ocorre de modo a facilitar a 

rotina do operador, pois ao identificar o 

problema, a aplicação do método acontece de 

forma espontânea a fim de melhorar as atividades 

operacionais. Seu formulário é simples e 

acessível proporcionando ao operador praticidade 

ao abrir o kaizen e desenvolver o projeto. Neste 

caso fica evidente que esse tipo de kaizen não 

s 
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financeiros, mas sim em melhorias da rotina de 

trabalho em áreas especificas. 

 

3.2 Standard Kaizen 

 

Em outubro de 2017, foi relatado pelo 

operador que ao realizar o travamento do cesto de 

peças, a chave de travamento soltou de sua mão 

vindo a colidir contra seu queixo. Após a análise 

do problema, foi verificada a necessidade de abrir 

o kaizen. O objetivo era eliminar a dificuldade 

para realizar o travamento nas carrocerias 

gerando condições seguras. 

 

Figura 4 - Chave de travamento 

 

Fonte: Kaizen, CNH, 2018 

 Com a aplicação dos 5 porquês, foram 

verificadas as causas decorrentes: risco para o 

operador e movimentação excessiva no posto de 

trabalho. Na análise feita no diagrama de causa e 

efeito, essas causas foram fragmentadas 

evidenciando que era um problema de material. 

Foi constatada que a atividade oferece um risco 

proveniente ao material e estava fora do 

especificado, causando movimentação excessiva 

no posto de trabalho devido a isso. Verificou-se 

que não foi feito com um material correto para a 
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operação, assim gerando excesso de trabalho, 

devido ao tempo gasto na fixação. 

Para solucionar o problema, foi desenvolvido 

um dispositivo tipo pino, com sistema de 

travamento via cupilhas utilizando o mesmo local 

de travamento no skid, que os dispositivos 

anteriores. Com a implementação do dispositivo, 

constatou-se a eliminação do risco de acidente e a 

redução de tempo na operação. 

 

Figura 5 - Novo Pino 

 

Fonte: Kaizen, CNH, 2018 

O standard kaizen é um método mais 

elaborado que o quick. Seu formulário apresenta 

algumas ferramentas a mais e o problema 

manifestado tem maior complexidade.  

No caso do standard, percebe-se que é um 

modelo utilizado para problemas mais complexos 

do que o quick kaizen.  

 

3.3 Major Kaizen 

 

Em outubro de 2017, na montagem média e 

pesada, havia um elevado NVAA na operação de 

montagem das portas (Stralis e Tector). O 

problema acontecia independente do colaborador 

e foi constatado que o mesmo realizava essa 

atividade com perda frequente de tempo e não 

havia alterações no processo de montagem, e 

acontecia durante toda a jornada de trabalho. O 

objetivo foi reduzir o NVAA  do colaborador. 
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Durante a aplicação do diagrama de causa e 

efeito foi constatado um problema de método e 

juntamente com os 5 porquês foi evidenciado que 

existia um excesso de tempo para executar a 

preparação da cabine, pois era necessário retirar 

as portas da cabine depois de montadas para 

poder fazer as operações que dependem dessas 

retiradas, pois não era possível entrar com alguns 

dispositivos, como plafunieira, plância e coluna 

de direção. Esses tinham sido projetados para 

entrar sem as portas. Sendo assim, dois 

colaboradores tinham que retirar as duas portas 

fazendo um esforço físico para coloca-las sobre 

um suporte para poder dar seguimentos às 

operações, e as ferramentas necessárias para 

preparação da cabine ficavam muito longe do 

colaborador.  

 

Figura 6 -Operações feitas pelos 

colaboradores 

 

 

      Fonte: Kaizen, CNH, 2018 
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Foram feitas adequações nos dispositivos da 

plafunieira, plância e coluna de direção. Revisado 

o ciclo de produção e alteradas as operações das 

portas de estação para adequação do novo método 

de montagem. Foi construído um dispositivo para 

manter as portas abertas para realizar a operação 

com segurança para o colaborar e sem esforço 

excessivo e colocados dois carrinhos com kits 

necessários em ambos os lados da cabine. 

 

Figura 7 - Dispositivo e sua aplicação 

 

 

      Fonte: Kaizen, CNH, 2018 

Figura 8 - Antes e depois das melhorias 

 

 

    Fonte: Kaizen, CNH, 2018 

 

O major kaizen necessita de mais ferramentas, 

esse tipo de kaizen tem como objetivo atacar 

problemas crônicos e múltiplas causas, diferente 

do que foi apresentando no Standard kaizen. 

Como apresentado no projeto, a utilização de 

ferramentas de energia é fundamental para 
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garantir a eficiência e qualidade do processo 

produtivo e eliminar gastos desnecessários. 

No caso do Major, percebe-se que é um 

modelo utilizado para problemas complexos. 

 

3.4 Advanced Kaizen 

 

Em outubro de 2016, na funilaria, foram 

identificadas em algumas carrocerias amassadas 

na parede posterior por toque de pinça do robô de 

solda, na operação 50 do mascherone 

(Dispositivo de união de pavimento com 

Laterais). O fenômeno ocorre devido à ação do 

robô de solda, acontece independente do turno ou 

dia de produção e o equipamento encontra-se 

parametrizado conforme coordenadas. Ao se 

movimentar para aplicar pontos de solda ocorre a 

interferência.  

Depois do brainstorming e o diagrama de 

causa e efeito foi evidenciado que o processo não 

tem interferência de mão de obra, o material e o 

método também estavam corretos. Sendo assim, 

um problema de máquina era a fonte geradora do 

problema. Dessa forma, foram realizados os 7 

passos de Manutenção da Qualidade, restaurando 

as condições de base e não resolvendo o 

problema, partindo daí para a aplicação do PPA. 

No ponto de processamento foi feita uma análise 

de todos os sistemas e subsistemas da máquina, 

uma correlação com seus componentes, a fim de 

analisar problemas referente à máquina. Abaixo o 

desenho do fenômeno.  
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Figura 9 - Pinça entrando em contato na 

carroceria 

 

 

 

Fonte: Kaizen, CNH, 2018 

 

Ao restaurar as condições de base da máquina, 

foi evidenciado que o posicionamento da cabine 

estava errado, devido os pinos de referência 

(encaixe) empenados, assim não garantindo a 

posição correta da carroceria no ponto de apoio e 

desgaste do grupo de apoio da cabine, permite 

variação de posição. Causando oscilação da 

posição da cabine. Sendo assim, foi feita uma 

ação de contenção: restauração do tasselo de 

apoio e troca do pino de referência.  

Após a restauração de base, início do PPA, 

verificação e análise das funções e necessidades 

de controle dos sistemas: elétrico, eletrônico, 

pneumático e mecânico foram vistos que havia no 

sistema mecânico o posicionamento incorreto da 

carroceria causando a colisão com robô e 

grampos de reação, que não estavam garantindo o 

travamento da carroceria no dispositivo. Assim, 

foi criado um novo grampo de travamento da 

carroceria, foi projetado um braço de reação na 

extremidade do vão de porta eliminando o 

deslocamento da carroceria durante processo de 

soldagem sendo perpendicular ao plano de apoio 

durante a soldagem. Foi modificada a lógica de 

programação e instalado um sensor que reconhece 

a presença de cada modelo e manda o sinal para o 
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PLC que comunica com o módulo do Robô que 

seleciona programa de coordenadas e solda.  

Como verificação dos resultados, houve um 

aumento de 56% na melhoria de métodos para 

manutenção das condições para zero defeito, que 

antes apresentava 28,8 e passou para 82,8. 

 

Figura 10- Braço de reação implementados 

 

 

Fonte: Kaizen, CNH, 2018 
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O advanced kaizen necessita de ferramentas 

específicas para complementar as ferramentas 

adotadas no formulário padrão, pois esse tipo de 

kaizen tem como objetivo atacar problemas mais 

complexos e crônicos. Como apresentado no 

projeto, a utilização de ferramentas estatísticas é 

fundamental para garantir a eficiência e qualidade 

do processo produtivo e eliminar retrabalhos, pois 

com a aplicação do PPA foi possível analisar 

todas as variáveis da máquina e realizar um ajuste 

e adequação para melhorar o processo.  

No caso do advanced, percebe-se que é um 

modelo utilizado para problemas mais complexos. 

As ferramentas utilizadas e o nível de 

complexidade dos problemas apresentados foram 

suficientes para classificá-lo com advanced 

kaizen.   

 

4 CONCLUSÃO 

 

Foi mostrado e verificando como é o 

desenvolvimento e aplicação em diversas áreas 

dos processos produtivas com o kaizen. Foi 

demonstrado como o método de melhoria 

contínua auxilia na investigação para solucionar 

problemas no processo produtivo. Trazendo o 

enfoque de redução de perdas e otimização nos 

processos produtivos juntamente com qualidade 

aos produtos e processos, reduzindo as perdas e 

aumentando a produtividade, e melhorando a 

performance operativa dos sistemas de produção. 

Foi evidenciado também resultados alcançados, 

como a eliminação dos riscos ergonômicos, 

melhoria do ambiente de trabalho, melhoria 

visual devido ao novo layout da área, 

automatização do abastecimento logístico. 

Com o estudo sobre o método, foi possível 

identificar que o kaizen auxilia de forma 

significativa como ferramenta de melhorias no 

combate ao desperdício e perdas existentes em 
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qualquer área da empresa e fora dela até o 

fornecedor. Ajuda no envolvimento das pessoas e 

no desenvolvimento de suas competências e por 

fim na utilização rigorosa de métodos e 

ferramentas apropriados para as ineficiências do 

processo.  
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RESUMO 
 

A Atenção Primária à Saúde (APS) é vista 

mundialmente como a base primordial de 

organização e eficácia dos sistemas de saúde, e 

aqui no Brasil não é diferente. Sua relevância 

vem sendo firmada como “a peça chave” para a 

tão desejada concretização do Sistema Único de 

Saúde. No entanto, é evidente que o que está 

imposto na teoria, nem sempre condiz com a 

prática real. Diante disso, esta pesquisa teve 

como objetivo principal compreender a atuação 
do enfermeiro no âmbito da Atenção Primária à

 

 

 

Saúde considerando o prescrito versus o real. A 

metodologia utilizada consistiu na elaboração de 

um questionário semiestruturado, cuja estratégia 

para coleta de dados contou com o uso da técnica 

do Gibi com participação de oito enfermeiras. O 

método de análise dos dados foi a análise de 

Conteúdo de Bardin. Os resultados encontrados 

apontam as dimensões de atuação do enfermeiro 

no âmbito da APS como um trabalho complexo e 

que se equilibra entre
 
a assistência

 
e 
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o gerenciamento. Foram destacados os principais 

desafios encontrados sob a visão dos enfermeiros 

e a existência da sensação de desvalorização e 

sofrimento moral do profissional na Estratégia de 

Saúde da Família (ESF). Portanto, por meio deste 

estudo foi possível evidenciar que para ocorrer a 

tão almejada concretização da Atenção Básica 

ideal, são necessárias ações de melhorias que 

devem ser construídas em conjunto, foi possível 

ainda apontar questões relacionadas ao real 

trabalho realizado pelo enfermeiro, sendo que ele 

executa um trabalho complexo, dinâmico e que 

está além do que se delimita teoricamente.  

 

Palavras-chave: Atenção Primária a Saúde. 

Política de Saúde. Assistência de Enfermagem. 

Estratégia Saúde da Família. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Atenção Primária à Saúde (APS) é 

conhecida mundialmente como a “peça chave” 

para a eficácia dos sistemas de saúde. Essa 

relevância vem sendo firmada pelo fato de que os 

países que a adotaram como base, tiveram 

impactos reais na saúde da população, 

evidenciados pela melhora dos indicadores de 

saúde e uma assistência mais resolutiva e de 

qualidade, além de custos mais baixos e 

resultados satisfatórios (FONSECA; 

RODRIGUES, 2014).  

Diante do exposto e em conformidade com os 

preceitos da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), o Brasil tem como alicerce de seu sistema 

de saúde a APS e vem aprimorando-a como a 

base primordial para alcançar o conjunto de 

novos conceitos, princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Cabe salientar 

que o SUS representou uma grande evolução 

institucional e uma conquista alcançada por meio 

da reforma sanitária, a partir da qual o país 

assume, enfim a saúde como um direito 

fundamental do ser humano e dever do Estado 

garanti-la e promovê-la (ANDRADE, 2007).  

No entanto, para que essa política de saúde 

tenha efetividade, não basta apenas um arcabouço 

jurídico-institucional bem estruturado, pois na 
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teoria está imposto de uma forma e na prática a 

situação nem sempre ocorre como o proposto. 

Esse nível de atenção à saúde enfrenta situações 

de variedades diversas, o que exige dos 

profissionais um “jogo de cintura” para enfrentar 

os problemas e barreiras que aparecem no 

decorrer da prática. Em outras palavras o que está 

prescrito não é o real, pois a realidade vista e 

vivida dos mais variados pontos de vista, seja dos 

profissionais de saúde, usuários do SUS ou dos 

gestores não é totalmente condizente com o que 

está imposto teoricamente (GALAVOTE et al., 

2016).  

Ao discutir tal aspecto, cabe ressaltar que 

dentro do contexto da Estratégia de Saúde da 

Família (ESF), os profissionais vivenciam 

situações que fogem ao que está imposto em 

protocolos e diretrizes. De acordo com Chanlat 

(2006), o trabalho prescrito é aquele que está 

regulamentado por resoluções e regras a serem 

seguidas, ou seja, as incumbências e atribuições 

que são planejadas para serem executadas. Por 

outro lado, o trabalho real é aquele efetivamente 

realizado, e que muitas vezes vai além do que está 

imposto em teoria, e é um trabalho pouco visível 

aos olhos de quem planejou e organizou o 

trabalho bruto.  

Então, de acordo com o que foi apresentado, é 

importante compreender que os profissionais 

atuantes nesse setor precisam ter um perfil 

dinâmico e um grande conhecimento acerca desse 

nível de atenção à saúde. Frente a isso, cabe 

destacar o papel do enfermeiro que é um dos 

profissionais que têm em sua formação 

acadêmica, habilidades e competências para a 

organização, funcionamento e também 

gerenciamento do cuidado dentro do contexto da 

APS. O enfermeiro também é visto pela equipe 

como o líder. É ele que está na linha de frente 

para as tomadas de decisão e, na maioria das 

vezes, é o profissional mediador das diversas 

situações conflituosas que acontecem no 

cotidiano de trabalho (FONSECA; RODRIGUES, 

2014).  

Diante do exposto, é importante que haja o 

aprimoramento do conhecimento sobre o 
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processo de trabalho dentro da APS, identificando 

os principais condicionantes que impedem o 

funcionamento efetivo e pleno do SUS, e é 

necessário também compreender a fundo o 

trabalho dos profissionais que fazem parte desse 

contexto. Portanto, torna-se relevante saber qual a 

percepção de enfermeiros vinculados ao contexto 

da ESF sobre as principais barreiras que impedem 

a eficácia da concretização do modelo de APS, 

proposto pela saúde pública brasileira. 

Nesse contexto o presente estudo teve como 

objetivo compreender a atuação do Enfermeiro no 

âmbito da Atenção Primária a Saúde 

considerando o prescrito versus o real. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A preferência metodológica para realização 

deste estudo foi à pesquisa de caráter exploratório 

e de abordagem qualitativa. Foi realizada uma 

pesquisa em campo, cujo critério de inclusão para 

participação era ter experiência de no mínimo 2 

anos consecutivos de atuação como enfermeiro 

em Estratégia de Saúde da Família (MINAYO, 

2013).  

Cabe ressaltar que não foi delimitada a coleta 

de dados em uma unidade de saúde ou município 

específico, sendo assim, o cenário de pesquisa 

não foi delimitado propositalmente com o intuito 

de conhecer diversas realidades que fazem parte 

ou contribuem de alguma maneira para o 

fenômeno estudado. Essa abordagem se tornou 

possível devido à utilização da técnica de 

amostragem “snowball”, também conhecida 

como bola de neve, que consiste em alguns 

participantes iniciais, irem indicando outros 

novos participantes. Como não foi definido um 

número específico de participantes e sim, optou-

se pela saturação de dados, foram entrevistados o 

total de 8 Enfermeiras, sendo que todas 

apresentam pelo menos uma especialização ou 

pós-graduação. O tempo de formação de 

graduação das participantes varia entre 8 a 13 

anos e quanto ao tempo de atuação na mesma 

ESF, o tempo variou entre 2 a 11 anos.  
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A coleta de dados aconteceu no período de 

março a abril de 2018. O método utilizado 

consistiu em uma entrevista semiestruturada em 

que se utilizou como norte a Técnica do Gibi, que 

consiste em um método lúdico que usa a revista 

do tipo Gibi como subsídio de coleta de dados de 

temáticas conflituosas, sendo possível, por meio 

da reflexão das imagens, fazer com que o 

pesquisador consiga alcançar a subjetividade dos 

entrevistados a fim de evitar respostas que não 

alcancem a complexidade do fenômeno estudado 

e suas singularidades.  

Assim, após apresentação da proposta do 

trabalho e da devida explicação sobre a Técnica 

do Gibi, foi lançada para o entrevistado a seguinte 

questão norteadora: “Por meio de uma ou mais 

figuras, expresse a sua experiência como 

enfermeiro de uma ESF, relacionando o trabalho 

que é prescrito e o trabalho real desenvolvido por 

você. ”  

Na sequência, o participante analisava as 

figuras do Gibi e escolhia aquelas imagens que os 

remetiam a alguma relação com o contexto de seu 

trabalho e, logo em seguida, explicavam 

espontaneamente, de forma bem pessoal, o 

porquê da escolha e o que ela representava. Cabe 

ressaltar que o discurso foi gravado e transcrito 

para á análise dos dados, por meio da análise de 

conteúdo de Bardin.  Esse método é considerado 

por muitos autores como uma técnica inovadora, 

que vem se tornando um importante instrumento 

para coleta de dados nas pesquisas qualitativas de 

saúde porque ao proporcionar uma reflexão do 

objeto estudado, traz resultados essenciais para 

responder a questões complexas que envolvem o 

ser humano e o seu processo de trabalho (BRITO 

et al., 2013).  

 O estudo teve a total confidencialidade dos 

dados do participante, apenas a pesquisadora 

condutora do estudo teve acesso a estes. Este 

projeto foi enviado para a Plataforma Brasil, para 

julgamento e aprovação do Comitê de Ética em 

pesquisa em seres humanos em conformidade 

com a resolução 466/12 assim como todos os 

participantes foram submetidos à assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Processo de Trabalho na Atenção Primária à 

Saúde: As Dimensões de Atuação do Enfermeiro 

 

Como destacado em alguns estudos, o 

enfermeiro, encontra diversos conflitos em sua 

atuação profissional no âmbito da APS. Por ser 

responsável por questões relacionadas ao 

gerenciamento do serviço, das demandas do dia a 

dia, da gestão de equipe, além das suas próprias 

funções assistenciais ao paciente e à família, o 

profissional acaba se deparando com uma 

sobrecarga de trabalho (CAÇADOR et al., 2015). 

Cabe salientar então, que um dos pontos mais 

levantados pelos participantes desta pesquisa, foi 

em relação às dificuldades em conseguir alcançar 

o equilíbrio entre o trabalho de assistência e o de 

gerenciamento, dentro da realidade da ESF.  

Assim, como afirma Jonas e colaboradores 

(2011), no cotidiano de trabalho do enfermeiro, é 

evidenciado que não é uma tarefa fácil conciliar 

esses dois serviços de forma integral. E isso faz 

com que a qualidade de um deles fique 

fragilizada, pois o enfermeiro em muitos locais 

tem que assumir funções gerenciais do serviço de 

saúde, que grande parte é inerente ao cargo de 

gerente e que não necessariamente se enquadram 

no gerenciamento do cuidado ao qual o 

enfermeiro é responsável.  

É bem evidente que o enfermeiro da ESF, 

dentro de suas atribuições, tem que desenvolver 

atividades assistenciais e de gerenciamento, 

pautado em formação científica que teoricamente 

deveria subsidiá-lo a ter habilidades e 

competências para lidar com essas questões. 

Porém, o excesso de atribuições e burocracia que 

surgem com esse serviço e as tantas dificuldades 

relatadas pelos profissionais, vem gerando alguns 

questionamentos sobre a necessidade de segregar 

esses “dois” serviços, bem como dúvidas se o 

processo de formação acadêmica está em 

paridade com a realidade dos serviços de saúde 

públicos no Brasil. Desse modo, esses pontos são 

colocados na fala da Enf.2:  
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[...] final do mês, fechamento de produção, 
loucura! Na faculdade a gente não aprende 
que vai ser essa papelada toda assim, na 
teoria não tem, mais na prática é diferente 
[...] eu acho que tem que separar sabe ter 
algum responsável pela administração e 
outro responsável pela ESF mesmo, a parte 
do cuidado, do atendimento, a parte de 
equipe, com os ACS. Eu acho que o 
Enfermeiro precisa ter mais disponibilidade 
para isso porque tem muito que fazer, 
muito...tem muita gente precisando de 
cuidado e cada dia mais programas, cada dia 
mais cobranças, cada dia mais atribuições... 

 

Diante disso, é possível perceber que essas 

dúvidas são decorrentes do excesso de atribuições 

encontrados no serviço pelo enfermeiro, sendo 

que muitas delas estão para além do que está 

imposto teoricamente. Ou seja, o prescrito não 

mostra os detalhes e entraves que ocorrem na 

prática (CHANLAT, 2006). Ao correlacionar a  

seguinte figura do gibi, alguns entrevistados 

remetem o pedido de socorro como algo muito 

comum no seu dia a dia devido a esse excesso de 

tarefas a cumprir:  

 
Figura 1 – Figura resultante da Técnica do Gibi 

 

 

 

 

E eu escolhi essa figura, que mostra u 

 

 

 

 

 

Em pedido de socorro é um desespero mesmo 
de excesso de atribuições do enfermeiro, eu 
coloquei aqui o desespero dele correndo. 
Esse javali aqui eu entendi como o excesso de 
atribuições. O enfermeiro fica muito 
atarefado e às vezes questões importantes da 
assistência que às vezes assistir o paciente, 
que é estar perto, acolher adequadamente, 
ouvir o paciente e você fica com um excesso 
de atribuição de papel, de burocrático e não 
consegue responder à demanda do paciente. 
Então a ESF está burocratizada demais um 
trabalha muito voltado para preenchimento 
de documentos. Enf. 7  

     

No entanto, cabe destacar que apesar de todas 

as dificuldades supracitadas, é perceptível o 

 
 

Fonte: Sousa, 2018, p. 19 
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reconhecimento dos enfermeiros sobre a 

importância do gerenciamento em sua atuação e 

os benefícios que essa parte do trabalho trazem 

para a ESF como um todo. Dentre os pontos 

positivos observados está a autonomia que o 

enfermeiro Conquista com a organização do 

processo de cuidar e a possibilidade de 

acompanhar e avaliar os resultados de forma mais 

eficaz, conforme é possível verificar na fala da 

Enf.4:  

 
[...] em contrapartida a gerencia me dá muito 
reforço, quando eu cheguei a gente não 
cumpria meta de vacina nenhuma, e agora eu 
brinco que agente cumpre com as mãos nas 
costas, assim desde que tenha vacina é claro 
porque às vezes a população vai mais não 
tem então tem esses problemas... Meta de 
preventivo algumas coisas que não era 
realidade e que ao longo do tempo também 
conseguimos, consegui organizar essa 
questão de agendamento e demanda 
espontânea que era o grande “calcanhar de 
Aquiles”. 

 

A partir desse depoimento, fica explícito que 

o enfermeiro, ao conquistar a autonomia que a 

gerência e a liderança proporcionam, adquire 

também a responsabilidade pelas tomadas de 

decisões em diversas situações, tanto boas, quanto 

conflituosas. Essas questões são observadas 

principalmente quando se trata de relacionamento 

interpessoal. Isso fica evidente nas palavras da 

Enf. 2 ao escolher a seguinte figura:  

 
Figura 2 - Figura resultante da Técnica do Gibi 

 

 
 

Essa figura aqui eu pensei de duas formas: A 
primeira é a gente enfermeiro diante da 
equipe, na teoria é bem mais simples que na 
prática, a parte de trabalhar com pessoas é 
muito complicada, a parte de gestão de 
pessoas e gestão de equipe, de organizar o 
cuidado dentro de todas as particularidades, 

Fonte: Sousa, 2018, pág. 4 

 

Sete LagoasSABERES nº. 05 | 2019



141

 

de todas as individualidades dos membros da 
equipe, dentro do que cada um faz, do que 
cada um entende que é para ser feito, saber 
assim manejar os problemas de comunicação 
que existem. 

 

O Ser humano é um ser complexo e cada qual 

carrega sua história, suas crenças, cultura e 

próprios julgamentos. Então o enfermeiro deve 

ter em mente que ao lidar com os usuários, ou 

mesmo com sua equipe, ele está se relacionando 

com pessoas que trazem consigo as mais diversas 

realidades. Diante disso, para que ele consiga 

prestar uma boa assistência é preciso atentar a 

essas singularidades que cada ser carrega e então 

alcançar um bom vínculo com todos.  

Partindo desse pressuposto, vale destacar que 

o bom relacionamento interpessoal é 

indispensável para que a equipe trabalhe alinhada 

e em sintonia, em conformidade com esse ponto 

de vista. Caçador e colaboradores (2015) afirmam 

que uma das potencialidades de atuar na ESF é 

poder contar com uma equipe, com diversos 

profissionais, diversos saberes, cada qual com 

suas atribuições.  

Diante disso, o relacionamento interpessoal é 

um dos pontos desafiadores dentro da ESF, pois é 

considerada a peça chave para o bom andamento 

do serviço e da equipe. Por isso, um serviço que 

trabalha o tempo todo com pessoas de diversas 

personalidades e opiniões, muitas vezes, resulta 

em conflitos, e esses requerem do enfermeiro o 

conhecimento para gerenciar esses problemas de 

forma transparente e assertiva, assim como 

relatado pelo Enf.7: 

 
Às vezes isso acontece muito no nosso 
trabalho, às vezes o profissional repete 
muitas coisas, várias faltas então às vezes ele 
reclama, reclama, reclama falta de 
determinado material para trabalhar, da falta 
de determinado instrumento para trabalhar, 
mas também não faz nada para mudar aquele 
cenário então é uma coisa que a gente 
vivencia muito na prática. 

 

Em síntese, é notória a complexidade do 

trabalho do enfermeiro na ESF e na mesma 

proporção o quanto é importante e essencial para 
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o funcionamento do serviço. O ser “líder” da 

equipe traz para o enfermeiro uma autonomia na 

tomada de decisão e consequentemente grandes 

responsabilidades. Diante disso, cabe destacar 

que tendo sua formação científica voltada para a 

“arte de cuidar”, o enfermeiro executa tanto o 

cuidado indireto, quanto o direto, ou seja 

assistencial e o gerencial, portanto infere-se que a 

segregação dos dois não é a solução. É necessário 

repensar a todo momento se a formação 

acadêmica está trazendo subsídios que realmente 

atendam as demandas da profissão na atual 

situação da APS brasileira. 

 

3.2 Principais Desafios para Atuação na ESF: 

Visão dos Enfermeiros  

 

Nesta categoria foram abordados os principais 

desafios encontrados pelos enfermeiros na sua 

atuação. Vale salientar que existem fatores tanto 

externos quanto internos que impactam 

diretamente no serviço da ESF, dentre eles estão à 

falta de recursos, o papel da gestão dos serviços 

de saúde, e algumas questões sobre métodos de 

avaliação. Sobre a falta de recursos, torna-se 

pertinente ressaltar que essa realidade impacta 

diretamente na realização de um trabalho bem 

feito, e é bem exemplificada pela falta ou má 

qualidade de produtos e insumos necessários à 

prática, além de estrutura física ruim e falta de 

apoio financeiro para subsidiar ações. Também, é 

importante destacar a falta de recurso humano 

capacitado para o cargo que lhe é direcionado 

(GALAVOTE et al., 2016).  

Dando continuidade, essas fragilidades 

supracitadas estão diretamente ligadas a um 

ponto: o papel da gestão, principalmente de 

âmbito municipal que é o nível de gestão que está 

mais próxima a esses profissionais. A gestão 

pouco qualificada, e sem diálogo com os 

profissionais que estão na ponta é, muitas vezes, 

uma grande barreira encontrada no processo de 

trabalho de forma geral, pois é a gestão que tem a 

tomada de decisão final, e é ela que fornece 

subsídios e, muitas vezes, vai resolver certas 

situações que não estão ao alcance do enfermeiro, 
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assim como expostos pela Enf. 7: “Muitas 

dificuldades que a gente enfrenta é uma chefia 

que não é colaborativa não entendi o serviço que 

a gente executa, não existe diálogo é apenas tem 

que fazer, mas agora, não me dá ferramenta para 

fazer. ”  

Ademais, a gestão está também relacionada 

diretamente à rotatividade profissional que é um 

grande problema na APS, pois quanto mais 

rotatividade de profissionais, menos é possível à 

continuidade do serviço, fazendo com que se 

torne fragmentado e sem vínculo com a 

população. Assim, como exposto em um estudo 

feito por Medeiros e colaboradores (2010), 

evidencia-se que um dos fatores que causam essa 

alta troca profissional na APS é a influência 

político partidária que, na maioria das vezes, 

ocasiona o desligamento de funcionários quando 

há troca de gestão. Entretanto, devido à 

importância da continuidade do serviço para o 

vínculo da população com o serviço de saúde e 

vice-versa, essa situação deve ser avaliada de 

perto, assim como está bem evidenciado em uma 

das diretrizes da PNAB que determina a 

longitudinalidade do cuidado (BRASIL, 2017). 

Portanto, essas questões estão bem ligadas a 

popularmente conhecida “politicagem”, que é 

caracterizada como um trabalho baseado em 

interesses pessoais ou troca de favores. Sendo um 

grande desafio enfrentado pelos profissionais, 

pois além de gerar uma desorganização do 

serviço e conflitos relacionados a certas 

imposições, também impedem a solidificação e 

continuidade do trabalho. Assim, como explícito 

na fala da Enf. 4:  
“[...] políticos em geral que chegam 
pensando em beneficiar esse ou aquele e que 
você enquanto gestor da unidade tem que 
entrar na frente e dizer peraí não funciona 
dessa forma, desse jeito entendeu? ” 

  
Logo, se a ESF for usada pela política, como 

uma forma de conseguir apoio eleitoral ou 

benefícios pessoais, ela se torna um meio ilegal 

que visa beneficiar uns em detrimentos de outros, 

ferindo assim, o princípio da Impessoalidade, 

princípio este que deve ser utilizado pela 

administração pública com o intuito de gestão de 
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interesses da coletividade. Em conformidade, 

Velloso (2016) diz que dentro da administração 

pública não se pode perseguir ou favorecer quem 

quer que seja, com a finalidade de conseguir 

interesses pessoais, e quando o princípio da 

Impessoalidade não for observado, ocorre um ato 

inconstitucional.  

Portanto, os problemas causados por falta de 

compatibilidade nos objetivos entre a gestão no 

âmbito macro, e com quem está gerenciando a 

ESF, é uma questão que deve ser avaliada de 

perto para evitar a falta de cooperação e confiança 

mútua. Outra situação conflituosa ainda em se 

tratando da relação entre a gestão e quem está no 

gerenciamento dentro da ESF, é expressa na 

seguinte fala da Enf. 6:  
“[...] como a gente tá lá na ponta a gente não 
pode expressar o nosso real desejo, por 
exemplo o PMAQ que é o programa de 
melhoria do acesso e qualidade, foi uma boa 
iniciativa sim, porém os dados não refletem a 
realidade, isso eu posso falar, porque eu vivi 
em (nome do local), os funcionários são 
obrigados a maquiar dados pra receber 
recurso”.  

 

Relacionando ao que foi abordado 

anteriormente, é relevante citar que existem 

métodos de avaliações nos quais os enfermeiros 

são submetidos como o Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica (PMAQ-AB), que é um programa que tem 

como proposta fortalecer a APS através da 

melhoria do acesso e da qualidade. Então, essas 

formas de avaliação, em sua maioria, foram 

criadas com uma boa iniciativa, mas na prática 

percebem-se algumas discrepâncias, assim como 

colocado na seguinte fala da Enf. 1 ao descrever a 

figura:  
 

Figura 3 - Figura resultante da Técnica do Gibi 

 

 
Fonte: Sousa, 2018, p. 57 
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E por último coloquei essa figura aqui que a 
mãe do Chico Bento falando para ele estudar 
que ele vai ter alguma avaliação, aí uma 
prova de português e aí isso me lembrou das 
avaliações que a gente faz dentro da APS, 
[...] igual a gente tem o PMAQ que a gente 
passa por um processo de avaliação externa, 
o próprio conselho de enfermagem que vem 
nas unidades avaliar o nosso trabalho.Então 
essas avaliações elas vem no prescrito com a 
ideia de melhoria e qualidade no acesso mas 
a gente vê na realidade que é mais uma coisa 
que tem sido frustrada, porque não tem 
avaliado a qualidade mesmo, [...]. 

 

Enfim, é importante levar em consideração 

que para a APS se fortalecer é preciso apontar as 

fragilidades, por meio de formas consistentes e 

assertivas de avaliação, que devem estender-se 

também por toda a Rede de Atenção à Saúde 

(RAS). E, para que isso ocorra é necessário que a 

APS tenha uma boa integração com a atenção 

secundária e terciária e isso nem sempre é uma 

realidade.  

Portanto, uma grande fragilidade encontrada 

na atenção básica é a falta de recursos 

relacionados a RAS que pode impedir a oferta do 

cuidado de forma integral ao usuário. Diante 

disso, surge mais uma questão a se pensar: apesar 

da grande expansão da APS nos últimos anos, 

percebe-se que existem grandes filas de espera 

para exames ou atendimentos especializados, ou 

seja, a atenção secundária não está dando conta 

da demanda atual e isso impacta muito na ESF. 

Enfim, todas essas barreiras supracitadas, 

encontradas no processo de trabalho do 

enfermeiro colaboram de forma substancial para a 

criação da última categoria dos resultados: A 

existência da sensação de desvalorização/ 

Sofrimento Moral do profissional na ESF. 

 

3.3 A Existência da Sensação de Desvalorização/ 

Sofrimento Moral do Profissional na Estratégia 

de Saúde da Família  

 

Por meio de resultados encontrados na 

literatura, é possível perceber que o Sofrimento 

Moral (SM) está muito presente na atuação dos 

enfermeiros de ESF. Assim como define Cardoso 
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(2015), o sofrimento moral pode ser descrito 

como uma angústia ou sentimento de tristeza, 

vivido pelo profissional em diversas situações nas 

quais ele se depara com o seu próprio julgamento 

crítico e/ou moral, por exemplo, quando na 

tomada de certas decisões ele passa por um 

constrangimento em fazer o que é certo e o que é 

possível de ser feito naquele momento, causando 

repercussões negativas para seu psicológico.  

Diante do exposto, o SM fica muito ligado à 

sensação de desvalorização enquanto profissional, 

e essa angústia é fruto de diversas circunstâncias 

encontradas na realidade prática. Sendo assim, 

baseado em alguns estudos e pelas falas coletadas 

fica bem explícito que o processo de trabalho 

dentro da ESF e suas fragilidades, trazem 

barreiras que vão de encontro com a prática ideal 

e mais qualificada, gerando um misto de 

sensações como impotência, medo, tristeza 

(CAÇADOR et al., 2016). Em uma das falas da 

Enf. 7, ela remete bem essa sensação ao apontar a 

seguinte figura:  

 

Figura 4 - Figura resultante da Técnica do Gibi 

 

 
Fonte: Sousa, 2018, p. 3 
 

Então a figura mostra que dois amigos, né, 
um com dificuldade para caminhar com 
imagem meio entristecida que mostra mesmo 
a realidade do profissional em que às vezes 
você trabalha, trabalha mas não é 
reconhecido muitas vezes é visto somente 
aquilo que faltou e não aquilo que você 
realizou aquilo que você fez de bom muitas 
vezes não aparece mas aquilo que faltou 
aparece demais gera no profissional a 
sensação de que a gente não vale tanto que 
vale apena aquilo que está sendo produzido e 
a essência do que você realiza muitas vezes 
fica desconsiderada. 
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Cabe destacar que neste estudo, dentre as 

situações que mais foram apontadas e que 

correlacionam ao sofrimento moral estão: o 

distanciamento da essência da prática do 

enfermeiro, a desvalorização e a falta de 

reconhecimento de seu trabalho dentro da ESF 

que é bem exemplificado pela Enf. 3, na fala a 

seguir:  
 

[...]a fala dela ficou muito na minha cabeça 
ela falou assim: que os enfermeiros estão 
deixando de fazer o papel deles, a gente 
acumula outras funções e não faz o que é da 
enfermagem”, mas eu acho que o Enfermeiro 
hoje em dia é tão importante dentro da 
unidade de saúde, especialmente na saúde da 
família que não dá para funcionar, não dá 
para as funções do enfermeiro serem só os 
que estão na teoria, não dá! A gente faz muita 
coisa, a gente é responsável tanto pela 
assistência tanto pela gestão da unidade, pela 
administração da unidade, pela gestão de 
pessoas então não tem como delimitar o 
trabalho a gente tem que fazer isso e isso e 
isso, desde uma lâmpada que queima na 
unidade, desde o paciente que chega 
qualquer hora do dia que precisa do 
acolhimento é o enfermeiro.  

 

Diante disso, é importante chamar a atenção 

quanto a essa questão, pois, se o profissional que 

promove o cuidado, não está sendo valorizado e 

não está sendo cuidado, como será possível ele 

desenvolver um trabalho de qualidade e uma 

assistência humanizada? 

Outro fator que vale destacar, são a falta de 

união e cooperativismo que ocorrem entre as 

equipes de enfermagem e entre os próprios 

enfermeiros causando angústia e tristeza.  Apesar 

de ser a classe de profissionais de saúde que tem 

maior número de profissionais no Brasil, é muito 

frequente ouvir relatos sobre “certa” desunião dos 

mesmos.  Assim como exemplifica a Enf. 8 na 

seguinte colocação: 

 
[...] nós da enfermagem temos um poder 
muito grande e eu falo assim eu tenho muita 
vergonha tem hora de ser da enfermagem e 
ao mesmo tempo eu tenho muito orgulho de 
trabalhar onde trabalho, porque eu conheci 
profissionais incríveis que estão indo lá pra 
trabalhar porque até então eu conheci muitas 
enfermeiras que tentam crescer em cima dos 
outros e partir do momento que você vai pra 
trabalhar e vê o sucesso da sua colega você 
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fala beleza, deixa eu aprender com ela. 
Agente tem que estudar sabe, as vezes alguns 
enfermeiros botam a culpa nos outros e não 
fazem seu papel. 

 

Segundo o Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN), baseando-se em uma pesquisa feita em 

2015, pela Fiocruz sobre o perfil da Enfermagem 

no Brasil, a Enfermagem representa 50 % dos 

profissionais da área da saúde no país e é uma 

categoria que está presente em todos os 

municípios, no âmbito do SUS, na iniciativa 

privada, em setores filantrópicos e locais de 

ensino.  

Enfim, por ser uma classe profissional grande 

em números e com um papel tão importante no 

contexto da saúde brasileira, é preciso unir forças 

para melhorar cada dia mais essa profissão e é 

claro alcançar direitos que vêm sido discutidos e 

tão almejados. E só assim, com uma Enfermagem 

mais forte e qualificada, os resultados nos 

serviços, não só na APS, mas em toda a RAS será 

mais eficaz e um grande passo será dado em 

direção a tão sonhada consolidação do SUS como 

proposto em sua teoria.  

Logo, partindo do pressuposto de que a 

ascensão da atenção primária é algo muito 

discutido e que vem sendo cogitada no mundo 

inteiro, como a peça chave para conseguir 

alcançar uma saúde integral e universal. É preciso 

repensar e refletir, enquanto profissionais 

enfermeiros, o real papel e a contribuição da 

profissão para essa virada de modelo de saúde: do 

médico curativista para o cuidado que traz como 

foco a prevenção, promoção e educação como a 

verdadeira definição do fazer saúde. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi evidenciado que para ocorrer a tão 

almejada concretização da Atenção Primária 

ideal, são necessárias ações de melhorias que 

devem ser construídas em conjunto, não só pelos 

profissionais de saúde e gestores, mas também 

pelos usuários e pelos seus representantes 

políticos. É preciso que haja uma gestão aberta e 
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compartilhada, que não apenas venha com 

cobranças, mas que tenha um diálogo melhor com 

os enfermeiros, além de ensinar e promover 

ferramentas para as propostas.  

Este estudo conseguiu apontar questões 

relacionadas ao real trabalho realizado pelo 

enfermeiro dentro da ESF. É evidente tanto na 

literatura quanto em resultados inferidos, que o 

enfermeiro na APS executa um trabalho 

complexo, dinâmico e que foge do que está 

delimitado teoricamente, e então é justamente 

pela amplitude desse serviço que ele deve ser 

valorizado e reconhecido, tanto pela sociedade, 

pelos gestores, quanto pela própria 

autovalorização. Portanto, sendo o enfermeiro o 

profissional que está à linha de frente do processo 

de trabalho na ESF, ele tem arcabouço teórico e 

prático para sugerir modificações e/ou criar ações 

junto à gestão dos serviços de saúde.  

Assim, espera-se que este trabalho contribua 

para a melhoria e fortalecimento dos profissionais 

enfermeiros na APS e, consequentemente, para o 

fortalecimento desse importante nível de atenção. 

E que sirva de base para mais estudos que são 

necessários para entender de fato o que deve ser 

feito para que a prática, ou seja, o trabalho real 

seja possível de ser realizado tão lindamente 

quanto o que está em muitas teorias. 
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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi estudar como a 

aplicabilidade correta da ferramenta de Auditoria 

Escalonada auxilia a indústria automotiva na 

efetivação da melhoria contínua em seus processos, 

assim como explorar todo o seu potencial de forma  

 

 

a que esse objetivo fosse atendido, foram realizadas 

pesquisas bibliográficas, questionários, coleta de 

dados e análise documental na empresa OMR 

Componentes Automotivos Ltda. Identificou-se a 

necessidade de uma reestruturação na metodologia  
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utilizada pela OMR para realização das Auditorias 

Escalonadas, através de uma melhoria no, check list, 

redução dos níveis de execução e padronização com 

a elaboração de um procedimento.  

 

Palavras-chave: Melhoria Contínua. Auditoria 

Escalonada. OMR Componentes Automotivos. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Vivenciando um contexto de competitividade, 

as organizações procuram se destacar frente aos 

seus concorrentes, sendo este destaque 

conseguido quando se articula inúmeros 

diferenciais. Dentre os possíveis diferenciais 

buscados pelas organizações figura a “qualidade”, 

com seus diversos conceitos carregados de 

subjetividade. Uma ferramenta que auxilia na 

manutenção da qualidade conseguida é a 

Auditoria Escalonada que apresenta grande 

potencial em identificar lacunas dentro do sistema 

produtivo, auxiliando a organização de maneira 

sustentável podendo servir como parte importante 

na conquista de certificações nacionais e 

internacionais.  

Para Krajewski, Ritzman e Malhotra (2009, 

p.169) o maior desafio das empresas é conseguir 

satisfazer seus clientes por intermédio de um 

desempenho excepcional de seus processos. Desta 

feita, um elemento que se apresenta de forma 

adequada ao alcance da satisfação dos clientes é a 

melhoria contínua. 

O conceito de melhoria contínua deve ser 

aplicado em todos os tipos de empresas, sendo 

que a busca por um padrão de excelência para 

seus produtos e serviços com a contribuição de 

seus colaboradores, é fundamental para o 

desenvolvimento e crescimento a curto e longo 

prazo. A empresa japonesa Toyota é um exemplo 

positivo de como a melhoria contínua agrega 
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força em duas diretrizes, quais sejam: a 

eliminação de desperdícios e a fabricação de 

produtos com qualidade. A Auditoria Escalonada 

se apresenta neste contexto, como ferramenta 

essencial, possibilitando o recolhimento e 

mensuração de dados através de um check list 

previamente elaborado para verificação do 

processo em relação ao padrão estabelecido. Com 

a correta utilização desta ferramenta é possível a 

realização de uma análise crítica e a elaboração 

de um plano de ação para as não conformidades 

identificadas. 

De acordo com os autores Côrrea e Côrrea 

(2004, p.222) o objetivo da melhoria contínua 

baseia-se na utilização dos colaboradores na 

busca por sugestões de melhoria através do uso 

das ferramentas da qualidade aplicadas aos 

processos produtivos. As melhorias alcançadas 

garantem que a qualidade seja um incentivo e que 

os colaboradores procurem novas formas de 

melhorar os processos no qual trabalham. 

A Auditoria Escalonada é um requisito 

específico de fornecimento para a General Motors 

(GM) citado no Sistema Básico de Qualidade 

(QSB), e apesar de oferecer dados importantes 

para uma gestão eficiente dos processos, ainda é 

uma ferramenta pouco explorada e conhecida 

com um grande potencial para traduzir em prática 

os conceitos previstos em metodologias sobre 

qualidade.  

Nesse contexto, o presente trabalho teve por 

objetivo o conhecimento do potencial de melhoria 

contínua da Auditoria Escalonada e identificar 

fatores que comprovem os benefícios da 

ferramenta, junto às linhas de produção da OMR 

Componentes Automotivos, empresa 

multinacional de origem italiana, com filial na 

cidade de Sete Lagoas – MG, que fornece 

componentes automotivos de alta tecnologia. 
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2 METODOLOGIA 

 

Para realização deste trabalho foi aplicado um 

questionário impresso para 11 operadores de 

produção de galpões / áreas distintas e 03 

gerentes envolvidos diretamente no processo de 

realização da Auditoria Escalonada, da empresa 

OMR Componentes Automotivos Ltda. O 

questionário contém 06 questões de múltipla 

escolha abordando o tempo que os colaboradores 

realizam o preenchimento da Auditoria 

Escalonada; se houve realização de treinamento; 

se há o preenchimento do diário de bordo 

utilizado para descrever as não conformidades 

encontradas; se é percebida a aplicação de ações 

corretivas; se estas ações auxiliam na melhoria 

contínua e se a Auditoria Escalonada é 

considerada uma ferramenta importante na 

organização. 

Os dados coletados foram organizados e 

representados na forma de gráficos apresentando 

de maneira clara as informações que 

fundamentaram o diagnóstico do estudo.  

Foi realizada também uma análise da 

metodologia implantada através do histórico de 

modificações do check list nos últimos anos e 

indicadores chave de processo (KPI) utilizados na 

organização. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Aplicação da Auditoria Escalonada 

 Na OMR Componentes Automotivos a 

aplicação da Auditoria Escalonada de processo é 

desenvolvida há muitos anos, desde que a 

organização começou a fornecer peças para a 

General Motors (GM). Conforme previsto no 

requisito do manual Contruindo Fornecedores de 
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Qualidade (BIQS) a empresa deve seguir de 

forma padronizada seus processos e as exigências 

de fornecimento. A auditoria escalonada começou 

a ser aplicada em um formulário composto de 10 

questões, no verso de todas as folhas de produção 

que documentam a produção diária, por turno, de 

cada posto de trabalho. O preenchimento da 

Auditoria Escalonada era sempre realizado por 

grande parte dos operadores de forma 

“robotizada”. A grande maioria dos operadores, 

não enxergava a Auditoria Escalonada de 

Processo como uma verificação que poderia 

trazer melhorias para a organização e melhorar o 

seu ambiente de trabalho. O preenchimento 

também era realizado pelos responsáveis de área, 

gerentes de produção e gerente geral, sendo que 

nestes níveis, os formulários eram diferenciados e 

continham questões que fiscalizavam o 

preenchimento dos níveis operacionais. 

Como controle das Auditorias Escalonadas de 

Processo, a empresa lançava diariamente em uma 

planilha as não conformidades encontradas pelo 

nível operacional. Por meio deste lançamento era 

perceptível a existência de grande número de não 

conformidades. Em contrapartida, não havia 

ações corretivas para os problemas identificados. 

Não era realizada a divulgação das não 

conformidades encontradas na auditoria o que 

colaborava com a não resolução dos problemas 

identificados. 

No fim de 2016, iniciou-se, um projeto 

visando à melhoria da aplicação das Auditorias 

Escalonadas de Processo, a partir da identificação 

da importância dessa ferramenta gerencial no 

controle da realização dos padrões. O primeiro 

passo na realização desse projeto foi conhecer a 

fundo o processo de como a auditoria era 

realizada, e o que era possível melhorar tanto nas 

questões abordadas quanto na conscientização de 
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quem realizava o preenchimento dos formulários 

de auditoria. Inicialmente, realizou-se uma 

melhoria na linguagem das questões já utilizadas, 

de forma a simplificar e eliminar interpretações 

inadequadas. Este trabalho foi realizado entre os 

setores da produção e qualidade de processo. O 

segundo passo foi elaborar um formulário de 

auditoria separado das folhas de produção de 

caráter mensal, auxiliando inclusive na 

sustentabilidade com a economia das impressões, 

que sempre foi um ponto muito visado dentro da 

OMR. 

Para elaboração de um novo formulário, foi 

preciso pensar tanto em uma frequência (por 

operador, por operação, por linha) quanto em um 

modelo que atendesse a todos os níveis. Foi 

definido um modelo separado das folhas de 

produção, mensal, de frequência por operação, e 

ainda foi proposta a melhoria do diário de bordo, 

no qual cada operador/líder/gerente descrevesse, 

caso encontrada a não conformidade, a data, o 

turno, o que foi identificado, a ação corretiva, o 

responsável para a resolução, a data prevista de 

conclusão, o prazo e a assinatura de quem 

identificou a não conformidade. O diário de bordo 

seria uma peça fundamental para o controle do 

que realmente foi identificado, e se a ação 

corretiva foi aplicada. 

Em substituição à planilha de controle de não 

conformidades, foram elaborados indicadores 

mensais com o percentual de não conformidades 

geral da empresa e por linha. Elaborou-se, 

também, gráficos de Paretos identificando quais 

as questões obtiveram um maior impacto dentro 

do mês, para se definir o foco, buscando eliminar 

a causa raiz das não conformidades. Após 

elaboração de apresentações com os resultados, 

sugeriu-se que fosse, previamente agendada, a 

reunião mensal incluindo os condutores de 

processo, responsáveis de área, gerentes, gerente 
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geral, qualidade de processo e de sistemas. Nesta 

reunião o foco deve ser uma análise crítica e 

levantamento de todas as dificuldades 

encontradas, elaborando um “master dot” (Plano 

de ação) com prazos para fechamento de cada 

ação. Os planos de ação, estratégias que 

objetivam ações que solucionem o problema, 

podem contemplar o uso diferentes ferramentas 

da qualidade e o grau de dificuldade ou o custo de 

implementação, sendo percebidas como “Não 

complexas” e “Complexas”.  

Após um ano de desenvolvimento e ajustes, 

foi realizada a aprovação do projeto pela diretoria 

e implementado em junho de 2017 o novo 

formulário nas operações. Todos os operadores, 

supervisores/líderes e gerentes foram treinados 

para executar o preenchimento pela qualidade de 

processo, e o material foi incluso no treinamento 

básico introdutório (TBI). Nos primeiros meses 

de implementação surgiram muitas dúvidas em 

relação ao preenchimento, mas com o decorrer do 

tempo tudo foi normalizado conforme 

habitualidade. Com a realização das reuniões 

mensais, o envolvimento de toda a empresa foi 

visível, e foi notável também que a ferramenta 

passou de ser uma obrigação para parte de algo 

fundamental, ou seja, houve uma mudança na 

cultura que se desenvolveu durante anos. Três 

meses depois, os indicadores começaram a 

apontar melhorias nos processos em algumas 

linhas, reduzindo o número de não conformidades 

e aumentando o número de ações concluídas com 

geração de melhorias para a organização. Duas ou 

mais linhas de produção obtiveram, nos primeiros 

meses, resultados negativos nos indicadores, por 

dificuldades na resolução de não conformidades 

identificadas.  

 

3.2 Percepção da aplicação da auditoria 

escalonada 
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Com 10 meses de uso do novo modelo de 

Auditorias Escalonadas de Processo na 

organização, e a fim de conhecer o potencial de 

melhoria contínua da Auditoria Escalonada junto 

aos processos produtivos para motivar sua 

divulgação nas linhas de produção, foi 

desenvolvido um questionário com 11 operadores 

e 03 gerentes, incluindo o gerente geral da OMR, 

buscando entender a atual percepção dos 

operadores e gerentes sobre a aplicabilidade da 

ferramenta.  

 A primeira questão foi: há quanto tempo os 

operadores gerentes realizam o preenchimento da 

Auditoria Escalonada de Processo, buscando 

identificar a experiência de cada um com a 

ferramenta. As alternativas de resposta se 

apresentam como segue: alternativa “A” mais de 

cinco anos, alternativa “B” entre um e cinco anos, 

alternativa “C” menos de um ano e alternativa 

“D” não realizo o preenchimento. Conforme 

resultados da pesquisa realizada com os 

operadores, 9% responderam que realizam o 

preenchimento há mais de cinco de anos, 55% 

responderam que realizam o preenchimento entre 

um e cinco anos, 36% responderam que realizam 

o preenchimento há menos de um ano e 0% 

responderam que não realizam o preenchimento. 

Já os resultados obtidos na pesquisa realizada 

com os gerentes, mostram que houve um empate 

entre as alternativas a, b e c, ou seja, 33% dos 

gerentes responderam que realizam há mais de 

cinco anos, 33% responderam realizam entre um 

e cinco anos, 33% responderam que realizam há 

menos de um ano e 0% responderam que não 

realizam o preenchimento. 

O BIQS cita que o escalonamento da auditoria 

deve ser entre os gerentes executivos em caráter 

trimestral, gerente de planta em caráter mensal, 

gerente suporte em caráter semanal e 
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supervisor/líder em caráter diário, ressaltando 

através disso a não obrigatoriedade do 

preenchimento das auditorias escalonadas pelos 

operadores, ou seja, como requisito específico a 

OMR não precisa aplicar a auditoria no nível 

operacional. Já a norma CQI 08 cita que as 

auditorias escalonadas de processo podem ser 

realizadas por membros da equipe do nível de 

trabalho (operadores), até o pessoal do mais alto 

nível da estrutura da organização. 

 

Figura 1 – Tempo de preenchimento das 

LPA’s: Operadores (A) e Gerentes (B).  

 

A                                                         B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

A segunda questão analisa se os operadores e 

gerentes foram treinados ou instruídos para 

realizar o preenchimento da Auditoria 

Escalonada, sendo a alternativa “A” sim recebi, a 

alternativa “B” sim, mas ainda tenho dúvidas, a 

alternativa “C” não recebi e a alternativa “D” não 

sei. Conforme resultado da pesquisa, 100% dos 

operadores responderam que foram treinados ou 

instruídos para realizar o preenchimento da 

Auditoria Escalonada. Já o resultado obtido na 

pesquisa dos gerentes mostra que 67% 

responderam que foram treinados ou instruídos 
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para realizar o preenchimento da Auditoria 

Escalonada, 0% respondeu que recebeu, mas 

ainda tem dúvidas, 33% responderam que não 

receberam treinamento ou instrução e 0% 

respondeu que não sabe. 

 A CQI 8 cita no item 4.2 – Treinamento dos 

Auditores – que os auditores de Auditorias 

Escalonadas de Processo (LPA) não necessitam 

de treinamento extensivo, mas eles precisam ser 

orientados sobre a intenção e mecanismos para a 

condução da auditoria, sendo o conteúdo do 

treinamento retirado da própria norma CQI 8 ou 

dos requisitos específicos dos clientes, o BIQS. É 

indicado que o treinamento contemple os demais 

elementos do BIQS que são obrigatórios no check 

list como bypass, sistema andon, first in first out  

(FIFO), trabalho padronizado e o resposta rápida 

“fast response”. 

 

Figura 2 – Treinamento e Instrução: 

Operadores (A) e Gerentes (B). 

 

A B  

                                                         B  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

A terceira questão analisa a realização do 

preenchimento das não conformidades no diário 
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de bordo localizado no verso do formulário, 

sendo a alternativa “A” sim, sempre, a alternativa 

“B” sim, às vezes, a alternativa “C” não; e a 

alternativa “D” não sei. Conforme resultados da 

pesquisa, 82% dos operadores afirmam que 

realizam sempre o preenchimento das não 

conformidades no diário de bordo, 18% afirmam 

que realizam o preenchimento às vezes, 0% 

afirma que não realizam o preenchimento e 0% 

afirma que não sabem. Já o resultado obtido na 

pesquisa com os gerentes mostra que 100% 

afirmam que realizam o preenchimento das não 

conformidades encontradas no diário de bordo. 

Segundo o BIQS o plano de reação para as 

não conformidades encontradas, deve ser 

registrado de forma imediata no verso do check 

list da auditoria, incluindo as ações corretivas 

para o mesmo. Já a norma CQI 8 cita o plano de 

reação como uma instrução do que fazer como 

resposta inicial se o item for encontrado não 

conforme, sendo indicado que na frente de cada 

questão contemplada no check list seja disposto o 

plano de reação para caso seja identificada uma 

não conformidade. A partir dos resultados obtidos 

na questão 03 é visível que 18% dos operadores 

ainda apresentam dificuldades em realizar o 

preenchimento do diário de bordo. O modelo de 

projeto implementado em 2017 atendeu ao 

requisito do cliente, com o plano de reação no 

verso do check list, porém não há na OMR 

existência de nenhuma instrução ou procedimento 

para tal. Conforme o item 3.9 da CQI 8, ao rever 

todo o formulário de auditoria e implementar um 

modelo novo na organização, a equipe de 

planejamento deve documentar o processo de 

LPA em um “procedimento padrão de LPA” 

considerando a conformidade com os requisitos 

específicos dos clientes, regras e 

responsabilidades, documentação e 

implementação de ações corretivas, reporte à 
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gerência, requisitos e registros de treinamentos. 

Esse procedimento auxilia na padronização e 

eliminação de dúvidas. 

 

Figura 3 – Preenchimento do diário de bordo: 

Operadores (A) e Gerentes (B) 

 

 

 

A                                                     B   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

A quarta questão analisa se os operadores e 

gerentes percebem a aplicação de ações corretivas 

nas não conformidades encontradas, sendo a 

alternativa “A” sim sempre, a alternativa “B” sim, 

às vezes, a alternativa “C” não e a alternativa “D” 

não sei. Conforme resultados da pesquisa com os 

operadores, 64% sempre percebem a aplicação 

das ações corretivas, 18% às vezes percebem a 

aplicação das ações corretivas, 18% não 

percebem a aplicação das ações corretivas e 0% 

não sabem. Já o resultado obtido na pesquisa dos 

gerentes mostra que houve um empate entre as 

alternativas a, b e c, ou seja, 33% dos gerentes 

sempre percebem a aplicação das ações 

corretivas, 33% percebem às vezes a aplicação de 

ações corretivas, 33% não percebem a aplicação 

de ações corretivas e 0% não sabe. 

O manual BIQS cita que é necessário dar 

feedback aos empregados, já a norma CQI 8 

ressalta no item 4.3 – Comunicação do 
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Lançamento das LPA’s às Áreas de Processo – 

que as histórias de sucesso sobre melhorias 

deveriam ser compartilhadas com áreas que 

estejam considerando “como e onde” as 

ferramentas LPA vão ajudá-las. Após análise dos 

resultados, deve-se ressaltar a visão de cada nível 

escalonado frente a expressão “ação corretiva”. 

Para o nível gerencial e alta direção ação 

corretiva pode ser interpretada como uma ação 

que elimina a causa raiz do problema e gera uma 

relação de custo benefício com retorno positivo à 

organização, filosofi a imposta também pela 

cultura de Produção em Classe Mundial (WCM). 

Já para o nível operacional, em grande parte, a 

ação corretiva é aquela ação que resolve o 

problema relatado, não sendo avaliado sempre o 

custo benefício, mas sim a melhoria daquele 

ponto levantado como um problema. A percepção 

diferenciada que cada nível tem de ação corretiva 

é visível nos indicadores, sendo que caso as ações 

corretivas estejam sendo aplicadas, como indica 

no gráfico dos operadores, o gráfico do nível 

gerencial deveria ter apresentado uma semelhança 

no resultado. 

  

Figura 4 – Percepção da aplicação de ações 

corretivas: Operadores (A) e Gerentes (B) 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
Sete LagoasSABERES nº. 05 | 2019



165

A quinta questão analisa se os operadores e 

gerentes acreditam que a Auditoria Escalonada é 

uma ferramenta que auxilia na melhoria contínua 

da organização, sendo a alternativa “A” sim 

sempre, a alternativa “B” sim às vezes, a 

alternativa “C” não e alternativa “D” não sei. 

Conforme resultados da pesquisa com os 

operadores, 55% acreditam que a auditoria 

escalonada é uma ferramenta que auxília sempre 

na melhoria contínua, 27% acreditam que a 

Auditoria Escalonada às vezes auxília na 

melhoria contínua, 18% não acreditam que a 

Auditoria Escalonada é uma ferramenta que 

auxília na melhoria contínua e 0% não sabe. Já o 

resultado obtido na pesquisa com os gerentes 

mostra que 100% acreditam que a Auditoria 

Escalonada é uma ferramenta que auxília sempre 

na melhoría contínua. 

 O BIQS cita que deve haver uma análise 

(indicador) da Auditoria Escalonada para 

melhoria contínua mensalmente, já a norma CQI 

8 ressalta que uma vez que a equipe de 

implementação de uma área esteja treinada ela 

deveria analisar quais KPI’s (Indicadores Chave 

de Performance) necessitam de melhoria, e ainda 

menciona que as LPA’s podem ser utilizadas não 

somente para melhoria da qualidade, mas para 

outras áreas como segurança, logística e outras 

métricas. 

 Na OMR, a partir do projeto implementado 

em 2017, são elaborados gráficos de 

acompanhamento conforme previsto no requisito 

específico do cliente, porém os gráficos não são 

divulgados no nível operacional, apenas 

apresentado no nível tático a supervisores/líderes 

e gerentes, na reunião mensal. A contradição 

entre o resultado apresentado nos indicadores dos 

gerentes da questão 04 e 05 é explicada pela 

forma como a questão fez sua abordagem, a 

questão 04 questiona a percepção das ações 
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corretivas, já a questão 05 questiona a crença na 

melhoria contínua. É visível que se bem aplicada 

as LPA’s trazem melhoría em diversas áreas da  

organização, mas podem não ser perceptíveis se 

houver falhas nas ações corretivas. 

  

Figura 5 – Melhoria contínua das LPA’s : 

Operadores (A) e Gerentes (B) 

 

A                                                            B    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

A sexta e última questão analisa se os 

operadores e gerentes consideram a Auditoria 

Escalonada uma ferramenta importante dentro da 

organização, sendo a alternativa “A” sim, sempre, 

a alternativa “B” sim, às vezes, a alternativa “C” 

não e a alternativa “D” não sei. Conforme 

resultado da pesquisa com os operadores, 73% 

acreditam sempre que a Auditoria Escalonada é 

importante, 18% acreditam às vezes que a 

Auditoria Escalonada é importante, 9% não 

acreditam que a Auditoria Escalonada é 

importante e 0% não sabe. Já o resultado obtido 

na pesquisa com os gerentes mostra que 100% 

acreditam que a Auditoria Escalonada é 

importante dentro da organização. 

O BIQS cita a importância da Auditoria 

Escalonada como um sistema que verifica a 

conformidade com o processo, de forma a impor 

a disciplina, melhorar comunicação, 

complementar o plano de controle e incentivar a 
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melhoria contínua. Já a norma CQI 8 cita em seu 

prefácio que um sistema de LPA bem implantado 

proporciona a organização uma cultura de 

responsabilidade, controle de processo e melhoria 

contínua, sendo o resultado desse esforço um 

melhor alinhamento entre os objetivos da 

organização e a chave para o sucesso nesse 

mercado global altamente competitivo. 

O projeto implementado em 2017 na OMR 

tinha em um dos tópicos a conscientização da 

organização frente à importância da auditoria 

escalonada. Através do resultado dos indicadores 

é notável que a grande maioria atingiu essa 

conscientização, mas que ainda existem melhorias 

a serem feitas de forma a tornar unânime a visão 

de importância. 

 

Figura 6 – Percepção de importância das 

LPA’s: Operadores (A) e Gerentes (B)  
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Foi possível concluir o objetivo geral traçado 

que era o de conhecer o potencial de melhoria 

contínua da Auditoria Escalonada junto aos 

processos produtivos para motivar sua divulgação 
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nas linhas de produção. Durante a realização da 

pesquisa foi necessário conhecer junto às linhas 

de produção da OMR como é realizado o 

preenchimento dos formulários e quais melhorias 

a utilização correta desta ferramenta pode agregar 

dentro de um processo produtivo. A partir da 

pesquisa forma-se uma análise crítica quanto às 

melhorias que devem ser feitas ao projeto, 

implementado em 2017. De forma a melhorar o 

desempenho, a OMR poderia retirar a aplicação 

das LPA’s no nível operacional, estando de 

acordo com o requisito específico do cliente, e 

poderia envolver o nível estratégico (diretoria) 

reforçando a credibilidade da ferramenta. 

Pode ser realizada uma melhoria nas questões 

abordadas na Auditoria Escalonada de processo 

retirando todas as questões relativas a treinamento 

e substituindo por questões que verifiquem se o 

operador está cumprindo as instruções e normas 

estabelecidas. Para cada uma das questões deve 

ser elaborado um breve plano de ação instruindo 

sobre como agir caso encontrada uma não 

conformidade. É necessário concretizar na OMR 

a mentalidade baseada em risco, de forma a 

elaborar questões voltadas para verificação do 

processo. Devem ser elaboradas questões no 

check list, de forma obrigatória, que contemplem 

os elementos do BIQS que fazem menção as 

LPA’S como: desvios de processo “Bypass”, 

sistema de alarmes “Andon”, sistema logístico 

FIFO, processos documentados e o resposta 

rápida “fast response”. Um procedimento e uma 

instrução devem ser criados de forma a 

documentar todo o processo das LPA’s dentro da 

organização, incluindo um fluxograma de como 

proceder ao identificar uma não conformidade no 

processo, e após, realizado um workshop com 

todos os auditores para eliminação de dúvidas.  

Mediante execução destes objetivos foi 

possível identificar diversos fatores que 
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comprovam os benefícios da Auditoria 

Escalonada sendo eles citados abaixo: 

· É uma ferramenta simples, direta e 

prática, desenvolvida com poucos minutos; 

· É uma ferramenta “viva” sendo suas 

questões abertas a adaptações conforme 

necessidades da organização; 

· A aplicação da ferramenta garante o 

cumprimento dos requisitos dos clientes e 

adequação para fornecimento; 

· A boa aplicabilidade da Auditoria 

Escalonada garante a qualidade dos produtos e 

processos; 

· A melhoria gerada pelas ações 

corretivas das não conformidades identificadas 

são notáveis, não dependendo de indicadores 

específicos para mensuração dos resultados, pois 

impactam nos principais KPI’s de uma 

organização, como refugo interno, retrabalho, e 

devolução de clientes; 

· A melhoria na qualidade dos produtos 

e processos que podem ser adquiridas com a 

Auditoria Escalonada impactam em grande parte 

dos principais indicadores da organização, como 

na produtividade (OEE – Overall Equipament 

Effectivences). 

 

Conclui-se que a Auditoria Escalonada é uma 

ferramenta que proporciona um impacto 

significativo dentro da organização se bem 

aplicada. Para uma melhor aplicação, pode-se 

utilizar da ferramenta da qualidade PDCA, 

planejando as questões que serão aplicadas, 

desenvolvendo os formulários e indicadores que 

atendam as necessidades da organização, 

checando se a implementação trouxe todos os 

benefícios esperados no planejamento, 

encontrando erros/falhas, e agindo melhorando e 

reiniciando etapas caso necessário. No projeto 

desenvolvido na OMR em 2016-2017 a fase de 
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planejamento não foi eficaz, deixando de levantar 

pontos essenciais, e não foram executadas as 

últimas duas etapas do PDCA de checagem e 

ação, tornando o processo estabilizado de forma 

falha. É necessário reiniciar etapas, voltando ao 

planejamento e realizando uma reestruturação em 

toda a ferramenta. 
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RESUMO 
 

A baixa disponibilidade de fósforo (P) é um 

fator limitante para o aumento da produtividade do 

milho, uma vez que o P é um dos macronutrientes 

com menor eficiência de uso pelas plantas. Sendo  

assim, modificações na morfologia do sistema 

radicular são importantes para aumentar a 

eficiência na aquisição de P nas plantas. O gene 

PHOSPHORUS STARVATION TOLERANCE 1    
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(PSTOL1), codifica uma quinase que ao ser 

superexpressa em arroz aumenta o crescimento 

radicular e a aquisição de P e, consequentemente, a 

produtividade de grãos. O objetivo deste trabalho foi 

caracterizar funcionalmente os genes de milho, 

ZmPSTOL1_8.05, ZmPSTOL1_3.06 e 

ZmPSTOL1_8.02, homólogos ao OsPSTOL1. A 

clonagem e sequenciamento da região codificante 

possibilitaram a obtenção das sequências completas 

para cada gene e o alinhamento dos aminoácidos 

mostrou que as proteínas ZmPSTOL1 são 

conservadas em comparação ao OsPSTOL1. A 

análise in silico mostrou que as três proteínas 

ZmPSTOL1 possuem, assim como OsPSTOL1, um 

domínio quinase serina/treonina, um sítio ativo de 

ATP e um sítio ativo previsto serina/treonina, sendo 

que apenas ZmPSTOL1_3.06 não possui um domínio 

transmembrana. A expressão das proteínas de 

ZmPSTOL1 indicou que as proteínas são expressas a 

partir de três horas de indução e ZmPSTOL1_3.06 

teve a melhor expressão, provavelmente pela 

ausência do domínio transmembrana em sua 

composição. Os dados obtidos neste trabalho 

sugerem que as proteínas ZmPSTOL1 possuem 

características estruturais típicas de quinases do tipo 

receptoras citoplasmáticas e podem estar envolvidas 

em respostas a deficiência de P em milho de forma 

semelhante ao OsPSTOL1.  

 

Palavras-chave: Eficiência de fósforo; Quinase; 

Raiz; Sequenciamento. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O milho (Zea Mays) é o principal cereal 

cultivado no mundo, tendo grande importância 

para a agricultura devido a sua versatilidade, que 

vai do consumo animal, seu principal uso, 
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passando pelo consumo humano, até à produção 

de combustíveis renováveis. A maior parte da 

cultura de milho, no Brasil, concentra-se na 

região centro-sul. Essa região é 

predominantemente constituída pelo bioma 

Cerrado cujo tipo de solo que prevalece é o 

latossolo que é tipicamente pouco fértil e muito 

ácido (SANTOS et al., 2010).  

O cultivo do milho em larga escala no 

Cerrado só se tornou possível devido ao 

desenvolvimento de novas tecnologias para o 

melhoramento dos solos dessa região. A baixa 

disponibilidade de nutrientes nesse solo afeta toda 

a produtividade agrícola, inclusive a do milho. A 

falta do fósforo (P) é um dos fatores mais 

limitantes ao cultivo agrícola nesse tipo de solo, 

posto que as plantas possuem baixa eficiência de 

captação e de uso deste nutriente. As plantas 

apresentam vários mecanismos para melhorar a 

aquisição de P do solo, sendo o principal deles 

modificações na arquitetura radicular. 

Em arroz, foi identificado o gene Phosphorus-

starvation tolerance 1 (PSTOL1), que codifica 

uma proteína quinase responsável por aumentar 

precocemente o crescimento e desenvolvimento 

do sistema radicular das plantas, o que acarreta 

uma maior aquisição de P do solo e, 

consequentemente, maior produção de grãos. 

Análises fenotípicas em linhagens semi-

isogênicas de arroz na presença e ausência do 

OsPSTOL1 mostram que, em condições de baixa 

disponibilidade de P, as plantas que possuem o 

gene OsPSTOL1 apresentam a superfície 

radicular significantemente maior (GAMUYAO 

et al., 2012). No genoma do milho, foram 

identificados seis homólogos ao gene de arroz 

que codificam proteínas com mais de 55% de sua 

identidade com o OsPSTOL1. Um mapeamento 
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de QTL foi feito utilizando uma população de 

linhagens endogâmicas recombinantes (RILs) 

provenientes de duas linhagens contrastantes na 

eficiência de aquisição de P, sendo a linhagem de 

milho L3 eficiente e L22 ineficiente. Quatro 

genes (ZmPSTOL1_3.06, ZmPSTOL1_4.05, 

ZmPSTOL1_8.02 e ZmPSTOL1_8.05) que co-

localizam com QTLs relacionados à morfologia 

radicular, peso seco total da planta e eficiência na 

aquisição de P foram identificados neste 

mapeamento (AZEVEDO, 2015), indicando que 

esses genes candidatos estão relacionados com 

modificações na morfologia radicular do milho e 

na absorção de P. Dentre esses quatro genes, três 

têm maior expressão na raiz do que na parte aérea 

em condições de baixo P. Esses genes são 

preferencialmente expressos nas raízes da 

linhagem parental que contribui com alelos 

positivos para os respectivos QTLs (AZEVEDO, 

2015). Análises de expressão gênica detalhadas 

nas linhagens contrastantes para eficiência na 

aquisição de P, mostram que o ZmPSTOL1_8.02 

e o ZmPSTOL1_8.05 possuem maior expressão 

na linhagem L22, na zona de divisão da raiz 

primária, enquanto o ZmPSTOL1_3.06 é mais 

expresso na linhagem L3 na zona de 

diferenciação da raiz primária (NEGRI, 2015). 

A partir dessas questões apresentadas, o 

presente estudo teve como objetivo caracterizar 

funcionalmente as proteínas codificadas pelos três 

genes PSTOL1 de milho por meio de 

caracterização in silico da sequência completa de 

cDNA e expressão heteróloga na bactéria 

Escherichia coli. 

 

2 METODOLOGIA 
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2.1 Isolamento, clonagem e sequenciamento da 

região codificadora dos genes  

 

A região codificante dos genes candidatos foi 

sequenciada a partir do cDNA das linhagens de 

milho L3 e L22, sendo utilizado o cDNA da L22 

para os genes ZmPSTOL1_8.05 e 

ZmPSTOL1_8.02, o da linhagem L3 para 

ZmPSTOL1_3.06 com base nos resultados de 

expressão (NEGRI, 2015) e mapeamento de QTL 

(AZEVEDO, 2015) desses genes. Os 

oligonucleotídeos foram desenhados utilizando o 

software Primer3 (UNTERGASSER et al., 2007). 

Após o sequenciamento completo, a sequência 

relativa à região codificante de todos os 

 

genes ZmPSTOL1 foi sintetizada e clonada no 

vetor pUC57 pela empresa GenScript USA Inc. 

(http://www.genscript.com). O DNA plasmidial  

resultante dessas construções foi utilizado 

como base para a amplificação da região 

codificadora dos genes utilizando 

oligonucleotídeos com sítios de restrição 

enzimática (TAB.1) para a clonagem no vetor de 

expressão pET28a (Novagen).  
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Tabela 1 - Sequências de oligonucleotídeos desenhados com sítios de restrição enzimática para 

clonagem e expressão de proteínas heterólogas. 

  

Gene 
Sítio da 

enzima de 
restrição 

Primers 

Tama
nho do 
fragmento 
(pb) 

ZmPS
TOL1_8.0
5 L22 

NdeI_Nco
I 

BamHI_X
hoI 

5’-
GCATATGGCC ATGGGGATGTGGAA GTTTCTC-3’ 

3’-
GGGATCCTCGAGTCAGCTCAAAAGAACTCTGGG-5’ 

1128 

ZmPS
TOL1_3.0
6 L3 

NdeI_Nco
I 

HindIII_
NotI 

5’-GCATATGGCC ATGCTGCCATTCAAATCGA -3’ 
3’GAAGCTTGCGGCCGCTAATTTATATAACCTT

TGATTAGTTGGGG -5’ 
1026 

ZmPS
TOL1_8.0
2 L22 

NheI_Nco
I 

BamHI_X
hoI 

5’-GGCTAGCCATGGGGATGTGGAAGTT TCTC-3’ 
3’-

GGGATCCTCGAGTTACAGAGTTGGCAACCGTTG-5’ 
1332 

Fonte: NEGRI, 2015.  

 

Foi realizada uma PCR com 5,0 µL do DNA 

plasmidial, 4,0 µL do tampão 5x Buffer HF, 1,0 

µL do primer específico F (0,5 µM), 1,0 µL do 

primer específico R (0,5 µM), 0,6 µL de DMSO 

(3%), 0,2 µL de Phusion DNA Polymerase (1 

unidade/µL), 1,0 µL de DNTPS (2,5 mM) e 7,2  

 

µL de água. A reação foi levada ao termociclador 

à 98 ºC por 30 segundos, em um ciclo, 98 ºC por 

10 segundos, 55 ºC por 30 segundos e 72 ºC por 

um minuto, em 35 ciclos, e 72º C por 10 minutos, 

em um ciclo. O fragmento gerado de cada gene 

foi clonado no pGEM®-T Easy Vector  

Sete LagoasSABERES nº. 05 | 2019



177

Systems (Promega), seguindo as recomendações 

do fabricante. 

O DNA com as construções foi inserido na 

bactéria Escherichia coli DH5α por choque 

térmico e foi realizada a PCR de colônia para a 

confirmação de colônias positivas. As colônias 

positivas foram inoculadas em meio líquido CG 

com antibiótico ampicilina (20 mg/mL) e 

crescidas sob agitação constante de 150 rpm à 37 

ºC. O DNA plasmidial foi extraído como kit de 

extração Wizard® Plus SV Minipreps DNA 

Purification System (Promega), seguindo as 

recomendações do fabricante.  

O sequenciamento foi feito com 1,0 µM do 

primer específico F e primer específico R 

(TAB.1) e dos primers M13F 

(5GTAAAACGACGGCCAGT-3´) e M13R (5´-

CAGGAAACAGCTATGACC-3´), 50 ng/uL de 

cDNA, 0,5 uL de BigDye® Terminator v3.1 

Ready Reaction (1X) e 1,75 µL Sequencing 

Buffer (200 mM Tris-HCl pH 9,0; 5 mM 

MgCl2.6H2O) (Applied Biosystems, Forter City, 

CA) no equipamento 3500xL Genetic Analyzer 

(Applied Biosystems, Forter City, CA) e as 

sequências que foram processadas no software 

BioEdit Sequence Aligment Editor (HALL, 

1999).  

 

2.2 Análise dos domínios das proteínas 

ZmPSTOL1_8.05, ZmPSTOL1_3.06 e 

ZmPSTOL1_8.02 

 

As sequências processadas foram analisadas 

com os sofwares Expasy (ARTIMO et al., 2012), 

TMHMM Sever v. 2.0 (KROGH et al., 2001), 

InterProScan (JONES et al., 2014) e SignalP 

(PETERSEN et al., 2011). Para a elaboração da 

figura com os domínios e sítios ativos preditos da 
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proteína foi utilizado o software Prosite My 

Domains (SIGRIST et al., 2012). As sequências 

de aminoácidos foram analisadas e alinhadas pelo 

programa BLAST P 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 

 

2.3 Expressão das proteínas ZmPSTOL1 em E. 

coli  

 

Os fragmentos subclonados no vetor pGEM 

foram clonados no vetor de expressão bacteriano 

pET28a (FIG.2) na região C-Terminal e foram 

inseridos em células competentes de E. coli BL21 

(DE3) (Novagen) através de choque térmico. Foi 

feito um pré-inóculo que foi diluído para 

densidade ótica 0,1 e o inóculo foi crescido a  37 

°C até densidade ótica 0,6-0,9. A expressão das 

proteínas foi induzida por 100 mM de lactose e 

inicialmente foram coletadas amostras com 3, 6 e 

12 horas para definição do melhor tempo de 

indução.  O pellet das bactérias foi ressuspendido 

em 10 mL de Tampão de Afinidade (50 mM 

fosfato de sódio pH 7.2, 5% glicerol, 100 mM de 

NaCl e 1 mg/mL de lisoenzima) para que 

ocorresse lise celular.  As amostras (5 uL) foram 

colocadas em 5 µL de 2 X tampão de amostra de 

proteínas (Tris-HCl 50 mM pH 6,8, glicerol 8%, 

SDS 1%, β-mercaptoetanol 1%, EDTA 2 mM, 

azul de bromofenol) e levadas a 95 °C por cinco 

minutos para que a proteína sofresse desnaturação 

e pudesse ser visualizada em eletroforese em gel 

Mini-PROTEAN® TGX™SDS-PAGE 4-15%. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O cDNA sequenciado foi traduzido e o 

alinhamento dos aminoácidos do PSTOL1 de 

arroz em relação aos seus homólogos em milho 
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(FIG.1), mostrou a identidade entre as sequências 

ZmPSTOL1_8.05, ZmPSTOL1_3.06 e 

ZmPSTOL1_8.02 de 70, 66 e 54% 

respectivamente.  O número de aminoácidos e o 

peso molecular das proteínas ZmPSTOL1_8.05, 

ZmPSTOL1_3.06 e ZmPSTOL1_8.02 estão 

apresentados na Tabela 2.  Na Figura 1, quanto 

mais a cor vai se aproximando do vermelho, 

maior a semelhança entre o gene OsPSTOL1 e os 

genes ZmPSTOL1. Podemos observar que a 

sequência de aminoácidos codificados pelo gene 

OsPSTOL1 e seus homólogos em milho são 

bastante conservados, assim como os sítios ativos 

existentes dentro dessa localização. Sabe-se que 

OsPSTOL1 possui similaridade em maior parte de 

sua sequência de aminoácidos com quinases do 

tipo receptoras citoplasmáticas (GAMUYAO et 

al., 2012). As quinases do tipo receptoras 

citoplasmáticas (RLCKs) são parte de uma 

subdivisão do grupo das proteínas quinases do 

tipo receptoras (RLKs), diferindo das RLKs pela 

ausência do domínio extracelular e/ou do domínio 

transmembrana (RAMEGOWDA et al., 2014). 

Existem estudos que demonstram a caraterização 

de função de RLCKs envolvidas em respostas a 

estresses abióticos, como a RLCK em 

Arabidopsis thaliana que regula negativamente a 

sinalização do ácido abscísico (ABA) (TANAKA 

et al., 2012); em arroz uma outra RLCK 

(OsRLCK253) foi sugerida por interagir com 

proteínas associadas e ativar respostas a esses 

estresses. Sua superexpressão mostra um aumento 

da tolerância a estresses de seca e salinidade 

(GIRI et al.,2011). Considerando a similaridade 

entre as sequências, é possível inferir que as 

proteínas ZmPSTOL1_8.05, ZmPSTOL1_3.06 e 

ZmPSTOL1_8.02 têm função biológica 

semelhante ao OsPSTOL1.  
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Figura 1 - Alinhamento dos aminoácidos correspondentes ao gene de arroz OsPSTOL1 e seus homólogos em milho 

(ZmPSTOL1_8.05, ZmPSTOL1_3.06 e ZmPSTOL1_8.02). 

Fonte: A própria autora. 
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Tabela 2 - Número de aminoácidos (aa) e tamanho (kDa) das proteínas ZmPSTOL1_8.05,  

ZmPSTOL1_3.06 e ZmPSTOL1_8.02. 

 

Proteína Número de aa Tamanho (kDa) 

ZmPSTOL1_8.05 375 41,7 

ZmPSTOL1_3.06 343 38,4 

ZmPSTOL1_8.02 443 49,5 

Fonte: A própria autora. 

 

A predição das proteínas com base na 

sequência do cDNA possibilitou a predição de 

domínios, sítios ativos e presença de peptídeo 

sinal (FIG. 2), mostrando que o gene 

ZmPSTOL1_8.05 e o gene ZmPSTOL_8.02 

possuem em sua composição estrutural um 

domínio transmembrana, um sítio ativo ATP e um 

sítio ativo Serina/Treonina, ao passo que o gene 

ZmPSTOL1_3.06 possui ambos os sítios ativos, 

porém não foi detectada a presença do domínio  

 

transmembrana. A presença do domínio 

trasmembrana é um importante indicador de que 

as proteínas que contêm este domínio possuem 

interação com a membrana plasmática. Essa 

interação sugere que essas proteínas podem ter 

um papel como sensor, conectando o ambiente 

extracelular ao citoplasma fazendo assim com que 

sinais intracelulares sejam desencadeados (DE 

OLIVEIRA, 2011). A ausência do domínio 

extracelular e a similaridade na estrutura desses 
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genes comparados ao OsPSTOL1 são indicadores 

de que estas proteínas são proteínas quinases do 

tipo receptoras citoplasmáticas (RLCKs), e, uma 

vez que são consideradas homólogas ao 

OsPSTOL1, há fortes indícios de que estão 

relacionadas a respostas a condições de estresses 

abióticos, atuando na cascata de sinalização que 

antecede a resposta a determinado estresse 

(GAMUYAO et al., 2012; NEGRI, 2015).  

Figura 2 - Domínios e sítios ativos das 

proteínas codificadas pelo gene PSTOL1 de arroz 

e pelos seus homólogos em milho. 

 

 

 Fonte: A própria autor 

 

O vetor pET28a foi escolhido para expressar as 

proteínas de interesse fusionadas a uma cauda de 

histidina. Após a correta clonagem dos genes 

ZmPSTOL1 com vetor pET28a foi feito um teste de 

indução da expressão considerando diferentes 

tempos (0, 3, 6 e 12 horas), que mostrou a expressão 

das proteínas (FIG. 3), com o tamanho esperado. 

Não houve aumento no nível de expressão das 

proteínas após três horas de indução, indicando que 

esse tempo é adequado para análise da expressão. A 

proteína codificada pelo gene ZmPSTOL1_3.06 foi 

induzida com maior sucesso (FIG. 3). Essa proteína 
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não possui o domínio transmembrana, ao contrário 

das proteínas ZmPSTOL1_8.05 e ZmPSTOL1_8.02. 

As proteínas do tipo receptoras são caracterizadas 

estruturalmente por possuírem um domínio 

extracelular, um transmembranar e um domínio 

quinase, enquanto as quinases do tipo receptoras 

citoplasmáticas podem ou não ter a presença do 

domínio transmembrana e não possuem o domínio 

extracelular (RAMEGOWDA et al., 2014).   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 3 - Teste temporal de indução por lactose 

das proteínas ZmPSTOL1. A) ZmPSTOL1_8.05 (1 a 

4) e ZmPSTOL1_3.06 (5 a 8), B) ZmPSTOL1_8.02 

(9 a 12). 1, 5 e 9: Não induzida; 3, 6 e 10: 3 horas 

após indução; 3, 7 e 11: 6 horas após indução e 4, 8 

e 12: 12 horas após indução. L: Marcador de peso 

molecular pré-corado SeeBlue® Plus 2 (Life 

Technologies). 

 

FIG. 3 Fonte: Elaborado pela própria autora  

A diferença significativa na indução das 

proteínas expressas pelos genes ZmPSTOL1_8.05 

e ZmPSTOL1_8.02 comparados ao gene 

ZmPSTOL1_3.06 pode ser explicada pela 

ausência do domínio transmembrana em 

ZmPSTOL1_3.06. Para que haja a expressão e 

solubilização das outras duas proteínas é 

necessária a utilização de outras cepas para 

expressão e/ou o uso de substâncias que facilitem 

a solubilização das proteínas com  
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domínio de membrana plasmática celular 

(WAGNER; KOHORN, 2001). 

Os resultados aqui apresentados contribuíram 

para um melhor entendimento sobre a estrutura 

das proteínas expressas pelos genes 

ZmPSTOL1_8.05, ZmPSTOL1_3.06 e 

ZmPSTOL1_8.02, abrindo caminho para um 

melhor entendimento sobre a sua funcionalidade. 

Além dos resultados de expressão gênica 

apresentados por NEGRI 2015, a análise de 

domínios dessas proteínas e o alinhamento de 

aminoácidos dos genes candidatos em 

comparação ao OsPSTOL1 são fortes indícios de 

que essas proteínas são classificadas como 

proteínas quinases do tipo receptoras 

citoplasmáticas (RLCKs).  

Proteínas quinases são consideradas 

reguladores chave do crescimento e da arquitetura 

da planta. As proteínas quinases da superfamília 

de receptores citoplasmáticos (Receptor-like 

cytoplasmic kinase, RLCK), do qual as proteínas 

OsPSTOL1 e ZmPSTOL1 fazem parte, são 

moléculas de sinalização que fornecem um 

sistema de alerta para a presença de estresses 

bióticos e abióticos que ativam as vias de 

sinalização protetora nas plantas. Para entender 

melhor o mecanismo de ação das proteínas 

quinases, faz-se necessária a realização de ensaios 

de fosforilação in vitro, tanto para avaliar a 

autofosforilação das proteínas, como o seu papel 

na transfosforilação de outros elementos para que 

o sinal seja transmitido e a planta consiga 

codificar proteínas responsivas aos estresses 

reconhecidos, podendo ser realizados ensaios com 

substratos diferentes e a presença de diferentes 

cátions, como magnésio, cálcio ou manganês, 

para avaliar se essas proteínas são dependentes de 

outros fatores para que a sua atividade seja 
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realizada com êxito (RAMEGOWDA et al., 

2014).  

Os resultados obtidos contribuem na 

elucidação do mecanismo de ação das proteínas 

ZmPSTOL1 que leva a alterações na morfologia 

radicular de milho e o aumento na absorção de P 

(AZEVEDO, 2015; LOPES, 2016).    

 

4 CONCLUSÃO 

 

Com base nas informações apresentadas 

conclui-se que as proteínas ZmPSTOL1_8.05, 

ZmPSTOL1_3.06 e ZmPSTOL1_8.02, possuem 

características estruturais e domínios semelhantes 

às proteínas quinases do tipo receptoras 

citoplasmáticas, que possivelmente, possuem um 

papel essencial no reconhecimento e sinalização a 

deficiência de P em plantas de milho. 
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COTAS RACIAIS E INCLUSÃO: um estudo acerca da igualdade no estado democrático de direito 
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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi promover uma 

análise das cotas raciais a partir de um estudo 

aprofundado, desde os paradigmas 

constitucionais do Estado Liberal, Estado do  

bem estar social até o Estado Democrático de 

Direito. Foi analisado buscando-se uma melhor 

compreensão acerca da aplicabilidade das cotas 

raciais, em que o principal requisito para sua 
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fator determinante a cor da pele,  

dade, tal como alguns liberais defendem, não serve 

como realização da igualdade de fato. Afinal, igualdade 

jamais pode significar meramente igualdade perante a lei.

  

Palavras-chave: Cotas Raciais. Igualdade. Estado 

Democrático de Direito. Integridade. Dworkin. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Muito se discute sobre o princípio da 

igualdade em face das cotas raciais, como 

pressuposto para a sua validade ou discriminação, 

uma vez que as cotas são um modelo de ação 

afirmativa em que apenas um grupo de cidadãos 

se enquadra, podendo ser beneficiado através da 

inserção em universidades ou cargos públicos. 

O marco teórico utilizado durante o estudo foi 

a teoria do direito como integridade e da 

igualdade de Ronald Dworkin (2011), 

principalmente o que esse autor defende em 

Virtude Soberana: teoria e prática da igualdade. 

A Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 elenca em seu título II “Dos 

Direitos e Garantias fundamentais” os direitos e 

deveres do cidadão brasileiro, assegurados pelo 

princípio da igualdade. Segundo a Constituição 

Federal (BRASIL, 1988, p. 9) todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País, a inviolabilidade do direito à 

Sete LagoasSABERES

concessão tem como

busca pela igualdade no Estado  como pressuposto da

Direito. A partir da pesquisa foi possível Democrático de

concluir que a mera leitura formal do princípio da igual-
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vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade. 

Com isso, é possível dizer que, o direito da 

igualdade previsto na Constituição Federal 

assegura a igualdade de todos os cidadãos perante 

a lei e sua aplicabilidade, é a igualdade formal e 

substancial independente de qualquer distinção, 

vedando qualquer tratamento pautado na 

diferenciação do indivíduo em si, limitando a 

atuação do legislador. Já a igualdade substancial 

ou material tem por objetivo maior igualar os 

menos favorecidos, os “desiguais”, garantindo a 

igualdade de oportunidades. 

O texto constitucional buscou aproximar as 

concepções de igualdade, no qual o legislador não 

deve afastar-se do tratamento isonômico ao 

aplicar a lei, porém, quando tratamos de 

igualdade material, devemos observar as 

diferenças entre os indivíduos subordinados à 

aplicação das normas, chegando à conclusão que 

não existe igualdade absoluta ao majorar as 

normas, porque as diferenças devem ser 

consideradas e analisadas dentro do contexto da 

situação existente, levando o princípio da 

igualdade a uma proporcionalidade. 

Este trabalho, em específico, concentrou-se 

em fazer um estudo acerca das ações afirmativas, 

a fim de esclarecer, se as cotas  raciais são um 

meio de inclusão social ou de discriminação 

racial. “A ação afirmativa não é 

contraproducente. Pelo contrário, parece muito 

bem sucedida. Nem é injusta: não transgride os 

direitos individuais nem compromete nenhum 

princípio moral”. (DWORKIN, p. 578, 2011) 
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O fato é que as cotas raciais surgiram como 

uma maneira de tentar diminuir o sofrimento 

causado na raça negra pelos longos anos de 

escravidão e que perdura na vida dos 

afrodescendentes até os dias atuais, por meio do 

preconceito e da discriminação vividos em 

sociedade. 

 

 

O paradigma do Estado Liberal de direito tem 

a divisão da sociedade na esfera pública e na 

esfera privada, como uma das suas principais 

características que representam a sociedade 

civil e a sociedade política. 

Sob o paradigma liberal, cabe ao Estado, 

através do Direito Positivo, garantir certeza nas 

relações sociais, via compatibilização dos 

interesses privados de cada um com o interesse de 

todos, mas deixar a felicidade ou a busca da 

felicidade nas mãos de cada indivíduo. 

(CATTONI, 2002, P.  55) 

Dessa forma, o Estado passou a dar para os 

indivíduos uma ideia de liberdade individual que 

até então não existia; a liberdade antes do 

surgimento do Estado Liberal era condicionada as 

ações do estado, ao querer do estado. Com o 

surgimento deste novo modelo de Estado, o 

indivíduo passou a ser livre em sociedade 

O fato de que a discriminação racial está 
presente no continente americano é 
premissa inescusável. A longa 
persistência do sistema escravocrata em 
muito dos seus países acompanhada de 
décadas de segregação racial justificam 
preconceitos arraigados em 
determinadas sociedades até a 
atualidade, tais como Estados Unidos e 
Brasil. (BELLINTANI, 2006, p. 197) 
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podendo fazer o que quisesse, desde que 

permitido em lei. 

O efeito desse modelo de Estado foi a 

igualdade para todos, “igualdade perante à Lei, 

certeza e seguranças jurídicas, tutela 

jurisdicional, segurança pública, etc” 

(CATTONI, 2002, P. 55)  

O Estado de bem estar social teve seu 

surgimento após a Primeira Guerra Mundial, 

advento da crise da sociedade liberal e 

surgimento do capitalismo monopolista, que 

ocasionou uma verdadeira guerra entre as 

potências do continente Europeu, dando início ao 

constitucionalismo e, se firmando após a segunda 

guerra mundial. 

Este modelo de estado buscava o bem estar 

da sociedade, garantindo o capitalismo através 

da livre concorrência e da livre iniciativa. A 

concessão de direitos sociais buscava a 

compensação das desigualdades sociais até 

então existentes, e, veio não somente assegurar, 

mas, também redefinir os conceitos de 

igualdade, seguranças, propriedade, vida e 

liberdade. 

Assim, o estado Democrático de Direito, 

surgiu para superar o estado Liberal e Social, com 

uma ideia de organização política, não vista antes. 

A Constituição da República Federativa do 

Brasil marca a sua ruptura com constituições 

anteriores quando, em seu primeiro artigo 

legitima que a “República Federativa do Brasil, 

formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 
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em Estado Democrático de Direito” (BRASIL, 

1988, p. 9). 

O que a Constituição brasileira busca é a 

superação das desigualdades por meio da garantia 

dos direitos fundamentais, através da democracia, 

da participação da sociedade na política, na 

economia, na cultura, buscando via consenso, 

uma ideia de justiça aplicável igualmente a todos, 

e isso somente é possível com a junção das 

esferas pública e privada. 

Para Stern (1984, p. 181) 

 

As ideias de Constituição e direitos 
fundamentais são, no âmbito do 
pensamento da segunda metade do século 
XVIII, manifestações paralelas e 
unidirecionadas da mesma atmosfera 
espiritual. Ambas se compreendem como 
limites normativos ao poder estatal. 
Somente a síntese de ambas outorgou à 

Constituição a sua definitiva e autentica 
dignidade fundamental. 

 

Neste contexto, foi possível concluir, que por 

meio das cotas raciais, é possível proporcionar a 

igualdade, uma vez que é dada oportunidades 

para que todos sejam iguais, sendo um meio de 

erradicar com as desigualdades e preconceitos, 

pois são proporcionados igualdade de condições. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para a realização deste trabalho, foi realizado 

um estudo da Lei 12.711 de agosto de 2012 – Lei 

das Cotas raciais, a fim de analisar o conteúdo e 

quais requisitos são necessárias, além da cor da 

pele, para se pleitear as vagas destinadas ao 
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cumprimento da referida lei tanto nas 

universidades quanto em concursos públicos. 

Posteriormente, foi realizado um estudo sobre 

os paradigmas constitucionais de Estado Liberal, 

Estado do bem estar social e Estado Democrático 

de Direito, com o objetivo de uma melhor 

compreensão de como era tratada a igualdade 

nessas concepções de estado, até o atual Estado 

Democrático de Direito.  

Em seguida, foi feito um estudo sobre os 

aspectos doutrinários e constitucionais das cotas 

raciais, comparando o texto constitucional com o 

pensamento de importantes doutrinadores, como 

Ronald Dworkin.  

As cotas raciais entre a Discriminação lícita e 

a discriminação ilícita, foi outro assunto 

abordado, deixando evidente a diferença entre a 

discriminação com o intuito doloso, a qual a lei 

repudia; e a discriminação permitida, seja ela com 

o intuito de inclusão social. 

A integridade e igualdade para Ronald 

Dworkin e Virtude Soberana: teoria e prática da 

igualdade, foram essenciais para a realização 

deste estudo, pois trouxeram de maneira clara as 

concepções de justiça, e, principalmente, 

igualdade para a busca da melhor interpretação. 

Por fim, foram estudadas as cotas raciais 

como realização da igualdade, a partir do qual 

foram feitas criticas à igualdade formal presente 

na Constituição Federal de 1988, e a importância 

da materialização da oportunidade como modo de 

redução da desigualdade social e racial, como um 

meio de inclusão social, através das 

oportunidades de condições. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As ações afirmativas são “políticas e 

mecanismos de inclusão concebidas por entidades 

públicas, privadas e por órgãos dotados de 

competência jurisdicional, com vistas à 

concretização de um objetivo constitucional 

universalmente reconhecido – o da efetiva 

igualdade de oportunidades a que todos os seres 

humanos têm direito” (GOMES, 2001) 

A igualdade que se busca está nas 

oportunidades de condições, de ter acesso ao 

básico, ao direitos fundamentais elencados na 

Constituição Federal, dentre eles o direito à 

educação. 

A igualdade é uma busca constante em meio a 

uma sociedade que se preocupa tanto com 

aspectos sociais e raciais, em que o preconceito e 

a discriminação acontecem explicitamente aos 

nossos olhos, todos os dias, em todos os lugares. 

“Assim, a adoção do discrímen racial, que em 

princípio é suspeito de ser discriminatório, é 

admissível quando tenha por objetivo beneficiar o 

grupo ou minoria excluído, hipótese em que se 

mostra compatível com o princípio da igualdade”. 

(HALBRITTER, p. 104, 2005) 

O que deve ser evidenciado é que as cotas 

raciais surgiram como uma realização da 

igualdade que até então não existia. Pardos e 

negros não tinham as mesmas oportunidades que 

brancos; estudar em uma universidade federal era 

um sonho distante e difícil de ser alcançado. 

Foi possível observar que os negros e os 

pardos correspondem à grande maioria da 
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população brasileira, estando o Brasil dentro do 

ranking entre os países com maior número de 

população negra. Ocorre que este fato não foi o 

suficiente para que os negros e pardos tenham 

condições iguais. Os grandes cargos, as ótimas 

vagas e as excelentes oportunidades consideradas 

no mercado de trabalho, em sua maioria ainda, 

ainda são preenchidas por brancos. Apenas 12% 

da população negra e 13% da população parda 

possui curso superior, números que se fazem 

preocupantes, enquanto que na população branca, 

31% possuem curso superior. Outro fator 

preocupante é que a grande maioria dos negros se 

encontra na situação de desempregados, e 

conforme dados do IBGE (Instituto Brasileiro De 

Geografia e Estatística), o salário de uma pessoa 

negra corresponde a 59,2% do salário de uma 

pessoa branca; é aí que está a desigualdade social 

entre as raças. Essa desigualdade está presente na 

nossa sociedade desde a época da escravidão. “A 

maioria dos planos universitários de ação 

afirmativa é criada para aumentar o ingresso de 

uma série de grupos minoritários”. (Dworkin, p. 

548, 2011). 

As cotas raciais puderam ser analisadas sobre 

os aspectos doutrinários e constitucionais. Os 

aspectos doutrinários são constituídos em base de 

opiniões de diversos autores acerca da 

aplicabilidade das cotas raciais. 

Neste sentido: 

 
Discute-se a legitimidade do sistema de 
cotas a partir da perspectiva de que a raça 
como fator de discriminação positiva pode 
fazer surgir no imaginário social, à falsa 
ideia de que a separação entre brancos e 
negros é legítima e despertar a consciência 
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dos indivíduos ao em vez de promover a 
igualdade (KAUFMANN, 2007). 

 

Alguns autores afirmam que o sistema das 

cotas raciais “não tem sido eficiente para 

combater as desigualdades raciais na educação e a 

exclusão social a que estão submetidos os 

negros”. (PENA, 2010, p. 23) 

Raça e etnia sempre foram conceitos 

utilizados para legitimar a exclusão dos negros, 

hoje, devem ser utilizados para a sua inclusão 

(PIOVESAN, 2005). 

Já os aspectos constitucionais são os presentes 

na Constituição Federal de 1988, que dispõe no 

seu artigo 5º sobre o princípio da igualdade: 

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes”. 

O princípio da Igualdade também está 

explícito no artigo 4, VIII, da nossa carta magna, 

que dispõe sobre a igualdade racial: 

 

Art. 4 A República Federativa do Brasil 
rege-se nas suas reações internacionais 
pelos seguintes princípios: 
(...) 
VIII – repúdio ao terrorismo e racismo; 

 

Desta forma, o Princípio da Igualdade tem 

por objetivo proporcionar a igualdade de 

possibilidade e aptidões a todos os cidadãos, 

através do tratamento isonômico da Lei, 

garantindo a todos oportunidades iguais, 

independentemente de raça. 
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Sobre a diferenciação entre discriminação 

lícita e ilícita, foi possível concluir que a 

discriminação lícita seria a preferência em 

relação a uma determinada pessoa, através de 

argumentos favoráveis para efetivar a sua 

proteção.  

Nesse sentido, afirma Cruz (2009, p. 21) 

“são legítimas as discriminações por idade que 

proíbem uma criança menor de 14 (quatorze) 

anos de contrair relação de emprego (art. 227, § 

3º) ou um adolescente menor de 16 (dezesseis) 

anos de votar (art. 14, inciso II, alínea “c”)”. 

A respeito da discriminação ilícita, Cruz 

afirma que “é uma conduta humana (ação ou 

omissão) que viola os direitos das pessoas com 

base em critérios injustificados e injustos, tais 

como a raça, o sexo, a idade, a opção religiosa e 

outros” (2009, p. 29) 

Pode-se dizer que o preconceito e o senso 

comum são os geradores desses injustificados, 

impostos pela sociedade em geral, através da 

cultura, tradição, religião entre outros. 

  Os direitos fundamentais podem ser 

violados através de dois tipos de 

discriminações consideradas ilícitas: 

discriminação direta e discriminação de fato. A 

discriminação direta não é comum no Brasil. 

De acordo com Cruz (2099, p. 30) é “uma 

conduta da qual se depende facilmente o 

animus discriminatório, ou seja, o dolo, a 

vontade de violar o direito de outrem”. Já a 

discriminação de fato é muito comum no 

Brasil, tanto na autonomia privada como na 
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pública. No primeiro, a citada forma de 

discriminação, é denominada por Gomes 

“racismo inconsciente”3. 

Nesse sentido, 

Por meio desse mecanismo, o discriminador 
não tem a consciência do mau que provoca. 
Sequer sabe que está discriminando, o que 
contribui para a difusão de conceitos tais 
como o mito da democracia racial 
brasileira. É o que ocorre com frequência e 
profusão com as blagues e piadas, 
chamadas politicamente incorretas e que, 
por serem assim taxadas, repetem-se e se 
reproduzem cada vez mais no Brasil.4 

 

Assim, entende-se que as ações afirmativas, 

no caso as cotas raciais, são um meio que o 

governo encontrou para tentar diminuir a 

discriminação ilícita através de uma 

discriminação lícita na busca pela igualdade de 

oportunidades. 

Foi possível fazer uma análise a respeito do 

Direito como integridade para Ronald 

Dworkin, e foi possível perceber que a proposta 

de Dworkin rompe tanto com concepções 

convencionalistas, como o positivismo jurídico, 

quanto com concepções pragmatistas, como o 

realismo jurídico. Assim, segundo Dworkin “O 

direito como integridade nega que as 

manifestações do direito sejam relatos factuais 

do convencionalismo, voltados para o passado, 

ou programas instrumentais do pragmatismo 

jurídico, voltados para o futuro.” (DWORKIN, 

2007, p. 271). 

Dworkin apresenta a integridade do direito 

como uma concepção de justiça e, principalmente 

equidade para a busca da melhor interpretação.  

Gomes (2001) afirma:  
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No Brasil, algumas (não todas) práticas 

discriminatórias’ sobretudo em matéria de educação e 

emprego se enquadram perfeitamente nessa modalidade. 

Banalizadas, passam a integrar a prática institucional 

‘normal’ e são ofuscadas pela ausência de 

questionamentos propiciada pelo mito da democracia 

social.” (GOMES, 2001. P. 30/31). 

 

Para Dworkin (2007, p. 272)  

 

Segundo o direito como integridade, as 
proposições jurídicas são verdadeiras se 
constam, ou se derivam, dos princípios de 
justiça, equidade e devido processo legal 
que oferecem a melhor interpretação 
construtiva da pratica jurídica da 
comunidade. 

 

A integridade do direito nada mais é que a 

estruturação do direito de maneira a garantir a 

igualdade de direitos a todos. Ou seja, 

 

O direito como integridade pede quês os 
juízes admitam, na medida do possível, que 
o direito é estruturado por um conjunto 
coerente de princípios sobre a justiça, a 
equidade e o devido processo legal 
adjetivo, e pede-lhes que os apliquem nos 
novos casos que se lhes apresentam, de tal 
modo que a situação de cada pessoa seja 
justa e equitativa segundo as mesmas 
normas.” (DWORKIN, 2007 p. 291) 

 

Para Dworkin, existem diversos conceitos de 

igualdade dentro de uma sociedade, nos quais, 

deve-se destingi-las, para só então, definir um 

ideal político 

A igualdade é um ideal político popular, mas 

misterioso. As pessoas podem tornar-se iguais 

(ou, pelo menos, mais iguais) em um aspecto, 

com a consequência de torna-se desiguais (ou 

mais desiguais) em outros. (DWORKIN, 2011 p. 

3) 
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Conforme Dworkin (2011, p. 4), 

 

Tratarei de duas teorias gerais da igualdade 
distributiva. A primeira (que chamarei de 
igualdade de bem estar) afirma que o 
esquema distributivo trata as pessoas como 
iguais quando distribui ou transfere 
recursos entre elas até que nenhuma 
transferência adicional possa deixá-las mais 
iguais em bem-estar. A segunda (igualdade 
de recursos) afirma que as trata como iguais 
quando distribui ou transfere de modo que 
nenhuma transferência adicional possa 
deixar mais iguais suas parcelas de todos os 
recursos. 

 

A respeito da funcionalidade das ações 

afirmativas foi possível levantar os seguintes 

questionamentos 

 

O primeiro é uma questão de princípio: a 
ação afirmativa para negros é injusta 
porque viola o direito de todo candidato ser 
julgado por seus méritos individuais? O 
segundo é uma questão de diretriz ou 

consequência: a ação afirmativa produz 
mais mal do que bem além de suas 
capacidades, ou estigmatizam todos os 
negros como inferiores, ou faz com que a 
comunidade se torne mais, em vez de 
menos, prevenida com relação à raça? 
(DWORKIN, 2011, p. 549) 

 

Para Dworkin (2011, p. 549), 

 

Essas duas perguntas estão vinculadas pois 
muita gente acha que a ação afirmativa é 
justa quando proporciona um bem 
substancial, ou para aqueles aos quais se 
destina a beneficiar ou a toda a 
comunidade, mas injusta se não o fizer pois 
os danos que provoca as esperanças de 
admissão de outros candidatos (entre os 
quais não há só brancos, porém outras 
minorias, como asiático-americanos, cuja 
notas em grupos são relativamente altas) 
serão, então, inúteis. Não obstante 
perguntas são independentes, porque as 
políticas de admissões sensíveis á raça 
podem ser injustas para os candidatos 
rejeitados ou para o grupo ode negros como 
um todo, mesmo que eles alcancem 
exatamente o que foram preparado para 
alcançar. 
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Conforme Dworkin (2011, p. 549) 

 

Muita gente acha que a ação afirmativa é 
justa quando proporciona um bem 
substancial, ou para aqueles aos quais se 
destinam a beneficiar ou a toda a 
comunidade, mas injusta se não o fizer, 
pois os danos que provoca a esperança de 
admissão dos outros candidatos (entre os 
quais não há só brancos, porém outras 
minorias, como asiáticos- americanos, cuja 
notas em grupos são relativamente altas) 
serão então inúteis. 

 

Ressalta se que tanto os críticos como os 

defensores da ação afirmativa, baseiam se suas 

teorias em dados superficiais reiterados de 

casos esporádicos que são noticiados em 

jornais. “Baseiam-se em relatos introspectivos 

ou casuais de negros bem-sucedidos que 

atribuem à ação afirmativa o fato de terem tido 

uma chance, ou a culpam por estigmatizá-los, 

insultá-los ou vulgarizá-los”(DWORKIN, 

2011, p. 550) 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Inicialmente, deve-se levar em consideração 

que o Brasil não é e nunca foi, um país que fosse 

exemplo no quesito democracia racial. Pelo 

contrário, toda a história do país, é mercada pelo 

preconceito, pelo desprezo, pela discriminação;  

pela separação de classes. 

Muito se fala em inclusão social, mas, a 

análise da população brasileira não deixa dúvidas 

que ainda vivemos em um país onde a maioria 

dos habitantes é negra ou parda, e ainda assim, é 

um país onde o preconceito está presente em 
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todos momentos na vida em sociedade, quando a 

cor da pele é fator determinante para “classificar” 

ou “desclassificar” um cidadão. 

Com o surgimento da Política das Cotas 

Raciais, um modelo de ação afirmativa norte 

americano, implementado no Brasil, muitos 

enxergaram como uma oportunidade de tentar 

sanar a história de escravidão vivenciada pelos 

negros durante longos anos. A escravidão das 

senzalas não existe mais, porém o sofrimento 

ainda é vivenciado todos os dias quando os 

afrodecendentes são discriminados, seja nas ruas, 

nas escolas, nos empregos, entre amigos ou até 

mesmo na própria família. 

A partir daí, surge um importante 

questionamento acerca da igualdade presente no 

texto constitucional e sua aplicabilidade no 

Estado Democrático de Direito. 

O Princípio da Igualdade prevê que todos 

somos iguais e não devemos ser tratados sem 

nenhuma distinção; mas como já foi mencionada, 

a distinção acontece todos os dias na vida em 

sociedade. Não existe igualdade que abranja 

todos os cidadãos, até mesmo porque ninguém é 

igual a ninguém. Vivemos em um país 

miscigenado, um país que é uma mistura de 

várias raças, várias classes sociais, onde 

infelizmente os menos favorecidos não são 

tratados como iguais, porque não são oferecidas 

condições de serem iguais. 

O que as cotas raciais buscam é dar essas 

condições aos negros, através da distinção deles 

aos outros grupos da sociedade, para então igualá-
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los em oportunidades. Oportunidade de estar em 

uma Universidade Pública, que provavelmente 

seria mais difícil de ser alcançada se não fosse 

pelas cotas, e não é pelo fato dos negros não 

serem capazes; jamais, e sim, porque não foram 

dadas condições de estudarem em escolas boas, 

de acesso à cultura e trabalho ao longo do 

crescimento. 

O que o presente trabalho buscou demonstrar, 

a partir da teoria de Ronald Dworkin, como as 

cotas raciais são importantes no processo de 

crescimento tanto pessoal, quanto profissional, 

pois elas dão a essa classe desfavorecida, 

oportunidades que lhes foram tiradas durante 

anos. 

Não há o que se falar em 

inconstitucionalidade das cotas raciais, uma vez 

que elas promovem uma discriminação lícita, 

para posteriormente promover a igualdade de 

condições. Essa igualdade até então não existia. 

Presenciam-se a desigualdade todos os dias 

noticiados no jornal; a busca pela igualdade é 

uma busca constante e que graças às cotas raciais 

pode ser alcançada por um grupo tão excluído da 

sociedade. 

Diante disto, por tudo que foi exposto, 

conclui-se que as cotas raciais são um modelo de 

ação afirmativa constitucional, que veio para 

tentar sanar toda a história da escravidão, todas as 

marcas carregadas pela raça negra, todo o 

preconceito e discriminações sofridas até os dias 

atuais. Conclui-se também, que vivemos em uma 

sociedade de desigualdades em todos os aspectos, 
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onde não é possível a existência da igualdade 

formal no Estado Democrático de Direito. 

Por fim, afirma-se, que só é possível 

proporcionar a igualdade uma vez que é dada 

oportunidades para que possam ser e estar 

iguais, que são oferecidas pelas cotas raciais, e 

são um meio de erradicar com as desigualdades 

e preconceitos, pois são proporcionados 

igualdade de condições. 
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RESUMO 

 

Em plantas transgênicas, o número de cópias 

do transgene pode influenciar o nível de 

expressão e a estabilidade genética do gene alvo, 

o que torna a estimativa do número de cópias do 

transgene extremamente importante na pesquisa 

com culturas geneticamente modificadas. O gene 

Axi1, envolvido na ação das auxinas, já foi 

utilizado anteriormente como controle endógeno 

na determinação de número de inserções de 

trangenes de tabaco, no entanto não foi 

confirmado se esse gene é cópia única. Portanto, 

o objetivo desse trabalho foi estabelecer uma 

metodologia com PCR em tempo real (qPCR) 

para determinar o número de cópias em plantas 

transgênicas de tabaco, utilizando o gene Axi1 

como controle endógeno. Plantas de tabaco (Petit 

havana) foram transformadas via Agrobacterium 

tumefaciens e regeneradas com vetor vazio 

(pMCG1005), com o gene de arroz Phosphorus 

Starvation Tolerance 1 (OsPstol1) e seus 

homólogos em milho (ZmPstol3.06, ZmPstol8.02 

e ZmPstol8.05_1) e sorgo (Sb07g002840, 

Sb03g031690 e Sb03g006765) sob o promotor da 

ubiquitina e com o gene de seleção Bar. Para 

confirmar o número de cópias do gene Axi1, um 

fragmento desse gene de tabaco foi clonado e 

utilizado na confeccção de uma curva padrão. O 

número de cópias do gene foi obtido plotando-se 

valores de Ct obtidos de amostras de DNA 

genômico de tabaco de concentração conhecida 

nessa curva. Essa abordagem demonstrou que o 

gene Axi1 encontra-se em cópia única no genoma 
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do tabaco. Assim, onze eventos de tabaco 

transgênico T0 fora avaliados com o método 2-ΔCt 

para determinar o número relativo de cópias do 

gene Bar no genoma, utilizando Axi1 como gene 

de referência. Uma amostra com uma cópia 

(ZmPstol8.02 Ev.6) foi estabelecida pelo metódo 

2-ΔCt  e utilizada como referência de cópia única 

usando o método 2-ΔΔCt. Os resultados da 

determinação do número de cópias foram 

concordantes com as taxas de segregação em 

plantas T1 com o genótipo Bar de cada evento. 

Todos os três eventos cópia únicas tiveram 

segregação Mendeliana de 3:1 e esses resultados 

confirmam que Axi1 é um gene cópia única e 

pode ser usado como um controle endógeno para 

avaliar o número de cópias com o método 2-ΔΔCt 

em tabaco transgênico. 

 

Palavras-chave: Transgênico; Nicotiana 

tabacum; Axi1; fósforo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Plantas transgênicas contêm um ou mais 

genes introduzidos por meio da técnica de 

transformação genética. Por meio desta técnica, 

uma nova característica de outra espécie, que não 

acontece espontaneamente, pode ser inserida na 

planta (RANI; USHA, 2013) e transmitida para 

seus descendentes (LEITE, 1998). Em 1983, 

surgiram as primeiras plantas transgênicas de 

tabaco contendo um gene codificante para a 

resistência contra o antibiótico canamicina 

(FRALEY et al., 1983). Desde então, diversas 
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proteínas foram expressas em plantas de tabaco, 

milho e batata, dentre outras (AUSTIN et al., 

1994). O tabaco (Nicotiana tabacum) é uma das 

plantas mais transformadas e considerada como 

modelo, uma vez que possui métodos de 

transformação bem estabelecidos, possui fácil 

propagação, além de ter o genoma sequenciado 

(KOORNNEEF; MEINKE, 2010). 

A transformação via Agrobacterium é um dos 

métodos mais utilizados, onde a agrobactéria 

transfere parte do DNA do seu plasmídeo Ti 

(Tumor Inducing) para células de plantas 

(HOEKEMA et al., 1983; ROGERS et al.,1986). 

Estudos moleculares, como a determinação do 

número de inserções, são necessários após a 

transformação genética, já que o número de 

cópias e o local de inserção podem influenciar a 

estabilidade dos genes e seu nível de expressão 

(GADALETA et al., 2011). A técnica de PCR em 

tempo real tem se apresentado como uma 

alternativa rápida, sensível e acurada para este 

tipo de análise. Essa estimativa é essencial para a 

fixação do transgene, ou seja, obtenção de 

progênies homozigóticas, dado que múltiplas 

cópias podem causar efeitos negativos na 

expressão de um gene. No entanto, para a 

utilização dessa metodologia é essencial que se 

conheça um gene de referência de cópia única no 

genoma da planta avaliada, com pouca variação 

na expressão por influência de estímulos externos 

ou mudanças no metabolismo celular. Dessa 

forma, as possíveis variações de pipetagem e 

consequentemente a concentração final dos 

reagentes, da amostra ou variações nas condições 
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das reações da PCR em tempo real, seriam 

corrigidas pela expressão do gene constitutivo.  

Em tabaco (Nicotiana tabacum), o número de 

cópias em plantas transgênicas transformadas 

com o gene P3 (PotatoVirus A - PVA) 

(NOVÁKOVÁ et al., 2005) foi estimado 

utilizando o gene Axi1 como controle endógeno 

(SUBR et al., 2006). O gene Axi1 (Auxin 

independent1) tem papel na ação da auxina, sendo 

que em plantas selvagens ele é expresso 

principalmente nas raízes. WALDEN e 

colaboradores (1994) utilizaram o gene Axi1 

como gene de referência para a quantificação 

relativa baseada no método 2-∆∆Ct (LIVAK; 

SCHMITTGEN, 2001) e posteriormente a 

eficiência de reação foi testada e  o número de 

cópias por PCR em tempo real foi confirmado por 

teste de segregação  por SUBR et al. (2006), 

porém não foi confirmado se o Axi1 era realmente 

cópia única, uma vez que o tabaco é 

alotetraploide. O tabaco tem um genoma 

complexo e grande (4,5 Gb) com uma 

significativa proporção de repetições (>70%). A 

espécie N. tabacum (2n=4x=48) evoluiu da 

hibridização interespecífica dos ancestrais 

Nicotiana sylvestris (2n=24, doador materno) e 

Nicotiana tomentosiformis (2n=24, doador 

paterno) a cerca de 200.000 anos atrás (LEITCH 

et al., 2008).  

Eventos de plantas transgênicas de tabaco 

expressando os genes Phosphorus-Starvation 

Tolerance 1 (OsPstol1) de arroz, responsável por 

aumentar a área de superfície radicular, a 

aquisição de P e a produção de grãos 
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(GAMUYAO et al., 2012),  e seus homólogos de 

milho (ZmPstol1_3.06, ZmPstol1_8.02 e 

ZmPstol1_8.05_1) e de sorgo (Sb07g002840, 

Sb03g031690 e Sb03g006765) foram gerados 

(LOPES, 2016) devido a necessidade de 

validação funcional dos genes Pstol1 de sorgo e 

milho. Dentro desse contexto, o presente trabalho 

teve como objetivo estabelecer uma metodologia 

para a determinação, por PCR em tempo real, do 

número de cópias de inserções de transgenes em 

plantas de tabaco expressando os genes Pstol1, 

usando o gene Axi1 como controle endógeno. 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Clonagem do gene Axi1 

 

 Foram desenhados oligonucleotídeos para a 

clonagem do fragmento do gene Axi1 (GenBank: 

X80301) com 727 pb (Ax1CloneF: 5´-

AGATGCAGTTGTTGCAGCTC-3´ e 

Axi1CloneR: 5´-

TCAGATGCAAGGCAACAAAG-3´). A reação 

de PCR foi composta por DNA genômico de 

tabaco (40 ng), 0,5 mM de MgCl2, 0,5 mM de 

primer, 1x GoTaq® Colorless Master Mix 

(Promega) em um volume final de 20 mL de 

reação. As reações foram submetidas à 94 ºC por 

2 minutos, seguido po 35 ciclos de 94 ºC por 20 

segundos, e 61ºC por 20 segundos e 72 ºC por 1 

minutos, finalizando com 72 ºC por 5 minutos. A 

banda referente ao fragmento de interesse foi 

isolada e clonada no pGEM®-T Easy Vector 
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Systems (Promega), seguindo as orientações do 

fabricante.  

  

2.2 Confirmação do número de cópias do gene 

Axi1 no genoma de tabaco 

 

A quantificação do número de cópias do gene 

Axi1 no genoma do tabaco foi feita utilizando-se 

uma curva padrão de quatro pontos obtidos a 

partir de uma diluição seriada com fator de 1:10 

do DNA plasmidial contendo 100.000, 10.000, 

1.000 e 100 cópias do gene Axi1. O número de 

cópias do plasmídeo (quantidade inicial) foi 

calculado utilizando a fórmula abaixo: 

 

 

 

 

 Os valores de CT foram plotados contra o 

logaritmo dos números de cópias e a curva padrão 

foi gerada a partir do ajuste de uma regressão 

linear dos pontos plotados. A eficiência de 

amplificação por PCR (E) foi calculada a partir 

do coeficiente de inclinação da reta ajustada e de 

acordo com a equação (RASMUSSEN, 2001): E 

= 10−1/slope – 1. Para a determinação do número de 

cópias do gene Axi1 no genoma de tabaco, 87 ng 

(10000 cópias do genoma – conteúdo 2C = 8,7 

pg) de quatro amostras independentes de DNA 

genômico foram amplificadas nas mesmas 

condições e interpoladas na curva padrão.  

 A princípio foi utilizada a fórmula 

2Ct_referência−Ct_transgene (ZHANG et al., 2015) para 

determinar uma amostra calibradora com uma 

N de cópias/µL = massa molecular x 6,022 x 1023  

                                   massa (g) 
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cópia única do transgene e posteriormente foi 

utilizada a fórmula 2-ΔΔCt (LIVAK; 

SCHIMITTGEN, 2001).  

 A reação de PCR foi composta por DNA 

plasmidial nas diluições descritas acima e 90 ng 

DNA genômico, Fast SYBR® Green Master Mix 

(Applied Biosystems da Thermo Fisher 

Scientific, Foster City, CA) 1X, 1 mM de cada 

primer (Axi1Forward: 5´-

GCCGTCCTTGTAGTTCCAAA -3´e 

Axi1Reverse:5´-

TTTGGAACTACAAGGACGGCC -3´) (SUBR 

et al., 2006) em volume final de 10 mL. As 

condições de amplificação foram: 95 °C por 20 

segundos uma vez, seguida por 40 ciclos de 95 °C 

por 3 segundos e 60 °C por 30 segundos, no 

equipamento 7500 Fast Real Time PCR System 

(Applied Biosystems da Thermo Fisher 

Scientific, Foster City, CA), seguindo as 

recomendações do fabricante. 

 

2.3 Estimativa do número de cópias dos 

eventos transgênicos de tabaco 

 

 A estimativa do número de cópias do 

transgene inicialmente foi calculada para onze 

eventos T0 das construções gênicas pMCG1005 

Ev. 5 (vetor vazio), OsPstol1 Ev. 11 , ZmPstol3.06 

Ev. 6, ZmPstol8.02 Ev. 6, ZmPstol8.05_1 Ev. 13, 

Sb07g002840 Evs. 4 e 5, Sb03g031690 Evs. 3 e 

7, Sb03g006765 Evs. 12 e 21 utilizando a fórmula 

2Ct_referência−Ct_transgene, na qual não é necessária que 

tenha um evento e/ou linhagem de referência com 

cópia única (ZHANG et al., 2015). A partir dessa 

Sete LagoasSABERES nº. 05 | 2019



216

 

 

análise, uma amostra com cópia única do 

transgene foi selecionada como referência para 

calcular com a fórmula 2-ΔΔCt (LIVAK; 

SCHIMITTGEN, 2001), para quantificar níveis 

de expressão relativa. 

 A reação foi composta por 50 ng de DNA 

genômico, Fast SYBR® Green Master Mix 

(Applied Biosystems, Foster City, CA) 1X, 0,6 

mM dos oligonucleotídeos Axi1Forward e 

Axi1Reverse (SUBR et al., 2006) ou 0,8 mM dos 

oligonucleotíedos Bar (BarF:5’-

ACAGCGACCACGCTCTTGA-3e BarR:5’-

GCTCTACACCCACCTGCTGA-3’) em volume 

final de 10 mL. As condições de amplificação 

foram: 95 °C por 20 segundos uma vez, seguida 

por 40 ciclos de 95 °C por 3 segundos e 60 °C por 

30 segundos no equipamento 7500 Fast Real 

Time PCR System (Thermo Fisher Scientific, 

Foster City, CA), seguindo as recomendações do 

fabricante. 

 

2.4 Teste de segregação nas plantas 

transgênicas de tabaco 

 

 Sementes de três eventos transgênicos de 

tabaco na progênie T1 (pMCG1005 Ev.7, 

OsPstol1 Ev.6, ZmPSTOL8.02 Ev. 6) foram 

germinadas em meio MS (MURASHIGE & 

SKOOG, 1962) sem agente de seleção. Plântulas 

com 20 a 35 dias após a germinação foram usadas 

para extração de DNA genômico pelo método de 

Saghai-Maroof et al. (1984).  

A inserção dos cassetes de expressão nas 

plantas transgênicas de tabaco foram confirmadas 
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por PCR utilizando 30 ng de DNA genômico, 0,5 

mM de cada primer (BarF1: 5´- 

AGAAACCCACGTCATGC-3´ e BarR1: 5´- 

GTGGTTGACGATGGTGCA-3´), tampão de 

reação 1X, 0,6 mM de cada dNTP, 1U Taq DNA 

Polimerase Platinum (Invitrogen), DMSO 5% em 

volume final de 20 mL. As condições de ciclagem 

foram: 94 °C durante 2 minutos, seguido de 35 

ciclos de: 94 °C por 20 segundos, 62 °C por 30 

segundos e 72 °C por 30 segundos, terminando 

com 72°C por 5 minutos.  

 O teste de χ2 foi feito para comparar as 

proporções esperadas para a integração de uma 

cópia do transgene (TIZAOUI; KCHOUK, 2012). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Neste trabalho foi usada a técnica de PCR 

em tempo real para estimar o número de cópias 

do transgene em plantas de tabaco transgênicas, 

utilizando o gene Axi1, como gene endógeno 

cópia única e o gene Bar como gene alvo. Foi 

necessária a determinação do número de cópias 

do Axi1, uma vez que não foi encontrada 

descrição definitiva na literatura. O fragmento 

clonado (727 bp) do gene Axi1 foi utilizado para 

testar a especificidade dos oligonucleotídos, 

através da curva de dissociação (melting), que 

evidenciou a amplificação de um único produto 

(Figura 1A), indicando a inexistência de produtos 

inespecíficos. Além disso, os experimentos 

mostraram que a eficiência dos oligonucleotídeos 

foi 93%, e, portanto apropriados para serem 
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utilizados para o estabelecimento da curva 

padrão. A eficiência dos oligonucelotí dos é a 

medida que equivale à taxa de amplificação da 

PCR, possibilitando assim determinar o sucesso 

destes utilizados nessa técnica. A utilização do 

método 2-ΔΔCt requer uma eficiência dos 

oligonucleotídeos de 90 a 100% e com uma 

eficiência equivalente entre os oligonucleotídos 

do gene alvo e do gene endógeno.   

 A curva padrão foi estabelecida utilizando 

DNA plasmidial com o fragmento do gene Axi1 

clonado em concentrações crescentes 

representando de 100 a 100.000 cópias com DNA 

genômico de tabaco. As amostras de DNA 

genômico de tabaco quantificaram entre 7.000 a 

12.650 cópias, interpolando no ponto de 10.000 

cópias na curva padrão.  O resultado indica que o 

gene Axi1 é encontrado em cópia única no 

genoma (Figura 1B) e que foi herdado de apenas 

uma das espécies que originaram a espécie 

Nicotiana tabacum.  

 

Figuras 1 A e 1 B – Curvas de dissociação e 

padrão 
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Figura 1. Curva de dissociação com os 

oligonucleotídeos para o gene Axi1 de tabaco (A) 

e Curva padrão gene Axi1 utilizando as diluições 

de 100.000, 10.000, 1.000 e 100 cópias do 

fragmento contendo plasmídeo do gene Axi1 (B) 

R2: 0,992 e Efficiência (%): 93,055. Em  

 

vermelho, pontos da curva padrão e em azul, o 

gene Axi1 no genoma do tabaco. 

 Inicialmente, foi utilizado o método 2-ΔCt 

usando o gene Axi1 como gene endógeno e o 

gene alvo o gene de seleção Bar na geração T0 de 

oito construções gênicas dos transgênicos de 

tabaco para identificar uma amostra cópia única. 

A amostra cópia única selecionada para ser 

utilizada como referência pelo método 2-ΔΔCt foi 

ZmPstol8.02 Ev.6. A amostra referência cópia 

única foi utilizada como referência para o cálculo 

do número de cópias de 52 eventos, sendo que 48 

eventos foram considerados cópia única e os 

demais variaram entre duas a cinco cópias 

(Tabela 1). Como esperado, o tabaco não 

transformado não apresentou amplificação para o 

gene Bar (Tabela 1). Resultados semelhantes com 

transformação mediada por Agrobacterium 

tumefaciens foram encontrados em duas 

linhagens transgênicas de Nicotiana tabacum cv. 

Xanthi, com inserção de uma cópia do transgene 

AtWBC (Arabidopsisthaliana ATP binding 

cassette (ABC) transporter) (YUAN et al., 2007) 

e em noventa e duas linhagens T0 de algodão com 

inserção de uma a quatro cópias do gene nptII 

(neomycin phosphotransferase tip II) (YANG et 
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al., 2013). Os resultados obtidos corroboraram os 

de SUBR e colaboradores (2006), que usaram o 

gene Axi1 (Auxin independent1) como controle 

endógeno para determinar o número de cópias de 

transgênicos de tabaco com o gene Potato vírus A 

(PVA) P3. 

Em comparação com a transformação 

mediada por Agrobacterium tumefaciens, na 

transformação por biobalística ocorre integração 

de um grande número de cópias do transgene no 

genoma vegetal, o que pode levar ao 

silenciamento do transgene 

(VYACHESLAVOVA et al., 2012). O processo 

de silenciamento gênico envolve a interação de 

sequências homólogas de DNA ou RNA, no qual 

o RNA participa do silenciamento pós-

transcricional, onde ocorre a degradação de 

mRNAs homólogos no citoplasma e do 

silenciamento transcricional, que está relacionado 

com o bloqueio da transcrição por um RNA 

antisenso proveniente do próprio DNA, causando 

metilação da região promotora no núcleo 

(FAGARD; VAUCHERET, 2000; VAUCHERET 

et al., 2001; VENDRUSCOLO, 2003). 

 

Tabela 1. Estimativas do número de cópias do 

transgene Bar em linhagens T0 de tabaco por 

qPCR calculado pelo método2-ΔΔCt, utilizando o 

gene Axi1 como controle endógeno
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 Para validar os dados obtidos do número de 

cópias por PCR em tempo real, foi feito um teste 

de segregação com os eventos pMCG1005 Ev. 7, 

OsPSTOL1 Ev. 6 e ZmPSTOL8.02 Ev. 6. Para o 

evento pMCG1005 Ev. 7, do total de dezesseis 

plântulas quatorze foram positivas para Bar e 

duas negativas, no evento OsPSTOL1Ev. 6 de 

dezenove plântulas dezesseis foram positivas e 

três negativas para Bar, e evento ZmPSTOL8.02 

Ev. 6 de dezenove plântulas quatorze foram 

positivas e cinco negativas para Bar. Sendo, 

portanto, o padrão de segregação esperado para 

características monogênicas (3:1) confirmado por 

meio de teste de χ2 com p<0,05 (Tabela 2). A 

segregação nesses eventos segue padrões de 

segregação Mendelianos 3:1, visto que os 

transgenes são herdados como um alelo 

dominante (CHRISTOU et al., 1989; MISRA, 

1989; PAWLOWSKI; SOMERS, 1996; 

THEUNS et al., 2002), no qual cada planta (2n) 

possui um par de genes, onde cada alelo doado de 

um dos pais é transmitido de geração a geração, 

sendo passados individualmente por meio dos 

gametas (n). A segregação Mendeliana 3:1 indica 

que há a presença de um único loco transgênico 

que pode ser funcional (PARROTT, 2010). 

 

Tabela 2. Segregação mendeliana e valores χ2 

para eventos transgênicos de tabaco T1 obtendo 

valores menores que o tabelado (3,481) (p<0,05) 
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 Os transgenes são herdados sexualmente 

como uma característica dominante, com herança na 

proporção Mendeliana de 3:1 quando presentes em 

cópia única no genoma hospedeiro (CHRISTOU et 

al., 1989). Estudos de segregação em progênies T1 de 

tabaco transgênico para o gene NptII mostraram 

segregação Mendeliana 3:1 em evento com cópia 

única do transgene, assim como para linhagens T2 e 

T3 desse evento (TIZAOUI; KCHOUK, 2012). Em 

três linhagens de soja transgênica com inserção de 

cópia única do transgene houve herança Mendeliana 

para os genes Gus e Bar até a geração T5 (YONG et 

al., 2006). A estabilidade, como mostrada nesse 

estudo, em conjunto com dados de expressão gênica 

são importantes para evitar o silenciamento gênico e 

consequentemente a instabilidade da expressão e 

fenótipo do transgene. 

4 CONCLUSÕES 

 

 Com base nos resultados obtidos, foi 

confirmado que o gene Axi1 possui apenas uma 

cópia no genoma do tabaco (Nicotiana tabacum 

L.), sendo possível utilizá-lo como gene de 

referência para estimar o número de cópias por 

meio de PCR em tempo real por meio do método 

2-ΔΔCt em tabaco transgênico. 
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RESUMO 

 

O aumento progressivo nos valores de 

materiais, água e energia, e as dificuldades no 

suprimento destes recursos provocam incertezas 

sobre o modelo econômico vivido atualmente. 

Uma solução para estes problemas, é a adoção  

 

 

de um sistema econômico circular, no qual 

resíduos se tornam insumos na fabricação de 

novos produtos. O que não serve para 

determinada empresa, pode ser usado por outra. 

Este novo modelo de economia foca no 
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gerenciamento de materiais, devolvendo ao 

processo produtivo os elementos que eram tidos 

como inutilizáveis ou lixo, transformando-os em 

novos produtos. O objetivo deste trabalho foi, 

nessa perspectiva, apresentar os ganhos que a 

adoção de um modelo circular proporcionou para 

as indústrias da cidade de Sete Lagoas - MG e 

sugerir os próximos passos que podem ser 

adotados rumo à adesão generalizada e efetiva de 

uma nova economia. 

 

Palavras-chave: Economia circular, Resíduos, 

Recursos naturais. 

 

1INTRODUÇÃO 

 

Desde a Revolução Industrial, movimento que 

teve início no século XVIII, as indústrias utilizam 

um sistema de produção linear que consiste em 

retirar, utilizar e descartar. Os recursos são 

retirados do meio ambiente, utilizados para 

fabricação de determinados produtos e, depois de 

serem usados, são descartados. Porém, um 

sistema que se baseia no consumo e não na 

utilização restauradora de recursos não 

renováveis, provoca uma perda considerável de 

valor e efeitos negativos na cadeia produtiva.  

 Diversos estudos e análises revelam que o 

atual modelo linear que utilizamos para explorar 

os recursos naturais do planeta tem-se mostrado 

insustentável por causa da quantidade limitada de 

recursos disponíveis. 

 Amato Neto (2015, p. 3) afirma que “a gestão 

da produção e a economia que sempre pensaram, 

de uma forma linear, na cadeia produtiva, até a 

chegada dos bens e serviços aos consumidores, 

precisam agora correr para garantir a passagem de 

volta”.  

Uma forma de reduzir os impactos ambientais 

e de superar a escassez dos recursos seria a 
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transição para uma Economia Circular. Mais que 

a diminuição do consumo, é necessário rever toda 

a cadeia produtiva, repensar na criação dos 

produtos de forma que possam ser reaproveitados 

como insumos depois de já utilizados.  

 Nessas circunstâncias, a adoção de um 

sistema circular que tem como objetivo otimizar o 

uso dos recursos, diminuindo os desperdícios (de 

matérias-primas, de mão-de-obra, ativos, energia, 

etc.) se mostra extremamente eficaz do ponto de 

vista ambiental e também econômico. Há também 

o fato de que os consumidores já estão 

valorizando mais as empresas que produzem de 

modo sustentável, e em breve isso será uma 

exigência do poder público.  

 Apesar de a ideia de economia circular não 

ser novidade, o que a torna, atualmente, tão 

evoluída para uma adesão generalizada, são as 

tecnologias disruptivas que permitem a 

transformação que teria sido impossível há 10 

anos atrás (ACCENTURE STRATEGY, 2014).  

O projeto Economia Circular no distrito 

industrial de Sete Lagoas - MG é uma iniciativa 

da Federação das Indústrias do Estado de Minas 

Gerais - FIEMG, em parceria com a Associação 

Comercial Industrial de Sete Lagoas - ACI Sete 

Lagoas, e o Centro Universitário de Sete Lagoas 

– UNIFEMM. 

Este programa tem a finalidade de mapear as 

atividades das empresas instaladas no local e seus 

rejeitos, e identificar possíveis oportunidades de 

negócios coletivos dentro do Distrito Industrial e 

em sua área de influência, para reaproveitamento 

e intercâmbio de recursos, produtos e 

subprodutos, gerando redução de desperdícios e 

custos operacionais, ganhos econômicos e 

ambientais, aumentando a competitividade das 

indústrias e proporcionando um ambiente mais 

sustentável (SISTEMA FIEMG, 2017). 
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2 METODOLOGIA 

 

Durante o segundo semestre de 2017, foi 

realizada uma pesquisa de campo através de 

visitas em 18 empresas nos diversos setores 

industriais na cidade de Sete Lagoas, com o 

intuito de coletar dados qualitativos para o 

Projeto Economia Circular.  

As observações e informações colhidas nas 

indústrias tiveram o intuito de conhecer seus 

processos produtivos, e de coletar informações a 

respeito de efluentes industriais, resíduos sólidos, 

água e utilidades, produtos, emissões, insumos e 

também sobre as boas práticas que as empresas já 

praticam. 

A partir das informações coletadas, foi 

realizado um estudo a fim de identificar 

oportunidade de negócios entre as indústrias, o 

levantamento de informações que podem ser 

usadas na solução de problemas atuais e 

apresentar propostas para o uso cada vez mais 

inteligente, eficiente e sensato de recursos do 

meio ambiente, que ampliarão o cooperativismo e 

a competitividade das indústrias locais  

 

3 RESULTADO E DISCUSSÕES 

 

As empresas foram subdivididas em 6 

segmentos, tais como: têxtil; alimentício; 

componentes, acessórios e montagem automotiva; 

fabricação de sistemas de tratamento de água e 

efluentes, de artefatos para uso na construção e de 

higienização; siderúrgico; e reciclagem. 

Gráfico 1 - Segmento das Indústrias 

Sete LagoasSABERES . nº. 05 | 2019



234

5%

28%

33%

22%

6%
6%

têx�l

alimen�cio

componentes, acessórios e
montagem automo�va

fabricação de sistemas de tratamento
de água e efluentes, de artefatos para
uso na construção e de higienização

siderurgia

reciclagem

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

No decorrer das visitas foi constatado que as 

indústrias têm disposição de caminharem juntas 

difundindo os princípios da economia circular. 

Mas, grande parte delas, ainda encontram 

dificuldades em procedimentos elementares 

como, por exemplo, na destinação correta de 

seus resíduos. 

Foram identificados no estudo, alguns 

materiais não contaminados que atualmente são 

encaminhados para incineração, co-

processamento e aterros, e que poderiam ser 
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reutilizados para outras finalidades como 

algumas empresas já fazem, a saber: 

a) Solventes e borras de tinta que são 

geradas em cabines de pinturas: poderiam ser 

encaminhadas para serem processadas por 

empresas especializadas, e reutilizadas na 

fabricação de tintas de segunda linha. b) 

Lâmpadas queimadas de modelo fluorescente: 

deveriam ser destinadas para locais adequados 

para separação, descontaminação e reciclagem 

dos materiais, para que possam ser reutilizados 

em novos processos produtivos; c) Lâmpadas 

queimadas de modelo incandescente: como não 

possuem projetos de reciclagem, e nem 

materiais que podem agredir ao meio ambiente, 

poderiam ser destinadas a entidades 

beneficentes para produção de artesanatos. d) 

Bombonas de plástico: podem ser enviadas para 

empresas de recuperação para possibilitar seu 

reuso. e)  Resíduos de construção civil que 

podem ser reaproveitados como base para 

recomposição de valas e pavimentação. 

 Essas ações, além de reduzirem os custos de 

destinação e gerarem receita, também 

aumentam a vida útil dos componentes destes 

produtos que, quando reinseridos na cadeia 

produtiva, evitam a extração de matérias-primas 

virgens. 

Resíduos orgânicos que são encaminhados 

para aterros, deixam de ser reaproveitados, 

perdendo a oportunidade de se transformarem 

em produtos que agregam valor em outros 

âmbitos como, por exemplo, biogás e 

fertilizantes. No entanto, muitas indústrias 

alegam que ainda têm dificuldade com o 

encaminhamento desses resíduos para locais 

onde seja possível seu reaproveitamento.  

 No que diz respeito a rejeitos recicláveis 

gerados, os principais são: papel, papelão, 
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sucata mista metálica, fragmentos de vidro, 

plásticos e madeiras diversas. 

A empresa do ramo de reciclagem, 

demonstrada no gráfico acima, já possui uma 

parceria com algumas das empresas aderentes. 

A intenção é que ela se habilite para ser a 

receptora dos materiais recicláveis de todas as 

empresas do distrito industrial. Quando não for 

possível o recebimento de certo resíduo por esta 

empresa de reciclagem, será necessário buscar 

um receptor de outra cidade.  

Dessa forma, um plano coletivo entre todas 

as instituições e o mesmo receptor, trará 

economia com gastos de locomoção, taxas de 

destinação, e maior receita para todos. 

Alguns destes materiais podem ainda serem 

cedidos para instituições beneficentes de forma 

que sejam desenvolvidos com eles novos 

produtos de forma artesanal. 

 Além dos principais resíduos que são 

gerados no processo produtivo, também foram 

coletadas, em cada uma das empresas, suas boas 

práticas, isto é, as ações que cada empresa 

pratica individualmente e que inclui os 

princípios de economia circular.  

As ações variam de acordo com o segmento 

de cada organização, pois estão diretamente 

ligadas às matérias-primas que cada uma utiliza, 

e também com os subprodutos e rejeitos que são 

gerados. 

Dentre as principais boas práticas 

observadas nas instituições, se destacam:  

· Devolução de embalagens de 

matérias-primas às unidades fabricantes para o 

reaproveitamento;  

· Utilização de cavacos adquiridos de 

uma empresa de reciclagem como fonte 

principal de energia para a caldeira;  

Sete LagoasSABERES . nº. 05 | 2019



237

· Recuperação e reuso de produtos 

químicos e solventes; 

· Reutilização de água de 

compressores, abrandada e condensada; 

· Adoção de sistemas e economia de 

água como: gatilhos nas mangueiras, 

bebedouros automáticos; 

· Recolhimento de água das chuvas; 

· Utilização da água tratada da ETE 

(Estação de Tratamento de Esgoto) para 

fertirrigação, resfriamento e lavagem de gases; 

· Envio de resíduos orgânicos e lodo 

residual a uma empresa de compostagem; 

· Substituição de matéria-prima por 

rejeitos não conformes para consumo humano 

na composição de ração de suínos; 

· Aquisição de biodigestor (que utiliza 

resíduos de suínos, gerando energia);  

· Instalação de fontes de energia 

limpa, como termoelétrica e aquecedores solar; 

· Construção de um centro de 

recuperação e reforma de pallets dentro da 

instituição; 

· Aquisição de um equipamento que 

torna viável a reciclagem de um resíduo; 

· Utilização de subprodutos que antes 

eram descartados. 

 

Essas ações resultaram em diversos ganhos 

econômicos, como: economia na destinação de 

resíduos, economia na compra de embalagens, 

economia nos custos de água e energia, 

economia na compra de insumos e produtos 

químicos, geração de receita para a empresa, 

prolongamento da vida útil de insumos, 

fidelização do cliente. Entre os ganhos 

ambientais estão: a diminuição na quantidade de 

resíduos que seriam lançados em aterros, 

redução na extração de recursos virgens do meio 

ambiente, reaproveitamento de resíduos 
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descartados de outras empresas, redução na 

quantidade de gases poluidores e efluentes 

lançados na atmosfera, redução na extração de 

água, lenha e de compostos químicos do meio 

ambiente, fonte de energia limpa, e 

reaproveitamento de peças que iriam para 

aterros. 

Compartilhar estas boas práticas entre as 

entidades irá incentivar a economia de matéria-

prima, a utilização de resíduos como insumos, 

gerar menos lixo industrial, e gerar receita com 

a venda de subprodutos. O objetivo é 

transformar problemas em oportunidades. 

Algumas oportunidades de negócio entre as 

empresas foram claramente percebidas e são de 

imediata negociação, como por exemplo: a 

utilização de águas das ETEs em indústrias 

próximas, podendo ser utilizadas para 

resfriamento de máquinas, lavagem de pisos e, 

se possível, no próprio processo produtivo; e a 

destinação de alguns resíduos que já possuem 

possibilidade de uso imediato em outras 

indústrias, como por exemplo, a massa de pó de 

pedra gerada por uma indústria do segmento de 

artefatos para uso na construção, que pode ser 

usada em indústrias de pré-moldados, 

calçamento, obras de terraplanagem e na 

composição de concreto; 

Outra oportunidade é uma parceria entre as 

empresas para o uso compartilhado de bens e 

serviços, criando novos modelos de negócios. 

Um exemplo disso, é o repartimento de espaços 

dos meios de transportes próprios, (já que 

muitos destes retornam vazios, ou não são 

ocupados totalmente) e também no repartimento 

de fretes de seus fornecedores, ocasionando 

redução de gastos e emissões de gás carbônico 

(CO2). 

A prestação de serviços coletivos é outro 

fator a ser considerado, visto que a atração de 
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novas empresas prestadoras de serviços para o 

distrito industrial trará redução de custos 

logísticos e geração de novos empregos para a 

região.  

Um outro ponto muito importante é a adoção 

de fontes de energia sustentáveis em toda cadeia 

produtiva. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A adesão da economia circular evidencia 

diversos ganhos significativos. Porém, sua real 

implementação ainda apresenta certas 

dificuldades.  

Por ser um modelo de negócio inovador, 

também há resistência de investidores, já que as 

inovações são consideradas arriscadas e 

complicadas. Também são obstáculos: a 

infraestrutura e conhecimento existentes, e os 

padrões de consumo. 

Desta forma, se faz necessária a concepção 

de incentivos e demonstrações ao mercado, por 

meio de políticas públicas específicas que 

garantam condições de estabilidade aos devidos 

investimentos como, por exemplo, a redução de 

impostos para estes produtos, certificação das 

empresas que o fazem, etc, bem como 

indicadores e monitoramento dos mesmos. 

A base vital da transformação é o design 

inicial do produto. Os produtos e serviços 

devem ser repensados e reprojetados, de forma 

que possam ser reinseridos no ciclo produtivo, 

ao final de sua utilização.  

Devem ser priorizados o uso de materiais 

reciclados ou renováveis, e a facilidade de 

manutenção e desmontagem, com a intenção de 

manter o produto e seus componentes em uso o 

maior tempo possível. E que ao final de sua 

utilização, possam ser reaproveitados e 

retornados para o ciclo produtivo, almejando 
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recriar o modo como os produtos são 

produzidos, embalados, utilizados, desmontados 

e descartados, considerando a sustentabilidade 

como uma forma de geração de negócios.  

Do mesmo modo, é de grande importância a 

criação de demanda para os subprodutos e 

resíduos, desenvolvendo técnicas para 

substituição de matérias-primas a partir deles, 

ou no desenvolvimento de novos produtos, 

gerando receita com negócios alternativos. 

O mapeamento de resíduos e atividades de 

produção no distrito industrial de Sete Lagoas -

MG, foi apenas o “pontapé inicial” para a 

adesão de um sistema circular.  

Através das informações obtidas e análises 

dos recursos, poderão ser propostas diversas 

sinergias entre as empresas, de acordo com a 

necessidade de cada uma, considerando a 

transportação deste recurso, a frequência do 

fornecimento, e se serão necessários algum tipo 

de teste ou compra de algum equipamento para 

adequação do uso, proporcionando 

cooperativismo entre as indústrias de todos os 

ramos, além do reconhecimento da sociedade e 

atração de investimentos.  

É de fundamental importância, reforçar que 

as instituições devem criar uma imagem 

sustentável, uma vez que o Instituto Brasileiro 

de Defesa da Natureza (IBND), afirma que “[...] 

empresas com políticas socioambientais não são 

mais vistas no mercado pelo público 

consumidor como organizações inovadoras. O 

cuidado com questões ambientais por parte das 

indústrias passou a ser considerado um dever 

[...]”. 
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RESUMO 

A discussão que envolve a violência sofrida pelas 

mulheres ao longo da história, está diretamente 

relacionada a seu gênero. O presente trabalho 

teve como objetivo principal a análise da 

violência perpetrada contra a mulher, sob o 

 

 

aspecto de um problema social e cultural, que 

deriva de um sistema opressor fundado na 

dominação e exploração, cuja ideologia era a 

supremacia do homem sobre a mulher, 

denominado patriarcado. Para tanto, adotou-se  
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como metodologia o estudo do comportamento 

social diante do gênero e a violência social diante do 

gênero e a violência. Os resultados apontaram para o 

fato de que a violência contra a mulher é fato 

histórico, atual e presente na sociedade. 

Palavras-Chave: Violência, Gênero, Patriarcado, 

Feminicídio. 

 

1INTRODUÇÃO  

A polêmica que envolve a violência sofrida 

pelas mulheres ao longo de sua história, está 

diretamente ligada ao modelo social e a seu 

gênero, e por isso, este estudo buscou fazer uma 

análise da violência perpetrada contra a mulher, 

vista como problema sociocultural. 

A normatização desta violência, tornou-se 

costume cultural, herdado do patriarcado, cujo 

modelo social era pautado na supremacia 

masculina, que nas relações sociais, delimitam os 

papeis a serem desenvolvidos por homens e 

mulheres em dada época. Os padrões sociais 

comportamentais culturais desenvolvidos no 

patriarcado são o machismo, sexismo e a 

misoginia. 

Para dar fundamento ao presente trabalho sob 

a ótica comportamental social a pesquisa baseou-

se no pensamento de Heleieth Saffioti, Joan Scott, 

Mirla Cisne, dentre outros, por se tratarem de 

autoras com vasta experiência no comportamento 

social elencado com a violência. 

 Assim, o posicionamento deste trabalho foi 

analisar o feminicídio, estabelecendo um vínculo 

entre o gênero e a violência, observando a função 

social do direito, a participação do Estado e da 

sociedade civil.  

2 METODOLOGIA 

Com a finalidade de estabelecer o vínculo 

entre o gênero e a violência, esta pesquisa 
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analisou o feminicídio como a forma mais 

extrema de violência de gênero. O estudo baseou-

se na coleta de dados bibliográficos, disponíveis 

em artigos, livros, leis, doutrinas, internet, dentre 

outros. Neste caso o feminicidio foi analisado 

como problema sócio- cultural que, por meio dos 

padrões comportamentais patriarcais, intitulados 

como machismo, sexismo e misoginia, presentes 

nas relações sociais, permitem à dominação e 

exploração da mulher. 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O estudo do femicídio pode ser realizado por 

meio da observância do costume social, onde a 

cultura motiva a normatização da violência contra 

a mulher, dentro de um sistema social opressor, 

não deixando de observar a participação do 

Estado, por meio do seu sistema jurídico, que 

exercendo sua função social de regulamentar a 

expectativa do comportamento social, visando o 

respeito e a proteção de todos os indivíduos que 

compõem a sociedade proporcionando a 

igualdade e a dignidade da pessoa humana. 
 

3.1 Sociedade Patriarcal: Conceitos e Teorias 

Historicamente, o patriarcalismo refere-se ao 

regime autocrático, exercido pelo chefe da 

família, ou seja, o patriarcado é um sistema social 

em que homens adultos mantém o poder primário 

e predominam em funções de liderança política, 

autoridade moral e privilégio social e controle das 

propriedades. 

De acordo com Hartman¹ (1972) apud Saffioti 

(2004) pode ser definido o patriarcado como um 

pacto masculino para garantir a opressão das 

mulheres. Nessa perspectiva, é correto dizer que 

neste regime, as mulheres são objetos da 

satisfação sexual dos homens, reprodutoras de 

herdeiros, de força de trabalho e de novas 

reprodutoras, determinando que as relações 
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hierárquicas entre os homens, assim como a 

solidariedade entre eles existentes, capacitem a 

categoria construída por homens a estabelecer e 

manter o controle sobre as mulheres. ” 

(SAFFIOTI, 2004, p.104). 

 

3.2 As Mulheres e a Exploração do 

Capitalismo 

“O capitalismo, impregnado pela ideologia 

patriarcal, reforça o sistema de opressão que 

subjuga as mulheres” (SILVEIRA; COSTA, 

2012, p. 1). Neste sentido Saffioti (1976, p. 14) 

expõe que: 

O capitalismo cria uma falsa igualdade entre 
os homens, já que a economia de mercado 
implica a igualdade jurídica deles e, 
consequentemente, coloca o fator econômico 
como distribuidor de oportunidades sociais. A 
dimensão econômica não mais se oculta na 
desigualdade dos status jurídico dos homens, 
ou seja, homem livre e escravo, mas sim 
coloca todos livres e possuidores da sua força 
de trabalho para que participem do mercado. 
Sendo assim, aparentemente é como se todos 
fossem livres e isso indicasse uma igualdade 

social, essa liberdade na situação de mercado 
leva à ilusão de que as realizações de cada um 
variam em razão direta de suas capacidades 
individuais. 

 

No capitalismo, a opressão das mulheres 

obteve características particulares: transformou o 

patriarcado em aliado para a continuidade da 

exploração praticada contra as mulheres. Neste 

sentido Cisne (2014, p. 89) diz: 

A divisão sexual do trabalho, por conseguinte, 
não pode ser compreendida apenas como uma 
diferença entre trabalhos realizados por 
homens e mulheres, e sim como a base das 
assimetrias e hierarquias contidas nesta 
divisão, em que se expressam em 
desigualdades existentes, dentre outros 
aspectos, nas carreiras, nas qualificações, e 
nos salários entre os sexos. 

 

3.3 Vínculos Patriarcais e o Desenvolvimento 

Social Da Violência Contra a Mulher 

 
A violência contra a mulher é um fenômeno 

histórico, fruto das relações de desigualdade de 

gênero, as quais, conjuntamente com as 
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desigualdades de classe, raça e sexualidade, estão 

imbricadas aos interesses do modo de produção 

capitalista. Não é possível analisar as relações de 

gênero sem compreendê-las em seu contexto 

histórico, econômico e social.  

Quando analisadas na ordem patriarcal, é 

preciso percebê-las dentro e a partir das 

desigualdades de classe, raça e sexualidade, sem 

hierarquizá-las, já que estas são também eixos 

estruturantes da sociedade e encontram-se 

amarradas umas às outras (CUNHA, 2014, p. 

149). Desse modo, gênero não vem para 

distinguir características biológicas existentes 

entre os sexos, mas sim, apresentar a construção 

social do ser, bem como a delimitação dos papéis 

sociais, políticos e culturais praticados em 

sociedade. O uso do “gênero” coloca a ênfase 

sobre todo um sistema de relações que pode 

incluir o sexo, mas que não é diretamente 

determinado pelo sexo e nem determina 

diretamente a sexualidade (SCOTT, 1989, p. 8).  

Scott (1989, p. 7) complementa que, 

O seu uso rejeita explicitamente as 
justificativas biológicas, como aquelas que 
encontram um denominador comum para 
várias formas de subordinação no fato de que 
as mulheres têm filhos e que os homens têm 
uma força muscular superior. O gênero se 
torna, aliás, uma maneira de indicar as 
“construções sociais” – a criação inteiramente 
social das ideias sobre os papéis próprios aos 
homens e às mulheres. É uma maneira de se 
referir às origens exclusivamente sociais das 
identidades subjetivas dos homens e das 
mulheres. 

 
3.4 Os Padrões Culturais Patriarcais: 

Machismo, Sexismo e Misoginia 

 

As relações de gênero construídas na 

sociedade patriarcal, estabeleceram padrões 

culturais baseados na dominação/subordinação, 

transformando-os em ideologia que, por sua vez, 

está profundamente ligada às raízes culturais da 

sociedade há séculos, defendendo a hierarquia de 
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gêneros, a qual o masculino é superior ao 

feminino. 

A forma mais expressiva de materialização 

desses padrões é o Machismo, sendo este, o 

primeiro padrão cultural patriarcal. Segundo o 

dicionário de significados on line3 o machismo 

pode ser conceituado como o comportamento 

expresso por opiniões e atitudes de um indivíduo, 

que recusa a igualdade de direitos e deveres entre 

os gêneros sexuais, favorecendo e enaltecendo o 

sexo masculino sobre o feminino. 

O segundo padrão cultural patriarcal é o 

sexismo, cujo conceito é descrito pelo dicionário 

de significados on line, como a atitude, discurso 

ou comportamento, que se baseia no preconceito e 

na discriminação sexual: a exaltação exagerada 

do masculino ou do feminino é uma forma de 

sexismo. 
                                                           
3Disponível em: www.significados.com.br, acesso em 05/04/18. 

Por fim, o terceiro padrão cultural patriarcal é 

a misoginia, também definido pelo dicionário de 

significados como o comportamento de repulsa, 

desprezo, ódio contra as mulheres. Esta forma de 

aversão mórbida e patológica ao sexo feminino 

está diretamente relacionada com a violência 

praticada contra a mulher. 

 

3.5 Da organização das mulheres ao feminismo 

 

“A diferença sexual é convertida em diferença 

política, passando a se exprimir ou em liberdade 

ou em sujeição, sendo o patriarcado uma forma 

de expressão do poder político. ” (SAFFIOTI, 

2004, p. 55). Esta submissão aos homens, em 

tempo algum foi aceita facilmente pelas 

mulheres. Desta forma, em resposta a tal 

imposição, elas passaram a organizar-se para 

promover ações de enfrentamento aos padrões 
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culturais patriarcais. A essa organização deu-se o 

nome de feminismo. Soares (1998, p. 33) diz que: 

 
[...] o feminismo é a ação política das 
mulheres. Engloba teoria, prática, ética e 
toma as mulheres como sujeitos históricos da 
transformação de sua própria condição social. 
Propõe que as mulheres partam para 
transformar a si mesmas e ao mundo. 

 

Ante o exposto, o movimento feminista é, 

então, a personificação do combate à violência 

sofrida pelas mulheres, com passeatas, marchas, 

páginas na internet, campanhas, entre outras 

atitudes, que reuniram grandes conquistas ao 

longo da história. Recentemente, o movimento 

vislumbrou mais uma notável conquista. Em 9 de 

maio de 2014, no Brasil, o assassinato de 

mulheres, foi finalmente reconhecido como crime 

de gênero, ou seja, a mulher morre simplesmente 

por ser mulher. Na data mencionada foi 

promulgada a lei no 13.104, a lei do Feminicídio. 

Nas palavras de Diniz (2015), a Lei do 

Feminicídio é considerada um segundo tempo da 

Lei Maria da Penha — primeiro nomeou-se como 

injusta a violência contra as mulheres, agora 

nomeou-se a matança com palavra que denuncia a 

particularidade do homicídio em um regime 

político específico, o gênero. Entre a Lei Maria da 

Penha e a Lei do Feminicídio, passaram-se nove 

anos. 

Para discutirmos o assunto violência contra a 

mulher sob a ótica de um problema social 

presente em nossa cultura, de forma mais 

aprofundada, faremos uma breve retrospectiva, 

destacando as principais legislações vigentes até o 

nascimento da lei do feminicídio. Com o intuito 

de demostrar o papel fundamental do direito na 

tentativa de regulação do comportamento social 

atual, por meio das políticas públicas 

desenvolvidas pelo Estado na busca pela 

igualdade e justiça. 
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3.6 Feminicídio: vínculo entre o gênero e a 

violência 

 

 3.6.1 Violência Contra a Mulher no Brasil 

A violência, em seu significado mais 

frequente, quer dizer uso da força física, 

psicológica ou intelectual para obrigar outra 

pessoa a fazer algo contra sua vontade. É 

constranger, impedir o outro de manifestar sua 

vontade, sob pena de viver gravemente ameaçada, 

espancada, lesionada ou morta (TELES, MELO, 

2002, p.12). 

Assim, a violência que se manifesta por meio 

da tirania, da opressão e do abuso da força, em 

seus mais variados contornos, é um fenômeno 

histórico na constituição da sociedade brasileira. 

Portanto, a violência é um meio de coação que 

consiste na submissão de outrem ao seu domínio, 

configurando uma violação aos direitos essenciais 

do ser humano. 

Os direitos humanos são garantidos 

legalmente por lei e visam proteger indivíduos e 

grupos contra ações que interferem nas liberdades 

fundamentais e na dignidade humana (ONU BR, 

2018). 

De acordo com o balanço do 1º semestre de 

2015, dos atendimentos realizados pela central de 

atendimento à mulher por meio do Disque 180, 

8,84 % foram relatos de violência contra a 

mulher. Do total de 32.248 relatos de violência 

contra a mulher, 16.499 foram relatos de 

violência física (51,16%); 9.971 relatos de 

violência psicológica (30,92%); 2.300 relatos de 

violência moral (7,13%); 629 relatos de violência 

patrimonial (1,95%); 1.308 relatos de violência 

sexual (4,06%); 1.365 relatos de cárcere privado 

(4,23%); e 176 relatos de tráfico de pessoas 

(0,55%) (GOMES, 2015). 
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3.7 Perfil das Vítimas de Violência no Brasil  

 

Partindo dos dados que compõem a violência 

no Brasil, tentaremos traçar o perfil das vítimas, 

analisando raça/cor, idade e condição social como 

características sociais. Nos diversos Mapas da 

Violência em que se aborda a questão da 

incidência da raça/cor na violência letal, para o 

conjunto da população, concluímos que: 

 

a. Com poucas exceções geográficas, a 

população negra é vítima prioritária da violência 

homicida no País. 

b. As taxas de homicídio da população branca 

tendem, historicamente, a cair, enquanto 

aumentam as taxas de mortalidade entre os 

negros. 

c. Por esse motivo, nos últimos anos, o índice 

de vitimização da população negra cresceu de 

forma drástica (ÂNGELO, 2017). 

O número de homicídios de mulheres brancas 

caiu de 1.747 vítimas, em 2003, para 1.576, em 

2013. Isso representa uma queda de 9,8% no total 

de homicídios do período. Já os homicídios de 

mulheres negras aumentam 54,2% no mesmo 

período, passando de 1.864 para 2.875 vítimas 

(WAISELFISZ, 2015, p. 30). 

A próxima característica a ser analisada, como 

fator de incidência de violência na forma letal, é a 

idade das vítimas, para ambos os sexos com idade 

de 0 a 10 anos a incidência é baixa ou nula, com 

crescimento íngreme até os 18/19 anos, e a partir 

dessa idade, há tendência de lento declínio até a 

velhice. Apesar dessa semelhança, podemos 

observar duas especificidades dos homicídios de 

mulheres: a elevada incidência feminina no 

infanticídio e o platô que se estrutura no 
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homicídio feminino, na faixa de 18 a 30 anos de 

idade, obedece à maior domesticidade da 

violência contra a mulher (WAISELFISZ, 2015, 

p. 37). 

Por último, o fator considerado estrutural e 

fundante desta violência, a condição social. 

Mesmo que ela ocorra em todas as classes, é 

notório que aquelas mulheres em condições de 

pobreza estão mais vulneráveis e suscetíveis a sua 

incidência devido ao ambiente violento em que se 

encontram. As mulheres em condição social 

confortável também sofrem violência doméstica, 

mas na maioria delas se calam para manterem a 

família e a sua reputação.  

3.8 Tipos De Violência  

Os séculos de opressão contra a mulher devem 

ser vencidos com resposta firme do Estado, da 

sociedade e da própria família (PARODI; 

GAMA, 2009, p. 12). 

A Convenção Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, 

realizada em Belém do Pará, define a violência 

como: 

Art. 1º Para os efeitos desta Convenção, 
entender-se-á por violência contra a mulher 
qualquer ato ou conduta baseada no gênero, 
que cause morte, dano ou sofrimento físico, 
sexual ou psicológico à mulher, tanto na 
esfera pública como na esfera privada 
(BRASIL, 1996). 

 

A Lei 11.340/2006, representa o marco inicial 

da proteção aos direitos das mulheres vítimas de 

violência doméstica, esta lei ganhou espaço no 

ordenamento jurídico pátrio, após Maria da 

Penha, vítima de violência doméstica por 

décadas, denunciar o Brasil na Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos da 

Organização dos Estados Americanos OEA a 

violação de seus direitos fundamentais. Denúncia 

essa que resultou na condenação internacional do 

Brasil, pela tolerância e omissão estatal, que de 
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maneira sistemática, eram tratados pela justiça 

brasileira, os casos de violência contra a mulher. 

Devido à condenação, o Brasil foi obrigado a 

cumprir algumas recomendações dentre as quais 

destaco a de mudar a legislação brasileira que 

permitisse, nas relações de gênero, a prevenção e 

proteção da mulher em situação de violência 

doméstica e a punição do agressor (INSTITUTO 

MARIA DA PENHA,2018). 

Assim, a lei 11.340/06 no combate à prática 

da violência contra a mulher, tratando-a de forma 

especifica, em seu artigo 7º prevê os tipos de 

violência da seguinte forma: 

A violência física está no inciso I, entendida 

como qualquer conduta que ofenda a integridade 

ou a saúde corporal da vítima.  

A violência psicológica está no inciso II: 

 

[...] entendida como qualquer conduta que lhe 
cause danos emocional e diminuição da 

autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o 
pleno desenvolvimento ou que vise degradar 
ou controlar suas ações, comportamentos, 
crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, 
isolamento, vigilância constante, perseguição 
contumaz, insulto, chantagem, ridicularizarão, 
exploração e limitação do direito de ir e vir ou 
qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à 
saúde psicológica e à autodeterminação 
(BRASIL, LEI 11.340, 2006). 

 

A violência sexual está no inciso III:  

[...] entendida como qualquer conduta que a 
constranja a presenciar, a manter ou a 
participar de relação sexual não desejada, 
mediante intimidação ameaça, coação ou uso 
da força; que a induza a comercializar ou a 
utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, 
que a impeça de usar qualquer método 
contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à 
gravidez, ao aborto ou à prostituição, 
mediante coação, chantagem, suborno ou 
manipulação; ou que limite ou anule o 
exercício de seus direitos sexuais e 
reprodutivos (BRASIL, LEI 11.340, 2006). 

 
A violência patrimonial está no inciso IV:  

 
[...] entendida como qualquer conduta que 
configure retenção, subtração, destruição 
parcial ou total de seus objetos, instrumentos 
de trabalho, documentos pessoais, bens, 
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valores e direitos e recursos econômicos, 
incluindo aos destinados a satisfazer suas 
necessidades [...] (BRASIL, LEI11.340, 
2006) 

 
A violência moral está no inciso V: [...] 

“entendida como qualquer conduta que configure 

calúnia, difamação ou injúria. ” (BRASIL, LEI 

11.340, 2006). 

Sendo assim, a violência doméstica contra a 

mulher pode ser entendida como aquela que 

acontece dentro da unidade doméstica, em que o 

agressor conviva ou tenha convivido no mesmo 

domicílio que a mulher, ou ainda em qualquer 

outra relação interpessoal na qual a violência seja 

perpetrada por qualquer pessoa na comunidade. 

Logo, para o enfrentamento desta violência 

histórica, a lei Maria da Penha carrega em seus 

dispositivos as ações para prevenir, 

responsabilizar, proteger e promover direitos das 

mulheres vítimas de violência, e ainda reafirma 

que as mortes violentas são a expressão mais 

grave da violência baseada no gênero. O próximo 

tópico trará as legislações e os serviços oferecidos 

a essas vítimas quanto à prevenção, combate, 

educação e meios de atendimento. 

 

3.9 Legislação e os Serviços de Atendimento À 

Mulher Vítima de Violência no Brasil  

A Constituição Federal de 1988, traz em seu 

bojo, importantes direitos que, por sua vez, 

representam uma conquista relevante no que 

tange aos direitos humanos femininos, garantindo 

direitos tidos como fundamentais com o intuito de 

promover a igualdade e a dignidade da pessoa 

humana.  

A começar pelo art.1º que aponta os princípios 

fundamentais que concedem garantia ética e 

moral a toda sociedade brasileira, a saber: Art. 1º 

A República Federativa do Brasil, formada pela 

união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado 
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Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

[...] 

 

 II - a cidadania; 

 III - a dignidade da pessoa humana [...] 

(BRASIL, CF, 1988). 

 

A busca da dignidade como valor inerente à 

condição humana, como garantia de tratamento 

do direito acontece em 1948 com a Declaração de 

Direitos Humanos da ONU. 

A violência contra as mulheres, em seu 

âmbito familiar, não é um problema único, pois 

compreende relações afetivas e econômicas, 

submissão, degradação que por sua vez, acarreta 

profundas marcas, ocasionando dentre outras, a 

perda da autoestima. O resgate da autoestima de 

mulheres vitimadas pela violência de gênero 

requer compromisso social, político e pessoal, 

compromisso este necessário em especial para 

que a violência não aconteça (BRASIL, SPM, 

2008). O Estado conta com o apoio de uma rede 

de enfrentamento, com o intuito de fazer valer os 

preceitos legais por meio do cumprimento das 

diretrizes nacionais, combate à violência contra 

mulher, estabelecidas pelas políticas públicas.  A 

Secretaria de Políticas públicas para as Mulheres 

da Presidência da República, disponibiliza desde 

2005 a todas as mulheres vítimas de violência, o 

Ligue 180, que consiste em uma Central de 

Atendimento à Mulher em Situação de Violência. 

Consiste em um serviço de utilidade pública 

gratuito e confidencial (preserva o anonimato).  O 

Ligue 180, no período de janeiro a outubro de 

2017, registrou 968.300 atendimentos. Desse 

total, 129.525 são relacionados a relatos de 

violência. Dos casos relatados ao Ligue 180, a 

central encaminhou à Secretaria de Segurança 

Pública dos Estados ou ao Ministério Público um 

total de 38.206 denúncias. Dois novos serviços de 
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atendimento foram incorporados ao Ligue 180 em 

2017: denúncias de casos de feminicídio e de 

violência obstétrica, relacionadas à agressão à 

mulher na gestação, parto e puerpério (BRASIL, 

2018, p. 192). 

 

3.10 Feminicídio 

De acordo com a ONU Mulheres (2012), apud 

Prado (2016), 

As mortes violentas de mulheres por razões de gênero 

são fenômeno global. Em tempos de guerra ou de paz, 

muitas dessas mortes ocorrem com a tolerância das 

sociedades e governos, encobertas por costumes e tradições, 

revestidas de naturalidade, justificadas como práticas 

pedagógicas, seja no exercício de direito tradicional – que 

atribui aos homens a punição das mulheres da família 

Segundo o mapa da violência 2015, entre 

2003 e 2013, o número de vítimas do sexo 

feminino passou de 3.937 para 4.762, incremento 

de 21,0% na década. Essas 4.762 mortes em 2013 

representam 13 mulheres assassinadas por dia no 

BRASIL, são quase 5 mil por ano (WAISELFSZ, 

2015, p. 13). 

O termo femicídio foi utilizado pela primeira 

vez por Diana Russel em 1976, perante o 

Tribunal Internacional Sobre Crimes Contra as 

Mulheres, realizado em Bruxelas, para 

caracterizar o assassinato de mulheres pelo fato 

de serem mulheres. (MENEGHEL; PORTELA, 

2017, p. 3078). 

De acordo com Eleonora Menicucci, 

socióloga, professora enquanto ministra das 

Políticas para as Mulheres, de 2012 a 2015 

explica como se deu surgimento do conceito do 

feminicídio:
 

 
feminicídio é um crime de ódio e seu conceito 
surgiu na década de 1970 para reconhecer e 
dar visibilidade à morte violenta de mulheres 
resultante da discriminação, opressão, 
desigualdade e violência sistemáticas. “Essa 
forma de assassinato não constitui um evento 
isolado e nem repentino ou inesperado. Ao 
contrário: faz parte de um processo contínuo 
de violências, cujas raízes misóginas 
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caracterizam-se pelo uso de violência 
extrema. Inclui uma vasta gama de abusos, 
desde verbais, físicos e sexuais, como o 
estupro, e diversas formas de mutilação e de 
barbárie (PRADO; SENEMATSU, 2017, p. 
11). 

O crime de feminicídio no Brasil, foi 

legalmente introduzido no ordenamento jurídico 

nacional após sanção da lei nº 13.104 na data de 9 

de março de 2015, alterando o art. 121 do 

Decreto-Lei n º 2.848, de 7 de dezembro de 1940 

-Código Penal, para prever o feminicídio como 

circunstância qualificadora do crime de 

homicídio, e o art. 1º da Lei n º 8.072, de 25 de 

julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol 

dos crimes hediondos (BRASIL, SPM, 2015). 

A lei ainda inclui um parágrafo ao artigo 121 

do Código Penal Brasileiro que explica as razões 

de condição de sexo feminino que o inciso 

menciona:  

 

“§ 2o- A Considera-se que há razões de 

condição de sexo feminino quando o crime 

envolve: 

 I - violência doméstica e familiar; 

 II - menosprezo ou discriminação à condição 

de mulher. ” (BRASIL, CP, 1940). 

 

Homicídio qualificado 

Feminicídio 

VI - contra a mulher por razões da condição 

de sexo feminino[...] (BRASIL, CP, 1940). 

A Lei do Feminicídio, ainda em seu parágrafo 

§ 7º, prevê a possibilidade de aumento da pena 

em um terço se o crime for praticado durante a 

gestação ou nos três meses posteriores ao parto, 

se for contra mulheres idosas, adolescentes ou 

mulheres com deficiência. O mesmo vale no caso 

de o assassinato ter sido cometido na presença de 

filhos, netos, pais ou avós da vítima (BRASIL, 

CP, 1940). 
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Art. 2 º O art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de 

julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte 

alteração: 

“Art. 1º - I - homicídio (art. 121), quando 
praticado em atividade típica de grupo de 
extermínio, ainda que cometido por um só 
agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2 
º, I, II, III, IV, V e VI) [...]” (BRASIL, LEI 
8.072, 1990). 

 
Este tipo qualificado de homicídio também 

passa a fazer parte do rol de crimes hediondos, 

conforme alteração do art. 1º da Lei no 

8.072/1990 e inclui nesta o inciso I-A: 

I-A – lesão corporal dolosa de natureza 
gravíssima (art. 129, § 2º) e lesão corporal 
seguida de morte (art. 129, § 3º), quando 
praticadas contra autoridade ou agente 
descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição 
Federal, integrantes do sistema prisional e da 
Força Nacional de Segurança Pública, no 
exercício da função ou em decorrência dela, 
ou contra seu cônjuge, companheiro ou 
parente consanguíneo até terceiro grau, em 
razão dessa condição [...] (BRASIL, LEI 
8.072, 1990).  
 

Desta forma, a lei entende que o feminicídio é 

caracterizado pelo assassinato de mulheres por 

homens incentivados pelo ódio, desprezo, prazer 

ou sentimento de propriedade ou quando a 

agressão envolve violência doméstica. Assim a 

violência doméstica exerce grande influência 

sobre as altas taxas de mortes violentas de 

mulheres no país. 

A principal conquista com a Lei do 

Feminicídio (Lei nº 13.104/2015) foi tirar o 

problema da invisibilidade. Além da punição 

mais grave para os que cometerem, o crime 

contra a vida, a tipificação, é vista, por 

especialistas, como uma oportunidade para 

dimensionar a violência contra as mulheres no 

País, quando ela chega ao desfecho extremo do 

assassinato, permitindo, assim, o aprimoramento 

das políticas públicas para coibi-la e preveni-la 

(INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO, [2015]).  

Sendo assim, a Lei do Feminicídio pode ser 

classificada como o segundo tempo da Lei Maria 

da Penha quando primeiro se nomeou como 
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injusta a violência contra as mulheres, e agora 

nomeou-se a matança com palavra que denuncia a 

particularidade do homicídio em um regime 

político específico, o gênero (DINIZ,2015).  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os impactos importantes esperados com a 

tipificação penal, consistem em trazer visibilidade 

para conhecermos melhor a dimensão e o 

contexto da violência mais extrema contra as 

mulheres, identificando entraves na aplicação da 

Lei Maria da Penha, além de evitar mortes 

anunciadas, ser instrumento para coibir a 

impunidade e refutar teses comuns, não só no 

direito, mas em toda sociedade. 

Como indivíduos e por consequência partes 

ativas da sociedade, teremos que dar 

prosseguimento à luta no combate do patriarcado 

e seus padrões e influencias que assolam as 

relações sociais, propagando a hierarquia, a 

dominação a exploração a discriminação e a 

violência sobre as mulheres. Nas palavras de 

Diniz (2015) “as leis são uma das formas que nós 

temos de lutar pela igualdade. Mas as leis não são 

capazes, sozinhas, de reverterem engrenagens 

sociais que se movem em permanente 

precarização da vida das mulheres. ” 
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     RESUMO 

 

Com o advento do Código de Processo Civil de 

2015, a gratuidade da justiça sofreu modificações e 

estabeleceu-se que a simples declaração de 

insuficiência de recursos financeiros basta para a 

concessão do benefício. Diante disso, objetivou-se  

investigar a necessidade de fundamentação do ato 

judicial que afasta a presunção legal e exige a 

comprovação da hipossuficiência, a partir da 

análise de sua natureza jurídica e da possibilidade 

de impugnação por recurso. 
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O presente estudo justificou-se pela insegurança 

jurídica gerada em razão da arbitrariedade judicial 

diante de um requerimento de justiça gratuita. 

Concluiu-se que o ato é uma decisão interlocutória e 

é recorrível, devendo ser necessariamente 

fundamentado, sob pena de violar as garantias 

processuais fundamentais consagradas 

expressamente pelo Código vigente. Embora ainda 

não haja significante respaldo jurisprudencial neste 

sentido, verificou-se a necessidade de modificação 

da atuação judicial com o escopo de garantir melhor 

acesso à justiça, como pretendeu o legislador ao criar 

o diploma processual. 

 

Palavras-chave: Justiça Gratuita. Pressupostos. 

Presunção Legal de Hipossuficiência. 

Comprovação de Hipossuficiência. Conteúdo 

Decisório. Fundamentação.  

1 INTRODUÇÃO 

 

A legislação processual em vigor discorre que 

a pessoa natural ou jurídica que não disponha de 

recursos suficientes para arcar com custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, 

tem direito à justiça gratuita, ficando suspensa a 

exigibilidade de tais valores. Logo, o Código não 

estabeleceu parâmetros objetivos para determinar 

se a parte faz jus ao benefício, sendo suficiente o 

mero requerimento, tratando-se de pessoa física. 

Por consequência, o pleito não pode ser 

indeferido de plano, incumbindo ao juiz 

oportunizar que a parte comprove sua condição 

de hipossuficiente. 

Desse modo, questionou-se a necessidade de 

fundamentação do ato que exige a comprovação 

da hipossuficiência, afastando a presunção 

relativa legal. Evidenciou-se assim a relevância 

do tema, em razão da ausência de uniformização 
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jurisprudencial e da contínua e flagrante violação 

à norma vigente, gerando insegurança jurídica aos 

jurisdicionados.  

O escopo do presente estudo consistiu em 

investigar a natureza e a recorribilidade do ato 

supracitado, esclarecendo se sua legitimidade está 

ou não atrelada ao dever de fundamentação. Para 

tanto, baseou-se no princípio da fundamentação 

racional das decisões, atrelando-o à ideia de 

comparticipação desenvolvida por Dierle Nunes 

(2008), e nos ensinamentos de Fredie Didier Jr e 

Rafael Alexandria de Oliveira (2016), Augusto 

Tavares Rosa Marcacini e Marcelo Guerra 

Martins (2018), Humberto Theodoro (2016) e 

Daniel Amorim Assumpção Neves (2017). 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para a realização deste estudo utilizou-se da 

coleta de dados bibliográficos, por meio de 

materiais publicados como livros, artigos, revistas 

eletrônicas, leis e jurisprudência. Assim, iniciou-

se estabelecendo a evolução legislativa da justiça 

gratuita, apresentando os pressupostos e o 

procedimento para sua concessão nos termos do 

diploma vigente. Em seguida, verificou-se a 

recorribilidade das possíveis decisões acerca do 

tema e por fim, analisou-se a classificação dos 

pronunciamentos judiciais e da necessidade de 

fundamentação destes, adentrando no problema e 

analisando objetivamente o papel dos magistrados 

diante do requerimento do benefício. Para tanto, 

realizou-se uma análise sistemática da legislação, 

doutrina e jurisprudência. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Em regra, é dever da parte antecipar o 

pagamento das despesas advindas das atividades 

processuais, contudo, essa exigência configura 

restrição do acesso à justiça daqueles que não têm 

condição financeira para tanto (THEODORO JR, 

2016, p. 321). 

É para assegurar o conjunto de princípios e 

direitos mínimos a quem busca a tutela 

jurisdicional, que o Estado tem o poder-dever de 

prestar assistência jurídica integral e gratuita, nos 

termos do art. 5º, LXXXIV da Constituição 

Federal3. (DIDIER JR; OLIVEIRA, 2016, p. 20).  

Diante disso, a justiça gratuita trata-se de um 

benefício que garante a dispensa do adiantamento 

das despesas processuais, visando impedir que a 

questão financeira seja um empecilho ao direito 

                                                           
3 Art. 5º, LXXIV, Constituição Federal de 1988: “O Estado 
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 
comprovarem insuficiência de recursos”.   

de acesso à justiça (DIDIER JR; OLIVEIRA, 

2016, p. 60). 

A atual base normativa infraconstitucional do 

instituto consiste nos artigos 98 a 102 do Código 

de Processo Civil de 2015 e nos dispositivos não 

revogados da lei nº 1.060/1950, a Lei de 

Assistência Judiciária (LAJ).  (DIDIER JR; 

OLIVEIRA, 2016, p. 25). 

Evidencia-se que atualmente a justiça gratuita 

adentra em nova fase histórica com o advento do 

CPC/15, diploma que vem sanar dúvidas e 

incorporar orientações doutrinárias e 

jurisprudenciais consolidadas. 

Assim, estabeleceu-se que são possíveis 

beneficiários as pessoas físicas ou jurídicas, 

brasileiras ou estrangeiras, e também os entes 

despersonalizados que detém personalidade 

judiciária (DIDIER JR; OLIVEIRA, 2016, p. 57 e 

59). 
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Quanto ao pressuposto para a concessão do 

benefício, exige-se a insuficiência de recursos 

para arcar com custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. Porém, uma vez que não 

existem números ou parâmetros concretos, um 

sujeito de condição financeira confortável pode 

ser beneficiário, mesmo porque não se exige a 

miserabilidade ou o estado de necessidade e é 

inadmissível impor economias sacrificantes ao 

jurisdicionado (DIDIER JR; OLIVEIRA, 2016, p. 

60).  

Com isso, ressalta-se a relevância da justiça 

gratuita como meio de concretizar o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição. 

Quanto ao procedimento, o benefício pode ser 

requerido a qualquer tempo e deve ser 

acompanhado de declaração de carência. Este foi 

um ponto central no presente estudo: a alegação 

de hipossuficiência feita por pessoa física, que 

goza de presunção iuris tantum (relativa) de 

veracidade. Via de consequência, em princípio, o 

postulante não tem o dever de produzir prova do 

conteúdo de sua afirmação, pois ocorre uma 

inversão do ônus probatório, cabendo à parte 

contrária comprovar a boa saúde financeira do 

postulante. (DIDIER; OLIVEIRA, 2016, p. 67). 

Em contrapartida, tal presunção não é 

aplicável às pessoas jurídicas nem aos entes 

despersonalizados. (DIDIER; OLIVEIRA, 2016. 

p. 69-70). 

É relevante pontuar que a Carta Magna 

considera que é devida a benesse “aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, o que 

poderia gerar o questionamento se há 

incompatibilidade entre tal disposição 

constitucional e o artigo 98 §3º do CPC, que 

prevê a presunção de veracidade da alegação. 

(DIDIER; OLIVEIRA, 2016, p. 68). 
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Contudo, a norma infraconstitucional concede 

proteção mais benéfica do que a norma maior, de 

modo que se concluiu pela consonância entre 

ambas, já que a Constituição estabelece apenas 

um mínimo de direitos a serem resguardados em 

face do Estado. (MARCACINI; MARTINS, 

2016, p. 39) 

Após o requerimento, a deliberação judicial 

ocorrerá na primeira oportunidade por meio de 

decisão necessariamente motivada, seja para 

deferir ou indeferir o pedido, e não se admite 

como fundamentação o simples fato de o 

postulante estar assistido por advogado 

particular4. (DIDIER JR; OLIVEIRA, 2016, 

p.73).  

Entretanto, havendo nos autos elementos que 

                                                           
4 Art. 99, §4º do CPC/15: “A assistência do requerente por 
advogado particular não impede a concessão de gratuidade da 
justiça”.   

evidenciem a falta de pressupostos para a 

concessão, o juiz pode indeferir, desde que antes 

determine que a parte comprove sua condição de 

hipossuficiente5.  

No tocante à recorribilidade, percebe-se que a 

concessão do benefício não enseja o cabimento de 

recurso, já que existe a previsão de instrumento 

próprio – a impugnação –, a ser feita nos próprios 

autos. Já a decisão que indefere o pedido ou 

acolhe a sua revogação (hipótese em que surgem 

novos elementos) é impugnável por agravo de 

instrumento6 ou em preliminar de apelação ou de 

contrarrazões, se constituir capítulo de sentença7. 

(NEVES, 2017, p. 304-305). 

                                                           
5 Art. 99, §2º, CPC. “O juiz somente poderá indeferir o pedido 
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, 
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação 
do preenchimento dos referidos pressupostos”.   
6 Art. 1.015, V do CPC 
7 Art. 1.009, §1º do CPC 
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Por sua vez, a decisão que defere de forma 

modulada é equiparada à decisão de 

indeferimento e a decisão que converte benefício 

integral em modulado é equiparada à decisão de 

revogação. Portanto, tais pronunciamentos 

também serão impugnáveis por agravo de 

instrumento. (DIDIER JR; OLIVEIRA, 2016, p. 

90). 

Em contrapartida, a decisão que rejeita a 

impugnação e mantém o benefício deve ser 

revisada por preliminar de apelação ou de 

contrarrazões, embora autores como Daniel 

Amorim (2017, p. 305) defendam a interpretação 

extensiva do artigo 1.015, V do CPC para 

considerar cabível a interposição do agravo de 

instrumento. 

Diante disso, destaca-se o cenário em que o 

juiz, analisando os elementos constantes dos 

autos, tem dúvida razoável sobre a saúde 

econômica do postulante e o intima para 

comprovar sua afirmação. O questionamento 

acerca da sua recorribilidade e da necessidade de 

fundamentação depende da exposição sobre os 

pronunciamentos judiciais e o dever de 

fundamentação. 

Os pronunciamentos judiciais podem ter 

conteúdo decisório, como a sentença, a decisão 

interlocutória e o acórdão, ou podem não ter 

conteúdo decisório, como o despacho. Logo, é 

relevante a distinção entre decisão interlocutória e 

despacho para viabilizar a organização de um 

sistema recursal, já que a primeira é recorrível e o 

segundo, não. (DIDIER JR; BRAGA; 

OLIVEIRA, 2016, p. 304). 

Basicamente, o despacho é um ato de impulso 

processual que se limita a cumprir o que está 

determinado expressamente na lei, segundo 

Neves (2017, p. 420).  
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Por sua vez, a decisão interlocutória apresenta 

margem de consideração apreciativa do juízo, 

causando gravame, acarretando ônus ou afetando 

direitos (THEODORO JR, 2016, p. 653). Em 

razão do seu conteúdo decisório, deve ser 

necessariamente fundamentada, sob pena de 

nulidade8.  

No tocante ao dever de fundamentação, este 

tem base na relação de interdependência entre os 

sujeitos processuais, o que exige que todos os 

provimentos devem ser comparticipativos. Isso 

significa que devem ser assegurados o 

contraditório e a ampla defesa às partes, por meio 

de espaços de diálogos que permitam a influência 

e o debate dos seus argumentos no provimento. 

                                                           
8 Art. 93, IX, CF: “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder 
Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, 
sob pena de nulidade (...)”. 
Art. 11, CPC: “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder 
Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, 
sob pena de nulidade”. 

(NUNES, 2003, p. 61) 

Desse modo, Dierle Nunes (2008, p. 231) 

explana que a discussão dentro do processo será 

muito mais adequada e legítima se todos 

souberem os aspectos mais relevantes da 

demanda. Por este motivo, o juiz tem o dever de 

exteriorizar as razões do decidir e estas devem ser 

convincentes para todos os interessados no espaço 

público.  

Além disso, o dever de fundamentação busca 

evitar decisões arbitrárias, consoante Nunes et al. 

(2011). 

Quanto às disposições do CPC, o diploma é 

severo ao reprimir verdadeiros simulacros de 

motivação. Para tanto, a lei enumera situações 

exemplificativas em que se considera que inexiste 

a fundamentação, por exemplo, a decisão que se 

limita a reproduzir um ato normativo ou a decisão 

que invoca motivos que serviriam para qualquer 
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outro decisum (THEODORO JR, 2016, p. 1.063). 

Diante do exposto e com base em pesquisa 

jurisprudencial, nota-se que há casos em que é 

pacífico o dever de fundamentação, como na 

decisão que indefere a justiça gratuita. Ainda 

assim, tem sido admitida a fundamentação-

padrão, incompatível com as previsões do CPC. 

Quanto ao ato que intima o interessado para 

comprovar a hipossuficiência, já foram proferidas 

decisões que entendem que deve ser 

necessariamente fundamentado por elementos que 

evidenciem a incompatibilidade entre a condição 

do sujeito e o benefício. Já no tocante à natureza 

do ato, há decisões que consideram que se trata de 

mero despacho em oposição a decisões que fazem 

referência à decisão interlocutória. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Concluiu-se que o ato que exige a 

comprovação de hipossuficiência alegada por 

pessoa física é uma decisão interlocutória, 

recorrível por agravo de instrumento e deve ser 

necessariamente fundamentada.  

Percebeu-se a natureza de decisão 

interlocutória, tendo em vista que existe margem 

apreciativa do juízo ao observar a conformidade 

entre o benefício e postulante. Ademais, 

evidenciou-se que o ato afeta direito, podendo 

acarretar ônus ou gerar gravame, na medida em 

que afasta a presunção legal e prorroga o direito 

ao benefício indevidamente, já que o CPC 

dispensa o postulante da produção de prova e o 

magistrado insiste em exigi-la. Isso gera tumulto 

processual, sobrecarga judicial e expõe 

desnecessariamente detalhes íntimos da vida do 

postulante. 

Ademais, verificou-se que não basta garantir o 
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acesso à justiça, deve-se garantir de forma digna e 

desembaraçada, sem constrangimentos. A quem 

pleiteia a benesse da gratuidade deve ser 

assegurado o mesmo direito de acesso à 

jurisdição e a mesma celeridade de quem pode, 

por sua conta, arcar com as despesas advindas do 

processo, em respeito à igualdade de todos 

perante a lei. 

Tendo em vista a natureza de decisão 

interlocutória, evidenciou-se a necessidade de 

fundamentação do pronunciamento. Embora o 

juiz ainda não decida se a parte faz jus ao direito, 

ele decide pelo afastamento da presunção legal 

relativa, o que deve ter fundamento nos elementos 

dos autos.  

Também em razão da natureza do ato, 

defendeu-se a possibilidade de impugnação por 

meio de agravo de instrumento. Embora as 

hipóteses de cabimento deste recurso sejam 

taxativas (art. 1.015, CPC), defendeu-se a adoção 

de uma interpretação extensiva ou de analogia 

para equiparar o ato às hipóteses do art. 1.015, V 

do CPC, possibilitando a interposição de agravo. 

Isso se justifica porque, sendo questão incidente 

que interfere no andamento processual, não é 

razoável que só possa ser discutida após prolação 

de sentença, quando terá perdido sua utilidade.  

Portanto, é necessário que os juízes se 

libertem da aversão ao deferimento do benefício, 

utilizem as ferramentas adequadas para coibir os 

excessos e observem o dever de fundamentação 

das decisões. Somente assim, os esforços 

legislativos serão benéficos na garantia de melhor 

acesso à justiça. 
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temática ‘’Liberdade de Expressão e o Discurso de

comunitários e consistiu no questionamento: o
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Amorim (2013, p. 135) ‘’Sem direito a voz pública

votar’’. Portanto, só se pode falar em cidadãos

de

experiência.’’ (MILL, 2000, p. 33)

forma ampla, sem censura, ‘’o homem é capaz de

‘’algumas vezes devemos reduzir as vozes de 
alguns para podermos ouvir as vozes de outros.’’

essencial ou ‘’constitutivo’’ de uma sociedade
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culturais’’. Ou seja, na concepção comunitária não

123) ‘’ a compreensão do direito de se dar de
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ao dizer que é um ‘’equivoco {de} negar 

próprio julgamento (...)’’.
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ocorre , ‘’o Estado ofende seus didadãos e nega a
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de botar nossa fé na liberdade e não na repressão.’’

te Dworkin (2006, p. 415). ‘’Temos de 
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MULHERES EM SITUAÇÃO DE PRISÃO E OS DIREITOS DA CRIANÇA

 

Ingrid Francielly de Araújo Veiga 15; 

Luciana Lima do Amaral Lara16
 

RESUMO 

O objetivo geral deste trabalho foi analisar, à luz 

da Constituição da República de 1988, a situação de 

crianças que permanecem com suas mães em 

estabelecimentos penais no Brasil. Utilizou-se como 

marco teórico a Doutrina da 

Proteção Integral, que concebe as crianças e 

adolescentes como sujeitos de direitos, impondo à 

família, à sociedade e ao Estado assegurar esses 

direitos (art. 227, da CR/88 e art. 4º da Lei n. 

8.069/90). Além disso, o estudo se baseou em uma 

 

15Graduada em Direito pelo Centro Universitário de Sete Lagoas. E-mail: franciellyingryd@gmail.com 
16 Mestre em Ciências Penais pela Universidade Federal de Minas de Minas Gerais. Professora do UNIFEMM. E-mail: 
lucianalimabetim@gmail.com. 
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relevante pesquisa realizada pelas pesquisadoras 

Ana Gabriela Mendes Braga e Bruna Angotti, com 

o título “Dar à luz na sombra: condições atuais e 

possibilidades futuras para o exercício da 

maternidade por mulheres em situação de prisão”, 

publicada pelo Ministério da Justiça e Ipea, em 

Brasília, no ano de 2015. A partir da legislação 

brasileira e da pesquisa apontada acima, este 

trabalho buscou responder à pergunta: as normas 

jurídicas de proteção ao exercício da maternidade 

das mulheres em situação de prisão no Brasil têm 

sido cumpridas? Além dessa questão, procurou-se 

identificar, no âmbito jurídico, possíveis caminhos 

para a garantia desses direitos. Conclui- se que, 

apesar de haver distinções entre os vários 

estabelecimentos penais, ocorrem  várias violações 

aos direitos dessas mulheres e de seus filhos e que 

a concessão de prisão domiciliar é uma importante 

medida para garantir esses 

direitos, até mesmo em casos em que o Estado não 

tenha providenciado as condições adequadas para 

que a criança permanecesse com sua mãe no 

estabelecimento penal. Adotou-se o método lógico 

dedutivo, realizando-se pesquisa bibliográfica e 

pesquisa de campo, realizando-se uma visita ao 

estabelecimento penal no Presídio de Curvelo/MG, 

a fim de reunir dados sobre a situação das mulheres 

encarceradas neste estabelecimento penal. 

 
Palavras – chave: Criminalidade Feminina. 

Mulheres. Prisão. Crianças. Direitos Humanos. 

Prisão Domiciliar. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
 

O tema que se pretendeu analisar é o estudo 

das mulheres em situação de prisão e os direitos 
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da criança, diante das alterações que entraram em 

vigor com a Lei nº 13.257/16, de 08 de março 

2016, que alterou o Código de Processo Penal 

Brasileiro (art.318, incisos IV, V e VI), criando às 

hipóteses de concessão de prisão domiciliar em 

substituição a prisão preventiva, quando o agente 

for gestante ou mulher com filho de até 12 (doze) 

anos incompletos. 

Acredita-se que há grande desrespeito aos 

direitos da mulher em situação de prisão, 

principalmente no que consiste ao exercício da 

maternidade, havendo também violação aos 

direitos da criança, hipótese que se pretendeu 

ratificar com a realização dessa pesquisa. Entende-

se também que a ampliação do âmbito de aplicação 

da prisão domiciliar, para além das hipóteses 

legais, pode contribuir para a garantia dos direitos 

humanos das mulheres presas e dos seus filhos. 

O estudo se baseou em uma relevante pesquisa 

realizada pelas pesquisadoras Ana Gabriela 

Mendes Braga e Bruna Angotti, com o título “Dar 

à luz na sombra: condições atuais e possibilidades 

futuras para o exercício da maternidade por 

mulheres em situação de prisão”, publicada pelo 

Ministério da Justiça e Ipea, em Brasília, no ano de 

2015, bem como análises com base na 

Constituição da República Federativa do Brasil, 

Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da 

Primeira Infância, Código Penal Brasileiro, 

Código de Processo Penal, vislumbrando a 

importância da concessão de prisão domiciliar para 

garantir os direitos das mães em situação de prisão 

e de seus filhos. 

 
2 METODOLOGIA 

Sete LagoasSABERES nº. 05 | 2019

                          



355

Adotou-se o método lógico-dedutivo, 

analisando-se as normas jurídicas relativas ao 

tema, bem como sua aplicação aos casos 

concretos. 

Além de realizar pesquisa bibliográfica, optou-

se por fazer uma visita a um estabelecimento 

penal, a fim de obter dados sobre a realidade das 

mulheres em situação de prisão. 

Os dados para estudo foram coletados por meio 

de entrevista realizada no Presídio de 

Curvelo/MG, no mês de maio de 2018. Após a 

autorização do Diretor do Presídio, percorri todo o 

estabelecimento penal para conhecê-lo, com a 

finalidade de atrelar a teoria à pratica. 

A forma de organização dos dados se deu por 

modo de questionário, aplicado ao diretor do 

Presídio, a partir de esclarecimentos em uma 

entrevista estruturada. 

 
 3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

A Constituição da República de 1988 acolheu 

a Doutrina da Proteção Integral, dispondo: 

 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do 
Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 
1988)

 

 

Nesse sentido, também caminharam a 

Convenção dos Direitos da Criança, ratificada e 

promulgada  no  Brasil,  por  meio  do  Decreto  no 

99.710, de 21 de novembro de 1990, e o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90). 
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A mulher em situação de prisão também tem 

assegurados por lei os direitos relativos ao 

exercício da maternidade, principalmente no que 

consiste à amamentação de seus filhos. Podemos 

sistematizar várias normas jurídicas nesse sentido, 

a saber: A Constituição da República, artigo 5º, 

incisos XLVIII, XLIX e L; as Regras das Nações 

Unidas para o Tratamento de Mulheres Presas e 

medidas não privativas de liberdade para mulheres 

infratoras - as Regras de Bangkok; O Código Penal 

brasileiro, artigo 37 e 38; a Lei de Execução Penal, 

artigos 82, 83 e 89. 

O aleitamento materno é extremamente 

importante para a vida e a saúde da criança. Para 

garanti-lo, a Lei n. 8.069/90 estabelece: 

 
Art. 9º O poder público, as instituições e os 
empregadores propiciarão condições 
adequadas ao aleitamento materno, inclusive 
aos filhos de mães submetidas a medida 
privativa de liberdade. (BRASIL, 1990) 

A Lei de nº 13.257, de 8 de março de 2016, que 

dispôs sobre as políticas públicas para a primeira 

infância, inseriu na Lei suprareferida, no artigo 8º: 

§ 10. Incumbe ao poder público garantir, à 
gestante e à mulher com filho na primeira 
infância que se encontrem sob custódia em 
unidade de privação de liberdade, ambiência 
que atenda às normas sanitárias e assistenciais 
do Sistema Único de Saúde para o acolhimento 
do filho, em articulação com o sistema de 
ensino competente, visando ao 
desenvolvimento integral da criança. 
(BRASIL, 1990) 

 
Dessa forma, é preciso que o Poder Público 

garanta à gestante e à mulher em situação de prisão 

com filho na primeira infância, ambiente adequado 

de acordo com as normas assistenciais do SUS 

para acolhimento do filho. 

Na pesquisa realizada por Ana Gabriela 

Mendes Braga e Bruna Angotti, com o título “Dar 

à luz na sombra: condições atuais e 
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possibilidades futuras para o exercício da 

maternidade por mulheres em situação de prisão”, 

publicada pelo Ministério da Justiça e Ipea, em 

Brasília, no ano de 2015, verificou-se que, apesar 

das diferenças que existem entre as diversas 

penitenciárias visitadas, já que algumas são mais 

garantidoras dos direitos do que outras, nenhuma 

delas funciona completamente de acordo com as 

normas previstas nas Regras de Bangkok e a Lei 

de Execução Penal. (BRASIL. MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA, 2015, p. 15). 

A mulher quando inserida no contexto de 

privação de liberdade apresenta uma série de 

problemas que se relacionam com as suas próprias 

condições biogenéticas: conciliação com ser mãe, 

cuidados específicos de pré-natal durante a 

gestação, período do aleitamento materno, entre 

outros. Compete-nos saber se as diretrizes e 

regulamentos condizentes com tais condições 

femininas são viabilizados durante o processo da 

execução penal. O fato do nascimento e/ou 

permanência de crianças no interior da prisão já 

remete a situações que extrapolam a condenação 

legal, tendo em vista que apresentam reflexos 

sociais na ultrapassagem da pena para os 

familiares. (Santa Rita, 2002, p. 13-14) 

Segundo o estudo, a maioria das mulheres 

presas afirmou que a melhor solução para a 

amamentação de seus filhos seria a prisão 

domiciliar (a que elas chamam de “licença 

maternidade”), seja em substituição à prisão 

preventiva, seja em substituição à pena privativa 

de liberdade. A proposta neste caso foi: 

 
Sensibilização das promotoras/promotores e 
juízas/juízes no que tange à concessão do 
direito à prisão domiciliar às mulheres 
grávidas e mães recentes, de forma que não 
esteja vinculada ao período de amamentação, 
eis que a presença da mãe é essencial nos 
primeiros meses de vida da criança e a 
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separação das mulheres de suas crianças após 
este período é fator que causa grande angústia. 
(BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 
2015, p. 41) 

 

Logo, frente a esse dissenso e à pluralidade de 

contextos da mãe presa, não há como se 

generalizar a resposta do sistema de justiça diante 

dessa situação. Na dura decisão entre ficar com a 

criança no estabelecimento prisional ou separar- se 

dela no nascimento, tem de se levar em conta todo 

o contexto psicossocial e familiar dessa mãe, bem 

como sua vontade pessoal. (BRASIL. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2015, p. 79). 

Uma das saídas desse (falso) paradoxo, entre 

institucionalizar a criança ou separá-la da mãe, 

seria a prisão domiciliar, mas essa opção choca 

com a cultura do encarceramento e a priorização 

do “combate ao crime” presente nos discursos e 

práticas do sistema de justiça. (BRASIL. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2015, p. 79). 

O aumento do encarceramento feminino, e logo 

do número de gestantes, puérperas e mães 

encarceradas demonstra que o sistema de justiça 

criminal vem ignorando recomendações de 

organizações internacionais contra o uso de prisão 

para essas mulheres. (BRASIL. MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA, 2015, p. 79). 

Conclui o estudo “Dar à luz na sombra” que 

uma melhor possibilidade de exercício de 

maternidade ocorrerá sempre fora da prisão e,  se a 

legislação for cumprida, tanto em relação à 

excepcionalidade da prisão preventiva como no 

tangente à aplicação da prisão domiciliar, grande 

parte dos problemas que afetam a mulher no 

ambiente prisional estarão resolvidos. (BRASIL. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2015, p. 79). 

Acreditamos que essa pesquisa tenha 

influenciado a alteração da legislação brasileira 

para inserir no Código de Processo Penal, a 
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possibilidade de concessão de prisão domiciliar 

em substituição à prisão preventiva, nos casos: 

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão 
preventiva pela domiciliar quando o agente 
for: 
IV - gestante; 
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de 
idade incompletos; 
VI - homem, caso seja o único responsável 
pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos 
de idade incompletos. 
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz 
exigirá prova idônea dos requisitos 
estabelecidos neste artigo. (BRASIL, 1941) 

Recentemente, a segunda turma do Supremo 

Tribunal Federal concedeu o Habeas Corpus 

Coletivo – HC 143641, sendo que a decisão 

determina que Mulheres grávidas ou que tenham 

filhos de até 12(doze) anos que vivem dentro ou 

fora das celas sejam transferidas para prisão 

domiciliar, permanecendo em casa até que seu 

caso seja julgado. Segundo o relator Ministro 

Lewandowski, “nós estamos transferindo a pena 

da mãe para a criança, inocente. Me lembro da 

sentença de Tiradentes, as penas passaram a  seus 

descendentes” (MARTINELLI, 2018). 

Durante o cumprimento da pena privativa de 

liberdade, está prevista em lei a possibilidade de 

concessão de prisão domiciliar quando o 

condenado está cumprindo pena em regime aberto, 

como dispõe a Lei de Execução Penal: 

 
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento 
do beneficiário de regime aberto em residência 
particular quando se tratar de: 

 
I - condenado maior de 70 (setenta) anos; 
II - condenado acometido de doença grave; 
III - condenada com filho menor ou deficiente 
físico ou mental; 
IV - condenada gestante. (BRASIL, 1984) 

 
Apesar de a prisão domiciliar estar prevista na 

lei apenas nessas hipóteses, como bem lembra 

Renato Marcão, há “algumas situações 
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excepcionais em que se tem concedido a 

modalidade domiciliar mesmo quando o 

sentenciado não está no regime aberto e dentre elas 

sobressaem aquelas em que o preso se encontra em 

estado grave de saúde” (MARCÃO, 2017, p. 186). 

Dessa forma, tendo em vista as conclusões da 

pesquisa “Dar à luz na sombra”, acredita-se que a 

prisão domiciliar poderia ser aplicada, para além 

dos casos em que ela está expressamente prevista 

na lei, quando não houver estabelecimento que 

propicie as condições adequadas para que a mãe 

possa permanecer com seu filho durante o  período 

da amamentação. Essa medida está de acordo com 

a Constituição da República de 1988, por observar 

os princípios da dignidade da pessoa humana, da 

igualdade, ao dispensar tratamento jurídico de 

acordo com as especificidades da mulher em 

situação de prisão, bem como o 

princípio da intranscendência da pena, por evitar 

que a pena da mãe atinja o seu filho, violando os 

seus direitos. Por fim, a concessão da prisão 

domiciliar nesse caso estaria de acordo com toda a 

legislação que garante à mulher presa o exercício 

da maternidade, bem como à criança o direito ao 

aleitamento materno, preservando sua vida e 

saúde. 

Sobre os resultados obtidos na pesquisa de 

campo, na data de 06 de abril de 2018, através do 

endereço de e-mail, entramos em contato com a 

Unidade de Curvelo/MG, para então solicitar a 

visita de campo, com o Diretor Márcio Alves 

Menezes Ferreira, para fins de conhecer a estrutura 

e funcionamento da execução penal, 

principalmente em relação as mulheres 

encarceradas. 

A visita se confirmou, mediante autorização do 

próprio Diretor da Unidade de Curvelo/MG, 
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por e-mail, quando ficou acordado que, na data de 

02 de maio de 2018, a mesma aconteceria. 

Aos 02 dias do mês de maio de 2018, por meio 

da visita técnica ao Presídio de Curvelo/MG, sob a 

orientação do Diretor Geral da Unidade – Márcio 

Alves Menezes Ferreira, juntamente com a sua 

Equipe de Segurança e área técnica, com o intuito 

de proceder à pesquisa, eu, Ingrid Francielly de 

Araújo Veiga, estudante de Direito 9ºA (noturno), 

à época, inscrita sob a matrícula 029529, na 

instituição de ensino UNIFEMM – Centro 

Universitário de Sete Lagoas/MG, tive a 

oportunidade de solicitar e estar presente naquele 

estabelecimento penal. 

Ao percorrer todo o Presídio, foi aplicado um 

questionário ao Diretor, buscando colher 

informações sobre o estabelecimento como um 

todo. 

O Presídio da Unidade de Curvelo/MG é 

composto por 1 pavilhão, está localizado na Av. 

Bias Fortes, nº 3.450, Vila São José, Curvelo/MG, 

sendo uma Unidade de pequeno porte 2, cuja 

capacidade é de 104 presos, possui CCT 

(Comissão Técnica de Classificação), 2 chefes de 

serviço, diretor, 1 psiquiatra, 1 psicólogo e 1 

assistente social, o acesso à educação mínima de 

qualidade ocorre dentro da Unidade por meio de 

uma Escola Estadual que, no momento, não se 

encontra em funcionamento, não possui biblioteca. 

Sobre o espaço dentro da cela, observou-se que 

não há camas para todos os detentos. O banho de 

sol ocorre todos os dias, pelo período de 2(duas) 

horas, geralmente pelo período matutino  e outro 

no turno vespertino. 
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No tange à organização da Unidade, o Diretor 

informou que possuem 16 celas coletivas, com um 

total de 333 presos, sendo 20 mulheres. 

Apresentamos a proposta da referida pesquisa 

e perguntamos ao Diretor, se o estabelecimento 

possuía carceragem feminina, se na Unidade 

tinham presas provisórias, definitivas e se a 

concessão de Prisão Domiciliar ocorria com 

frequência. Em caso positivo, indagamos em quais 

situações (grávidas, idosos, deficientes), havia sido 

concedida a prisão domiciliar, conforme a nova 

redação no CPP. O Diretor da Unidade relatou que 

existia 1(uma) única carceragem feminina, onde 

10 eram presas definitivas, 11 provisórias e que já 

havia ocorrido na referida Unidade um caso de 

concessão de prisão domiciliar, quando a presa se 

encontrava grávida. 

O Diretor expôs que, em termos de trabalho do 

preso/presa dentro ou fora da unidade, ocorre  o 

trabalho interno realizado por homens e mulheres, 

dentre várias atividades, tais como horta, oficina, 

serviços de faxina inclusive mostrando como 

funcionava na prática. 

Sobre os crimes pelos quais as presas são 

acusadas, o Diretor citou que eram acusadas pelo 

tráfico de drogas, na maioria das vezes, e que a 

motivação se dava por envolvimento familiar e, 

que de um modo geral, antes de serem presas não 

conheciam e nem integravam facção criminosa ou 

gangue. 

Naquele momento, não havia presas grávidas 

naquele estabelecimento, mas já houve e que 

durante o período de amamentação não existia e 

nem existe ambiente adequado para que as mães 

permanecessem com seus filhos. E também não 

havia suporte para as mulheres presas naquele 

Sete LagoasSABERES nº. 05 | 2019

                          



363

 

 
 

estabelecimento que fossem imprescindíveis aos 

cuidados especiais de filhos menores de 6 anos de 

idade ou com deficiência (artigo 318, alínea “c” do 

CPP). Havia algumas presas que tinham filhos de 

até 12 anos de idade incompletos. 

O Diretor relatou ainda que a Unidade não 

possuía berçário para crianças de até 6 meses 

conforme os artigos 88/89 da LEP e nem seção 

para gestantes e parturientes, e de creche para abrigar 

crianças maiores de 6 (seis) meses e menores de 7 (sete) 

anos. 

7 CONCLUSÃO 

Diante do incremento da criminalidade 

feminina, o Poder Público tem voltado a atenção 

para a questão, procurando realizar pesquisas, 

formular políticas públicas e alterações na 

legislação. 

O exercício da maternidade por mulheres em 

situação de prisão, principalmente no que consiste 

ao aleitamento materno, é protegido pela 

Constituição da República de 1988, pelas Regras 

de Bangkok, pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente e pela Lei de Execução Penal. 

A pesquisa “Dar à luz na sombra” demonstrou 

que, apesar de haver alguns estabelecimentos 

penais que possuem mais estrutura e sejam mais 

garantidores dos direitos humanos das mulheres 

em situação de prisão e de seus filhos, há grande 

violação desses direitos em grande parte das 

unidades prisionais. 

A prisão domiciliar aparece como uma medida 

importante para garantia desses direitos. A 

legislação tem sido alterada para ampliar as 

possibilidades de sua concessão. 

A Lei n. 13.257/16 alterou o Código de 

Processo Penal (art. 318) para possibilitar que a 
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prisão preventiva seja substituída pela prisão 

domiciliar, além das hipóteses já previstas (quando 

o agente for maior de 80 (oitenta) anos, 

extremamente debilitado por motivo de doença 

grave, imprescindível aos cuidados especiais de 

pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com 

deficiência), também quando o agente for gestante 

, mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade 

incompletos ou homem, caso seja o único 

responsável pelos cuidados do filho de até 12 

(doze) anos de idade incompletos. 

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal 

concedeu Habeas Corpus Coletivo 143.641, cuja 

decisão foi benéfica ao permitir que a mãe presa 

preventivamente tenha o direito de permanecer 

com seus filhos, objetivando o melhor interesse da 

criança, garantindo direitos essenciais ao seu 

desenvolvimento, dignidade da pessoa humana, 

bem como, a sua integridade física. 

No que consiste à concessão de prisão 

domiciliar durante a execução da pena privativa de 

liberdade, a Lei de Execução Penal prevê essa 

possibilidade apenas quando o apenado esteja 

cumprindo pena em regime aberto e apresente uma 

das condições previstas no art. 117. Neste trabalho, 

defendeu-se a ideia de que a prisão domiciliar pode 

ser concedida para além das hipóteses legais, 

quando não houver estabelecimento adequado para 

a mãe em situação de prisão permanecer com seu 

filho, garantindo os direitos de ambos, por 

exemplo, ao aleitamento materno, amamentação, 

dentre outras hipóteses à luz dos princípios 

constitucionais. Sugerimos, inclusive, mudança na 

lei para contemplar expressamente essa 

possibilidade. 

Por fim, fizemos uma visita ao Presídio de 

Curvelo/MG, a fim de conhecer a vida no cárcere 

e a execução penal no contexto prático, legal e 
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social, em que confirmamos a situação de 

inobservância dos direitos da mulher em situação 

de prisão. 

É preciso que se aplique na prática, todas as 

garantias que a mãe e a criança possuem, 

atendendo os princípios constitucionais da 

igualdade, da intranscendência da pena, da 

dignidade da pessoa humana, com a aplicação 

efetiva da doutrina da proteção integral e o devido 

respeito aos direitos da mulher em situação de 

prisão. 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi analisar a 

prevalência do vínculo paterno-filial proveniente da 

afetividade em detrimento do biológico ou, vice-

versa, assim como, a possível viabilidade do 

reconhecimento da multiparentalidade no 

ordenamento jurídico. Para que esse objetivo fosse 

atendido, foram realizadas pesquisas bibliográficas 

e jurisprudenciais. Identificou-se que a exclusão de 

um vínculo paterno-filial em decorrência da 

preponderância de outro não se 
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coaduna com a concepção de isonomia insculpida 

no Estado Democrático de Direito em vigor. 

Verificou -se, ainda, que o reconhecimento 

simultâneo dos vínculos paterno-filiais 

decorrentes do “sangue” e do “afeto” é medida 

necessária na sociedade. O estudo evidenciou que 

a pluralidade de vínculos, seja afetivo ou 

consanguíneo, convivem harmoniosamente no 

plano fático e, também, no Direito, de modo a 

garantir aos pais, mães e filhos que se encontrem 

em tal situação a dignificação da pessoa humana e 

a salvaguarda e efetivação de seus direitos. 

Palavras-chave: Filiação Biológica. Filiação 

Socioafetiva. Multiparentalidade. Efeitos 

Jurídicos. 

1 INTRODUÇÃO 

A família, ponto cardeal de qualquer ser 

humano, sofreu inúmeras transformações ao longo 

do tempo, influenciada, sobretudo, pela 

preocupação com a felicidade e dignidade de seus 

integrantes. 

Deste modo, o conceito de família não é algo 

engessado, ou melhor, não há, atualmente, um 

conceito determinado, senão, um núcleo composto 

por pessoas que têm entre si um vínculo 

consanguíneo e/ou afetivo para a garantia da 

dignidade e desenvolvimento da personalidade de 

seus membros (CASSETTARI, 2017). 

Em razão disso, os paradigmas do 

tradicionalismo familiar romperam-se, pois a 

compreensão de família apenas no campo 

matrimonial, unida para a preservação do 

patrimônio, sendo utilizada a discriminação entre 

filhos para manutenção das riquezas no núcleo 

familiar, é inconcebível com o princípio da 
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dignidade da pessoa humana, “pedra de toque” da 

ordem jurídica pátria. 

Sendo assim, emergiu-se na sociedade uma 

nova conjuntura social familiar, baseada no 

princípio da afetividade que, por sua vez, passou a 

deter relevância jurídica. As principais 

implicações do afeto se deram na filiação, laço que 

une os filhos aos pais, a qual não é mais 

determinada exclusivamente pela transferência da 

carga genética dos ascendentes aos descentes, mas 

também, pela relação de convivência diuturna, de 

felicidade, de amor, de afeto, dos ensinamentos 

recíprocos transmitidos entre o (s) genitor (es) à 

prole. 

Ocorre, todavia, que há casos em que os 

critérios da filiação não incidem sobre uma mesma 

paternidade e/ou maternidade. Desta maneira, 

nestes casos é necessária a opção por um vínculo 

paterno-materno-filial singular ou é 

concebível na ordem jurídica a concomitância 

harmoniosa de diversos critérios? 

Diante do descompasso acerca de qual vínculo 

deve preponderar: o consanguíneo ou o afetivo ou, 

ainda, se há possibilidade de coexistência destes, a 

doutrina e a jurisprudência socorrem-se ao 

instituto da multiparentalidade ou 

pluriparentalidade. 

A multiparentalidade é o reconhecimento de 

diversos vínculos paterno-materno-filiais com sua 

consequente harmonização, de modo que os 

genitores socioafetivos sejam também 

reconhecidos como pais, em igualdade de 

condições com os biológicos. 

Daí surge uma gama de efeitos jurídicos, tanto 

dos pais biológicos quanto dos socioafetivos em 

favor dos filhos (direito de visitas, alimentos, 

sucessão, etc.) e destes em favor de todos aqueles 

(direito sucessório, alimentos, entre outros). 
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Neste contexto, o presente estudo teve por 

escopo analisar o reconhecimento da 

multiparentalidade, sua aplicação na filiação 

socioafetiva e da biológica nos arranjos familiares 

e seus efeitos na ordem jurídica, sendo tal de suma 

relevância, já que se trata de um tema 

contemporâneo, havendo, até então, poucos 

julgados dos tribunais pátrios. 

Cabe registrar que a discussão acerca da 

multiparentalidade é indispensável à coletividade, 

porquanto, é raro não se conhecer alguma entidade 

familiar na qual o indivíduo tenha dois pais ou 

mães, um (a) biológico (a) e outro (a) socioafetivo 

(a), principalmente nas famílias reconstituídas. 

2 METODOLOGIA 

Para a realização deste trabalho, inicialmente, 

para fins didáticos foi elaborada uma pesquisa 

acerca das espécies de filiação – biológica e 

socioafetiva, esta decorrente da afetividade e 

caracterizada através da utilização da posse do 

estado de filho, enquanto aquela é originária da 

transferência de carga genética. 

Após, utilizou-se de entendimentos 

jurisprudenciais e doutrinários, principalmente os 

autores Farias e Rosenvald (2015), Cassettari 

(2017), Dias (2013), Coelho (2012), Gonçalves 

(2015), para a compreensão do instituto da 

multiparentalidade – possibilidade de se ter mais 

de um pai ou uma mãe no registro civil de 

nascimento, a fim de se verificar eventual 

viabilidade jurídica para o seu reconhecimento. 

Posteriormente, realizou-se pesquisa acerca 

das consequências jurídicas do reconhecimento da 

multiparentalidade no contexto familiar, quais 

Sete LagoasSABERES nº. 05 | 2019

                          



372

 

 

 
 

sejam: direito ao nome, parentesco, guarda, 

visitas, alimentos, entre outros. 

Destarte, o presente artigo  científico pretendeu 

um estudo acerca da multiparentalidade, como 

forma de se admitir a existência de inúmeros 

vínculos paterno-materno- filiais, com 

fundamento, sobretudo, nos princípios da 

dignidade da pessoa humana e da igualdade, 

delineados pela Constituição Federal. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Filiação Biológica 

A filiação biológica decorre do parentesco 

consanguíneo, de primeiro grau e em linha reta, 

isto é, os filhos portam a carga genética dos 

genitores (GONÇALVES, 2015). 

À vista disso, a filiação biológica pode ser 

natural ou não. Assim, a primeira decorre de 

relações sexuais entre os genitores; na segunda, os 

pais fornecem a herança genética aos filhos, 

todavia, a fecundação provém de procedimentos 

de reprodução assistida (COELHO, 2012, p. 168- 

169). 

Em momentos pretéritos, segundo Dias (2013, 

p. 372), pela ausência de arcabouço tecnológico, a 

filiação biológica era reconhecida através de todo 

um contexto probatório, com apresentação de 

documentos, inquirição dos pretensos pais e oitiva 

de testemunhas, entre outros meios de prova, em 

virtude da inexistência do exame de DNA. 

Cumpre ressaltar que a filiação consanguínea 

não afasta a relevância do afeto nas relações entre 

pais e filhos, devendo, portanto, em regra, 
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coexistir na mesma pessoa a figura do pai 

biológico e do socioafetivo. 

Diante do exposto, nota-se que a filiação 

biológica ocorre quando os genitores contribuem 

geneticamente para concepção da prole, ou seja, 

persiste a existência de vínculos genéticos entre 

pais e filhos. 

3.2 Filiação Socioafetiva 

De modo diverso da filiação sob o ponto de 

vista natural, caracterizada pela transferência da 

herança genética do pai e mãe ao filho, a filiação 

socioafetiva apresenta aspectos que unem pessoas 

por outros elementos que não simplesmente o 

liame biológico. 

Assim sendo, compreende-se que a filiação 

socioafetiva é modalidade de parentesco de “outra 

origem”, advinda do vínculo de afetividade entre 

pai e filho, reconhecida implicitamente na parte 

final do art. 1.593 do Código Civil, conforme 

entendimento pacificado na doutrina e 

jurisprudência (DIAS, 2013, p. 381). 

A filiação socioafetiva é formada pelo elo de 

afeto que une pai e/ou mãe ao filho, de modo que 

em tal relação haja as responsabilidades e encargos 

decorrentes da criação, educação, amparo, 

cuidado, mesmo na ausência do vínculo de 

consanguinidade. 

Não se pode olvidar que a palavra 

socioafetividade é formada por duas partículas 

linguísticas: sócio + afetiva, as quais, por sua vez, 

são responsáveis por criar a afetividade e refleti- la 

perante à sociedade através da junção dos 

elementos oriundos da posse do estado de filho 

(GAGLIANO et al, 2013, p. 635, grifou-se). 

O sistema legal vigente utiliza-se da posse do 

estado de filho para reconhecer tal vínculo 
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parental, pois nem toda relação em que há afeto 

pode ser considerada filiação socioafetiva, sob 

pena de esvaziar e deturpar o conteúdo de tal forma 

de parentalidade e do próprio conceito de entidade 

familiar. 

Nesse sentido, foi aprovado o seguinte 

enunciado na V Jornada de Direito Civil de 2011: 

"O reconhecimento judicial do vínculo de 

parentesco em virtude de socioafetividade deve 

ocorrer a partir da relação entre pai(s) e filho(s), 

com base na posse do estado de filho, para que 

produza efeitos pessoais e patrimoniais" 

(Enunciado n. 519 do CJF/STJ). 

Destarte, de modo sucinto, Cassettari (2017, 

grifos do autor) analisa cada um dos elementos 

constitutivos da filiação socioafetiva através da 

posse de estado de filho, sendo “Nomen: que o 

indivíduo use o nome da pessoa a que atribui a 

paternidade; 2) Tractatus: que os pais o 

tratassem como filho, e nessa qualidade lhe 

tivessem dado educação, meios de subsistência 

etc.; 3) Fama: que o público o tivesse sempre 

como tal. ”. 

Deste modo, Farias e Rosenvald (2013)26 

citados por Silva (2015, p. 44) esclarecem que “pai 

é aquele que, ao dar abrigo, carinho, educação, 

amor ao filho, expõe o foro íntimo da filiação, 

apresentando-se em todos os momentos, inclusive 

naqueles em que se toma a lição de casa ou verifica 

o boletim escolar. ”. 

A filiação socioafetiva surge, principalmente, 

nas famílias “mosaico” em que pelo menos um dos 

membros da nova família possui filhos da relação 

anterior, os quais, geralmente, são criados e 

educados voluntariamente pelos padrastos ou 

 
 

26 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso 
de Direito Civil: famílias. 5. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. 

Sete LagoasSABERES nº. 05 | 2019

                          



375

madrastas. Há, também, a adoção à brasileira como 

hipótese de filiação socioafetiva, pois registrar 

filho alheio malgrado tipifique crime disposto no 

art. 242 do Código Penal não afasta a posse do 

estado de filho (GAGLIANO et al, 2013, p. 635). 

Do mesmo modo que a biológica, a filiação 

constituída por laços de afeto tem os mesmos 

direitos, deveres e qualificações oriundos de 

qualquer vínculo paterno-filial constituído através 

da consanguinidade, diante do princípio da 

equiparação entre os filhos estatuído no art. 227, 

§6º, da Carta Maior. (BRASIL, 1988) 

Diante do exposto, a filiação não se restringe a 

um fato natural – nascimento, mas fundamenta-se 

também através do comportamento das partes que 

cotidianamente estreitam os laços de afeto, 

cuidado, amor, solidariedade, constituindo assim, 

a filiação pelo critério da socioafetiva que detém, 

atualmente, igualdade quanto aos direitos e 

deveres emergentes do reconhecimento dos filhos 

pelo vínculo biológico. 

 
3.2 O Reconhecimento da Multiparentalidade 

 

3.2.1 Definição e aspectos gerais 
 
 

A pluralidade de critérios definidores da 

filiação (biológico ou socioafetivo) trouxeram 

polêmicas acerca de qual, dentre aqueles, deveria 

prevalecer no caso concreto. Deste modo, 

atendendo à realidade fática, fez-se necessário a 

criação na ordem jurídica de um instituto que 

reconhecesse, simultaneamente, as variadas 

formas de filiação sem que houvesse entre elas 

qualquer hierarquia: a multiparentalidade ou 

pluriparentalidade (FARIAS; ROSENVALD, 

2015, p. 677). 
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Ou seja, a multiparentalidade é a 

concomitância de diversos vínculos de filiação, ou 

seja, o poder familiar é exercido por todos os 

genitores em favor do filho, enquanto este goza de 

seus direitos em relação a todos aqueles. 

De acordo com Maluf, et al (2014, p. 139) “[...] 

entende-se por multiparentalidade a possibilidade 

de o filho possuir dois pais ou mães reconhecidos 

pelo direito, o biológico e o socioafetivo, tendo em 

vista a valorização da filiação socioafetiva. ”. 

No entanto, vale ressaltar que a 

multiparentalidade não apresenta similitude com  a 

dupla paternidade ou maternidade, já que, ao 

contrário destas, àquela constitui-se de uma “tripla 

parentalidade”, isto é, a filiação é constituída com 

pelo menos mais de duas pessoas (BUCHMANN, 

2013, p. 48). 

Não obstante, o sistema legiferante nacional 

não perfilha expressamente a múltipla paternidade 

e/ou maternidade. Desta forma, a fim de 

reconhecer o instituto da multiparentalidade deve-

se fazer uma releitura da Carta Magna e do Código 

Civil, principalmente, dos princípios 

constitucionais da dignidade da pessoa humana, da 

igualdade e do melhor interesse da criança e  do 

adolescente (MATOS; HAPNER, 2016). 

É evidente que há inúmeros indivíduos que têm 

uma paternidade/maternidade biológica e, 

concomitantemente, outra socioafetiva, mesmo 

que o instituto da multiparentalidade não esteja 

previsto explicitamente em qualquer legislação. 

Assim, percebe-se que a multiparentalidade vem 

disciplinar e regulamentar as referidas situações já 

consolidadas e, ainda, aquelas que possam 

eventualmente emergir na sociedade. 
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No que tange ao reconhecimento da 

multiparentalidade e os efeitos dela decorrentes, 

Cohen e Félix (2013) afirmam que tal instituto 

“[...] não traz prejuízo algum para as partes 

envolvidas, tão pouco para o filho, pelo contrário, 

traz o reconhecimento jurídico de uma situação 

que já existe de fato, possibilitando que essa 

relação produza todos os seus efeitos.”. 

Desse modo, pelas mudanças sociais e culturais 

vivenciadas o ramo do Direito por ser flexível 

adere às mais diversas transições, a fim de que 

sejam realizadas a compatilização, neste caso, da 

pluralidade de vínculos geradores de filiação. 

Assim, a multiparentalidade corresponde ao 

reconhecimento jurídico do que já vem ocorrendo 

no mundo dos fatos. 

O reconhecimento da multiparentalidade 

representa no Direito de Família Contemporâneo, 

uma inovação, quiçá uma solução encontrada pela 

ordem jurídica para efetivar os princípios jurídicos 

da dignidade, igualdade, afetividade e, a depender 

do caso, do melhor interesse da criança e do 

adolescente e da proteção integral nos novos 

arranjos familiares, uma vez que recepciona a 

filiação constituída pelo afeto, sem, no entanto, 

excluir a biológica. 

Ademais, claro que é preferível que numa 

mesma pessoa se concentrassem a paternidade 

e/ou maternidade biológica e afetiva. No entanto, 

há evidentemente situações em que “[...] o vínculo 

biológico [...] esteja dissociado do afetivo. Nestas 

hipóteses, caso considerado que não é permitido se 

ter dois pais ou duas mães, haveria de se decidir 

por um deles, em detrimento do outro” 

(ALMEIDA e RODRIGUES JÚNIOR, 2012, p. 

355). 

Assim sendo, a Suprema Corte em sede de 

julgamento de questão controversa acerca da 
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superioridade da paternidade socioafetiva face à 

biológica no Recurso Extraordinário 898.060/SC 

realizado em meados de 2016, com Repercussão 

Geral, por maioria, assentou a seguinte tese “[...] a 

paternidade socioafetiva, declarada ou não em 

registro, não impede o reconhecimento do vínculo 

de filiação concomitante, baseada na origem 

biológica, com os efeitos jurídicos próprios”. 

No Recurso Extraordinário, em análise, o 

recorrente sustentava a supremacia da paternidade 

socioafetiva face a biológica. Ocorre, todavia, que 

o recurso foi conhecido e não provido, já que, em 

breves palavras, o conceito de “[...] família não 

pode ser reduzido a modelos padronizados, nem é 

lícita a hierarquização entre as diversas formas de 

filiação, afigura-se necessário contemplar sob o 

âmbito jurídico todas as formas pelas quais a 

parentalidade pode se manifestar”. 

Nesta esteira, o Supremo Tribunal Federal 

adotou um posicionamento distinto da dupla 

parentalidade externada pelo vínculo biológico, 

uma vez que assumiu a possibilidade de existência 

concomitante e harmoniosa das paternidades e/ou 

maternidades originárias da afetividade e da 

transferência genética. 

Desta feita, o Excelso Tribunal reconheceu a 

igualdade entre as diversas formas de filiação e, 

utilizou-se do instituto da multiparentalidade, 

como instrumento para salvaguarda e manutenção 

dos diversos vínculos formadores da 

parentalidade, 36 sem que houvesse supremacia de 

um em detrimento de outro. Logo, “[...] nota- se 

claramente que o julgamento do STF não 

estabeleceu a hierarquia entre a paternidade 

socioafetiva ou a biológica, devendo-se reconhecer 

a multiparentalidade como regra” (TARTUCE, 

2017, p. 889). 
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À vista disso seria ilegítimo qualquer 

supremacia de um vínculo paterno-filial sobre o 

outro em respeito ao princípio da igualdade, ou 

seja, qualquer tipo de prevalência da paternidade 

biológica sobre a afetiva deve ser extirpada das 

relações familiares e, principalmente, do 

ordenamento jurídico. 

Em suma, o reconhecimento da 

multiparentalidade, embora não prevista na 

legislação brasileira, mas oriunda de construção 

doutrinária e jurisprudencial almejou dar coesão ao 

contexto familiar aceitando a pluralidade de 

vínculos decorrentes da relação de filiação, sem 

que um sobressaísse sobre o outro, em respeito, 

sobretudo, aos princípios da dignidade da pessoa 

humana e da igualdade. 

3.2.2 Principais Consequências Jurídicas 

Decorrentes do Reconhecimento da 

Multiparentalidade 

 
A multiparentalidade por ser um fenômeno do 

Direito Contemporâneo foi concebida a partir de 

estudos de doutrinadores e do reconhecimento 

pelos tribunais pátrios, entretanto, é necessário o 

registro para a produção de todos os efeitos 

jurídicos dela decorrentes. O “reconhecimento só 

judicial da multiparentalidade, sem a inclusão de 

todos no registro de nascimento da criança, cria 

mais um problema do que uma solução” 

(PÓVOAS, 2012, p. 89). 

Portanto, o nome dos pais e/ou mães 

socioafetivos, assim como dos genitores 

biológicos, devem constar no Registro de 

Nascimento do filho, nos termos da Lei de 

Registros Públicos, a qual, além de regular o 
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registro da filiação é, ainda, responsável por 

determinar os efeitos jurídicos decorrentes do seu 

reconhecimento (DINIZ, 2016, p. 67). 

Por conseguinte, com o assentamento no 

registro civil de nascimento, o primeiro efeito 

emergente da multiparentalidade diz respeito ao 

direito ao nome. “Toda pessoa tem direito ao 

nome, nele compreendidos o prenome e o 

sobrenome”, conforme impõe o art. 16 do Códex 

Civil. 

O nome é elemento individualizador que 

identifica a pessoa no seio da família e na 

sociedade. “O nome é direito da personalidade (e 

não direito de propriedade, como já se quis afirmar 

doutrinariamente), pois toda e qualquer pessoa tem 

direito à identificação, consistindo em um direito 

essencial de ser identificado na sociedade” 

(FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 239). 

Desta maneira, por ato de vontade, o filho pode 

cumular os sobrenomes dos pais socioafetivos com 

os dos genitores biológicos, embora, a ausência de 

cumulação não possa servir de óbice ao 

reconhecimento  da multiparentalidade (DINIZ, 

2016, p. 67). 

Ademais, outro efeito é o parentesco. A partir 

do registro civil, “consequentemente, o filho 

formará parentesco em linha reta e colateral, até o 

quarto grau, com as famílias socioafetivas e 

biológicas, incluindo, todos os direitos-deveres de 

todas as filiações, a exemplo dos impedimentos 

matrimoniais” (ABREU, 2015, p. 39). 

De acordo com Diniz (2016, p. 69) “[...] uma 

vez reconhecida a multiparentalidade, os laços de 

parentesco se estendem. Por exemplo, se o filho 

agora possui dois pais e duas mães, passará a ter 

oito avós, tantos tios quantos forem os irmãos que 

esses pais e mães possuírem.”. 
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Por outro lado, havendo vários pais e/ou mãe 

deve ser regularizada a guarda. Assim, os filhos 

menores, com fulcro no art. 1.612 do Código Civil, 

ficarão sob a guarda do genitor que o reconheceu 

e, se todos, no caso de multiparentalidade 

houverem lhe reconhecido, sob a guarda de quem 

melhor atender aos interesses do menor. (BRASIL, 

2002) 

Entretanto, no caso “[...] essa família 

multiparental não conviva sob o mesmo teto, todos 

que integram essa relação familiar devem ter 

definidos os dias de visitação, judicialmente ou 

não, para que se garanta a todos o direito de 

convivência” (DINIZ, 2016, p. 70). 

É certo que as visitas correspondem a direito 

subjetivo do filho menor e do genitor não guardião, 

os quais devem conviver, a fim de que os laços 

afetivos permaneçam. Outrossim, não se deve 

compreender o direito de visitas como mera 

“visita” ao filho, pois ao genitor, mesmo que não 

guardião, devem ser impostas todas as obrigações 

decorrentes da paternidade e/ou maternidade. 

Nesta esteira, Pires (2015, p. 57) afirma que 

“[...] dentre os efeitos da filiação está o 

estabelecimento do poder familiar, o qual engloba 

a convivência cotidiana com os genitores, cabendo 

a todos eles a responsabilidade pela educação, 

orientação, alimentação, subsistência, etc.”. – 

todas estas obrigações são impostas aos genitores, 

sejam consanguíneos ou socioafetivos. 

Contudo, sob o enfoque do princípio do melhor 

interesse da criança e do adolescente, a ordem 

jurídica pátria institui como regra a guarda 

compartilhada, devendo, neste caso, haver entre os 

interessados uma relação harmoniosa baseada no 

diálogo e no respeito, caso contrário, a guarda será 

unilateral (PÓVOAS, 2012, p. 96). 
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Ademais, há o direito aos alimentos que 

resulta do princípio da solidariedade no campo 

patrimonial. Isto é, os genitores socioafetivos e 

biológicos devem contribuir para o sustento do 

filho, observando-se as necessidades deste e as 

possibilidades daqueles. 

Por outro lado, afirma Diniz (2016, p. 70) que 

ao possuir múltiplos vínculos parentais a obrigação 

não se restringe aos pais, pois, devido a existência 

do parentesco com os demais membros da família 

biológica e socioafetiva, a obrigação alimentar 

pode, inclusive, estender-se aos avós (DINIZ, 

2016, p. 71). 

Portanto, entre os pais socioafetivos ou 

biológicos, pode o filho pleitear pensão alimentícia 

de qualquer deles. Todavia, na hipótese do pai 

escolhido não puder, sozinho, arcar com a 

obrigação alimentar, deve chamar a 

compor a lide os demais genitores, conforme 

dispõe o art. 1.698 da Lei Civil. 

Em última análise há o direito à herança, no 

tocante aos filhos, “o reconhecimento da 

multiparentalidade como nova forma de entidade 

familiar implícita na Constituição implica numa 

nova relação de parentesco estabelecida entre o pai 

(e/ou a mãe) reconhecido e o filho, produzindo, 

também, efeitos sucessórios.”. (COHEN; FÉLIX, 

2013) 

Outrossim, o direito à herança tem como 

titulares os filhos ou, ainda, os pais biológicos ou 

socioafetivos, a depender do caso. 

Desta forma, através do reconhecimento da 

multiparentalidade os filhos serão herdeiros de 

todos os pais e/ou mães que constem no seu 

assento de nascimento. Sob outro ponto de vista, 

estes concorrerão pelo patrimônio deixado pelo 

filho de cujus. 
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Diante do exposto, vislumbra-se que o 

reconhecimento da multiparentalidade não seria 

suficiente para dar coesão à entidade familiar, caso 

não fosse procedido ao assentando no registro civil 

de pessoas naturais. Desta forma, com o registro a 

multiparentalidade produz todos os efeitos 

positivos e negativos que se fazem presentes em 

qualquer relação entre pais e/ou mães e filhos, 

como direito a guarda, alimentos, visitas, 

impedimentos matrimoniais, dentre outros. 

4 CONCLUSÃO 

A família, em regra, é o núcleo elementar de 

desenvolvimento de qualquer indivíduo, sofrendo, 

todavia, inúmeras alterações ao longo do tempo em 

virtude da acessão de novos valores culturais, 

sociais, econômicos e morais e ao esquecimento 

de outros na sociedade. 

Ocorre que o advento de tais mudanças na 

família, refletiram diretamente na filiação e, por 

conseguinte, trouxeram isonomia à relação 

familiar, pois não é mais possível haver distinção 

entre os filhos em razão do estado familiar dos 

pais, como ocorria antes. 

Não obstante, embora não seja possível haver 

distinção entre os filhos é utilizado pela doutrina 

alguns critérios identificadores da filiação, quais 

sejam: biológico e socioafetivo. O primeiro 

decorre da transferência da carga genética dos 

genitores à prole; o segundo compreende que pai 

e/ou mãe é uma função, ou seja, quem exercê-la 

será considerado como tal. 

A pluralidade desses critérios, mais 

precisamente biológico e socioafetivo, fez com 

que houvesse inúmeras divergências acerca de 
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qual, dentre aqueles, seria prevalecente. Desse 

modo, alguns doutrinadores e tribunais entendiam 

que a parentalidade e maternidade biológica 

sobressaia sobre a socioafetiva, outros, pensavam 

o contrário. 

Portanto, alguns estudiosos e juristas, a fim de 

acabar com a referida controvérsia e dar segurança 

jurídica criaram o instituto da multiparentalidade 

ou pluriparentalidade, isto é, a possibilidade de 

concorrência harmoniosa entre os vínculos 

decorrentes “do sangue” e do “coração”. 

De tal modo, afastou-se a compreensão 

religiosa e científica de que não se pode ter mais 

de dois pais, já que, a multiparentalidade permite 

que um indivíduo tenha, mais de um pai e/ou uma 

mãe reconhecidos pelo direito, em razão do 

princípio da afetividade. 

Por derradeiro, com o reconhecimento dos 

múltiplos vínculos paterno e/ou materno-filiais 

pelo ordenamento jurídico restou acatado que a 

multiparentalidade gera os mesmos efeitos 

jurídicos decorrentes da filiação em relação a todos 

os pais, sejam eles biológicos e socioafetivos em 

favor do filho e, deste, em benefício daqueles. 

Isto posto, é possível o reconhecimento da 

multiparentalidade, embora não esteja prevista no 

sistema legislativo, pois ela decorre de uma 

interpretação lógica e sistemática da Carta Magna, 

sendo responsável por dar coesão e harmonia ao 

contexto familiar e às relações dele decorrentes, 

em respeito ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, igualdade e afetividade. 
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RESUMO 

 

A Engenharia Genética ocupa, hoje, um lugar 

de destaque como tecnologia inovadora, seja 

porque permite substituir métodos tradicionais de 

produção, seja porque permite obter produtos 

inteiramente novos. Com o avanço nesta área, 

 

 

surgiu o interesse sobre o melhoramento dos 

traços genéticos das próximas gerações:  além de 

buscarem uma saúde ideal, querem que haja 

também uma melhora física e cognitiva da prole. 

Este aspecto caracteriza a Eugenia, que trata da 
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questão de produzir uma seleção nas coletividades 

humanas, baseadas em leis genéticas. A 

possibilidade de manipulação genética dos embriões 

para fins de eugenia, que se faz possível, hoje, 

através das técnicas de reprodução assistidas, coloca 

em conflito os valores da própria essência humana. 

A preocupação acerca deste assunto se concentrou na 

questão das práticas neogênicas, que possuem 

resultados incertos e pouca regulamentação, o que 

pode causar desdobramentos perigosos para a 

sociedade. Diante disso, o presente trabalho buscou 

apresentar o que a Eugenia ocasionou no passado, a 

perspectiva da Neogenia no futuro, como os pais 

podem agir frente ao projeto familiar e como estas 

práticas ferem o princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana.  

 

 

 

 

Palavras-chave: Eugenia; Neogenia; 

Técnicas de Reprodução Assistidas; Projeto 

Familiar; Dignidade Humana. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tratou sobre a Neogenia, 

demonstrando que as técnicas de reprodução humana 

assistidas são benéficas quando utilizadas na 

busca de tratamentos de infertilidade ou de uma 

melhoria na saúde do filho. Entretanto, agir além 

destes aspectos visando alterar as características 

físicas e cognitivas da prole podem vir a causar 

consequências catastróficas. Ressaltou-se que 

todos têm direito a construir uma família e 

realizar o projeto parental. É função dos pais 

proteger a vida de seus filhos em todas as etapas 

da vida, e, assim, exercer uma paternidade 

responsável. Isto significa, no entanto, que não 
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podem intervir de forma desmedida e irrestrita na 

programação genética dos filhos visando aderir 

práticas neogênicas de melhoria nas 

características dos mesmos.  

Nesse contexto, o Princípio da Dignidade 

Humana atua como limitador do uso das técnicas 

de reprodução humana assistidas para fins de 

Neogenia. Como o assunto não possui uma 

regulamentação efetiva, os princípios atuam como 

mecanismo de limitação destes atos.  

A justificativa para a escolha do tema se 

baseia na complexidade do assunto, na falta de 

conhecimento das pessoas sobre a questão e, 

principalmente, no fato de algo tão próximo de 

acontecer nos dias de hoje, não possuir uma 

regulamentação eficiente. O tema deveria ser 

mais difundido na sociedade, pois as técnicas de 

reprodução assistidas não podem ser adotadas de 

forma desmedida, isto é, visando alterar a 

características dos filhos conforme o simples 

desejo de criar filhos “melhores”. 

Para explicar todo este conteúdo, alguns 

autores foram importantíssimos. Daniel Ivo Odon 

(2015) e Letícia Carla Baptista Rosa e Marcela 

Gorete Rosa Maia Guerra (2015) fizeram, além 

de uma abordagem conceitual do assunto, uma 

contextualização sobre a Eugenia relacionada à 

limitação do poder familiar e a relação com a 

Dignidade Humana. Carmén Lúcia Antunes 

Rocha (2004), trouxe ainda o Princípio da 

Dignidade Humana como um “fio condutor dos 

direitos fundamentais nestes tempos de tantos 

avanços das coisas e das técnicas e de tantos 

riscos das investidas e investimentos feitos em 

detrimento do viver justo, que é pelo que lutam os 

homens de todos os tempos”. 

Dessa forma, o objetivo geral da pesquisa foi 

fazer uma análise do que é a Eugenia, a fim de 

verificar se é possível e aceitável fazer uso das 
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técnicas de reprodução assistidas para aprimorar a 

saúde da prole, e qual o limite do uso dessas 

técnicas, já que alguns pais pretendem influir de 

forma bastante evasiva no genoma humano. 

Buscou-se analisar se os pais vêm adotando uma 

postura responsável ao realizar o projeto parental 

e se a adoção da Neogenia viola o princípio 

constitucional da Dignidade da Pessoa Humana.  

 

2 METODOLOGIA 

 

A discussão do presente estudo se 

desenvolveu a partir de uma análise crítica do 

tema Eugenia, buscando traçar um contexto 

histórico sobre o assunto, para relacionar-se a 

uma ideia do que pode vir a ser a Neogenia no 

presente e no futuro. 

Foi realizada uma pesquisa do tipo 

exploratória e descritiva, visto que ainda é um 

tema em desenvolvimento, que não possui uma 

regulamentação específica e não há um 

posicionamento doutrinário sólido. Assim, fez-se 

necessário explorar o conteúdo em artigos 

científicos para se explicar a origem do termo e 

os desdobramentos que o tema pode causar na 

sociedade. 

Na doutrina e na Lei, foi possível 

compreender pontos como o Poder Familiar, e as 

questões sobre o múnus público do projeto 

parental, além dos princípios envolvidos no 

estudo, como a Dignidade da Pessoa Humana, 

Paternidade Responsável, Igualdade, Proteção 

Integral, entre outros.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No passado, a Eugenia foi definida como uma 

aplicação dos estudos da seleção natural em seres 

humanos, com o objetivo de melhorar as 

qualidades raciais das futuras gerações. Muitos 
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países se empenharam e buscaram desenvolver as 

análises sobre o genoma humano e sobre a 

Eugenia. A Alemanha foi um país de destaque, 

onde ocorreu o maior movimento eugênico já 

conhecido, o Nazismo, responsável pela morte de 

milhares de pessoas consideradas como 

indesejáveis (como os negros, judeus, 

homossexuais, ciganos e doentes mentais por 

exemplo), que não se adequavam a uma raça de 

“arianos puros”. 

Com o passar do tempo, a Eugenia sofreu 

transformações, sendo melhor definida como 

Neogenia, que se apresenta como uma questão 

médica, no intuito de melhorar a saúde individual. 

A aplicação da Neogenia, hoje, se faz possível 

através das Técnicas de Reprodução Humana 

Assistidas – como a inseminação artificial, 

fertilização in vitro e a injeção 

intracitoplasmática- que podem atuar 

positivamente na detecção, prevenção e 

tratamento de uma série de problemas de saúde. 

O grande problema da Neogenia, se concentra 

no fato dos pais, com o auxílio dos avanços da 

engenharia genética, buscarem ultrapassar o 

limite do nascer saudável e desejarem aprimorar 

as capacidades físicas e cognitivas de seus filhos, 

o que poderia ocasionar consequências sérias e 

perigosas. Neste sentido dispõe Odon (2015, 

p.12): 

 
Uma vez abertos esses horizontes científicos e 
tecnológicos, os pais começam a incutir o 
pensamento eugênico, que, segundo definição 
técnica, retrata “todos os fatores que 
melhoram as qualidades próprias da raça, 
incluídas as que se desenvolvem de forma 
ótima”, não se adstringindo somente a 
enfermidades orgânicas e mentais, mas 
interferindo também na parte 
comportamental, habilidades e carências. Isto 
quer dizer que os pais podem doravante 
orquestrar o perfil genético de seus filhos com 
apoio na bioengenharia. Esse poder prévio de 
planejamento familiar vai além do uso da 
biotecnologia para a cura de doenças 
congênitas para alcançar a saúde ideal e 
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busca, ademais, o melhoramento físico e das 
capacidades cognitivas, tornando a sua 
descendência acima da média. Esse 
comportamento seletivo dos pais visa ao 
alcance de condições que tendem a melhorar 
as qualidades físicas e morais de sua 
progenitura, o qual chamo aqui de eugenia 
parental. 

 

Diante da postura de muitos pais, que desejam 

interferir tão evasivamente na escolha da 

característica dos filhos, percebe-se a ocorrência 

de uma coisificação do embrião. Pretendem os 

pais criarem filhos perfeitos em laboratórios, 

fazer de sua prole um objeto de consumo 

construído conforme suas aspirações e desejos 

pessoais. Neste sentido, afirma Cármen Lúcia 

Antunes Rocha (2004, p.97): 

 Ademais, a terapia gênica vem sendo 
considerada consentânea com a busca do 
homem de cura para os seus padecimentos — 
há um mal, ou uma doença, e se quer sará-la 
com o uso da técnica. O mesmo não ocorre 
com a engenharia genética de melhoramento 
ou de aperfeiçoamento do homem, pois nesse 
caso não há qualquer doença ou mal, mas tão-

somente a vontade de se superar com o uso de 
técnicas médicas. Naquela se busca resolver 
uma situação de malefício à vida humana, 
decorrente de uma doença cuja cura é tentada, 
enquanto nesta se procura superdimensionar 
as condições naturais da pessoa, sem que haja 
qualquer doença ou mal a ser debelado com o 
tratamento por meio das técnicas de 
engenharia genética. É neste segundo caso 
que se cogita da criação do super-homem em 
laboratórios, quer dizer, com a utilização de 
técnicas de engenharia genética que permitem 
não tratar os males das pessoas, mas 
transformá-las segundo interesses e 
aspirações super-humanas. A esta se nega 
legitimidade, porque não atende ao princípio 
da dignidade humana, nem serve à 
humanidade considerada como uma espécie 
na qual se convive sob a base do princípio da 
igualdade dos homens e na responsabilidade 
de cada qual com o seu semelhante.  

Outras consequências das práticas neogênicas 

seriam a discriminação social, problemas 

psicológicos, discriminação genética, e um 

enorme rompimento com a diversidade humana. 

Rocha (2004, p. 152) afirma que “a 

intangibilidade da vida garante a identidade 

exclusiva de cada pessoa. E é esta garantia da 
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inviolabilidade do humano que permite a 

pluralidade da espécie e a diversidade da 

humanidade”. 

Mais um problema a ser enfrentado é a 

fragilidade de regulamentação sobre o assunto, já 

que não há uma lei específica sobre o tema que 

limite o uso das técnicas pelos profissionais 

médicos. O que existe é uma sugestão de conduta 

dada pelo Conselho Federal de Medicina, a 

Resolução n° 2.013/2013, que restringe o uso do 

diagnóstico pré-implantacional para detecção de 

doenças hereditárias, com fins exclusivamente 

terapêuticos, e nunca para fins de eugenia, isto é, 

em decorrência de valores racistas, sexistas, 

étnicos, dentre outros. Rosa e Guerra (2015, p.37-

38) dizem que “o problema é que o Estado não 

faz qualquer limitação ou fiscalização no 

emprego dessas técnicas, ficando a cargo da ética 

dos profissionais envolvidos, o que pode ser 

perigoso frente a vulnerabilidade do embrião 

criopreservado”. 

Como não há uma efetiva regulamentação 

sobre o assunto, a Dignidade da Pessoa Humana 

atua como princípio essencial para limitar as 

práticas neogênicas e para assegurar qualidade de 

vida e segurança aos indivíduos. A aplicação das 

técnicas de reprodução assistida além da 

finalidade de procriação ou preservação da saúde, 

chegando a determinação de valores raciais ou 

fenotípicos, se apresenta como um enorme 

desrespeito às garantias fundamentais 

estabelecidas por estes princípios constitucionais. 

Neste sentido, dispõe Odon (2015, p.25):  

A eugenia parental viola o princípio da 
igualdade e torna assimétricas as relações 
entre os seres humanos de diferentes 
gerações; desconstitui a liberdade e o sentido 
metafísico de nascer como um fato natural e 
estar sujeito às suas contingências; perde-se a 
humildade de tolerar e aceitar as fraquezas 
humanas e desmantela a pluralidade; muda-se 
o eixo da responsabilidade para se cobrar dos 
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pais o insucesso do produto final e 
desaparecer a meritocracia; e esvazia-se a 
solidariedade com relação aos não 
geneticamente melhorados.   

Sendo assim, percebe-se que as técnicas de 

reprodução assistidas podem vir a trazer grandes 

benefícios para a sociedade. Intervir no genoma 

humano com o intuito de eliminar doenças 

ligadas ao sexo, promover a saúde da mãe e do 

feto, tratar da infertilidade e até mesmo 

esterilidade e proporcionar aos pais alcançarem a 

realização do projeto parental, é uma tecnologia 

inovadora, benéfica e muito útil para a população. 

Por outro lado, a Neogenia com fins de 

eliminação de características indesejadas, 

melhoramento da raça e com intenção de 

promover aspirações pessoais ou mera realização 

consumista, deve ser descartada por ser um 

verdadeiro atentado para a humanidade. Como 

visto, a realização destes projetos ocasionaria 

uma verdadeira coisificação do embrião, 

promoção de um design infantil ou poderia 

acarretar uma discriminação genética, o que 

seriam graves desdobramentos.  

4 CONCLUSÃO        

A discussão sobre essa temática é de extrema 

relevância e deve ser levada ao conhecimento 

geral, inclusive em instituições educacionais, vez 

que, trata-se de práticas que podem vir a ser 

empregadas na sociedade e gerar impactos 

arriscados e desafiadores. 

Com base no que foi apresentado, foi possível 

observar a necessidade de uma legislação sobre o 

tema, já que é um assunto que vem se 

desenvolvendo rapidamente, acompanhando o 

progresso da biotecnologia e da engenharia 

genética. Apontou-se a responsabilidade dos pais 

de cuidar dos filhos, devendo estes progenitores 

terem em mente que o filho não é um objeto de 
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consumo para que intervenham com a finalidade 

de melhorar suas características, e que, portanto, 

não cabe a eles planejarem e investirem em filhos 

perfeitos. Concluiu-se, ainda, que a 

implementação de práticas eugênicas seria uma 

verdadeira afronta à dignidade da pessoa humana, 

visto que, a programação genética dos filhos 

afetaria o nascer natural da pessoa ao atender aos 

simples desejos e vaidades dos pais; interferiria 

na pluralidade da raça humana; afetaria a relação 

entre os seres de gerações distintas; entre outras 

inumeráveis consequências possíveis.  
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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi entender o que 

impactava nas perspectivas e competências dos 

jovens aprendizes ao alinhar o conhecimento teórico 

à prática na organização, assim como avaliar as 

sugestões dadas por eles, e de acordo com as 

 

 

competências individuais analisá-las para 

possivelmente reter os melhores talentos. Para 

atender a esse objetivo, foram realizadas pesquisas 

bibliográficas, aplicados questionários para a turma 

que estava no curso de Operador de Processo de  
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Usinagem no SENAI Taft Alves Ferreira e que 

entraria para o período de prática na OMR 

Componentes Automotivos, localizada em Sete 

Lagoas - MG, bem como aqueles que foram da 

última turma e, posteriormente, efetivados. 

Identificou-se que aqueles que passaram pelo 

período prático amadureceram seus objetivos 

profissionais e também que a maioria gostaria que 

após o fim do contrato fosse efetivado e/ou 

recebesse uma promoção. O estudo ainda 

ressaltou a necessidade de avaliar as 

competências dos jovens aprendizes para 

direcioná-los a atividades que eles poderiam 

exercer e com isso agregar conhecimento tanto 

para eles quanto para a empresa, além de 

evidenciar pontos fortes e fracos, identificar 

GAPs ou lacunas de competências dos jovens 

aprendizes e na gestão de carreiras dos mesmos e 

da organização, em prol de sugerir melhoria 

contínua no processo de aprendizagem e retenção 

de talentos. 

 

Palavras-chaves: Jovens aprendizes, 

competências, talentos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

“A gestão de pessoas deve assumir um papel 

estratégico nas empresas, conciliando os 

interesses das organizações, bem como 

proporcionando motivação a partir de desafios 

profissionais e de oportunidade de aprendizagem. 

” (KNAPIK, 2012, p.193). 

Considerando esses aspectos, este trabalho 

fundamentou-se na importância do 

desenvolvimento e aproveitamento de 

competências dos talentos, no intuito de provocar 

e acrescentar conhecimentos e ideias dos jovens 

aprendizes para a OMR Componentes 
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Aprendiz”. 

Automotivos e vice-versa, enfatizando o que 

ambos têm a ofertar.  

A preocupação de se manter empregado e 

mostrar diferenciais eram fatores relevantes para 

os jovens que se encontravam em um mercado de 

trabalho de incessantes mudanças e que 

demandava, dos jovens, competências essenciais 

para o profissional que buscava garantir sua 

empregabilidade. Diante disso, o jovem aprendiz 

encontrava-se em um cenário perturbado pela 

incerteza de uma almejada efetivação, friamente 

abalada tanto pela condição econômica da região 

quanto da organização, o que impactava nas suas 

perspectivas profissionais. 

Vianini (2015) afirma que “as atividades 

extracurriculares são apontadas pelos jovens 

aprendizes como um meio de enriquecer o 

currículo e aumentar as chances de se destacar e 

conseguir uma efetivação após o Programa Jovem 

 

Mas para que a função desse jovem se torne 

eficaz, torna-se essencial que haja avaliação 

individual, bem como feedbacks dos líderes 

imediatos visando o aprendizado e a consequente 

melhoria. 

Foi possível perceber, também, que o jovem 

aprendiz carregava consigo uma bagagem de 

anseios, e a empresa depositava neste a 

responsabilidade de colaborador. Esse jovem era 

visto como membro da organização e seus 

conhecimentos poderiam agregar para o ambiente 

organizacional. 
 

1.1 Jovem Aprendiz 

 
Aprendiz é o adolescente ou jovem entre 14 e 

24 anos que esteja matriculado e frequentando a 

escola, caso não haja concluído o ensino médio, e 

inscrito em programa de aprendizagem (art. 428, 

caput e § 1º, da CLT). Caso o aprendiz seja 
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pessoa com deficiência, não haverá limite 

máximo de idade para contratação (art. 428, § 5º, 

da CLT). 
 

1.1.1 Contrato de aprendizagem 
 

“Como o jovem está em início de carreira, ele 

acredita que um tutor ou mentor é fator essencial 

para o crescimento pessoal e profissional. Desta 

forma, ele busca todas as informações que 

necessita por meio do instrutor ou do próprio 

gestor da empresa em que atua. ” (VIANINI, 

2015)  
Contrato de aprendizagem é o contrato de 

trabalho especial, ajustado por escrito e por 

tempo determinado, em que o empregador se 

compromete a assegurar ao maior de 14 

(quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro 

anos), inscrito em programa de aprendizagem, 

formação técnica- profissional metódica, 

compatível com o seu desenvolvimento físico, 

moral e psicológico, e o aprendiz, a executar, 

como zelo e diligência, as tarefas necessárias 

para essa formação. (Lei 10.097/2000)  

Os estabelecimentos de qualquer natureza são 

obrigados a empregar e matricular nos cursos dos 

Serviços Nacionais de Aprendizagem (SESI, 

SENAI, SENAC, etc.) número de aprendizes 

equivalente a 5% (cinco por cento), no mínimo, e 

15% (quinze por cento), no máximo, dos 

trabalhadores existentes em cada estabelecimento, 

cujas funções demandem formação profissional. 

Nessa conjuntura, o presente trabalho teve 

como objetivo avaliar como as atividades 

desenvolvidas pelos jovens aprendizes na 

organização influenciaram suas perspectivas e 

motivações e identificar se seus diferenciais 
profissionais foram de fato explorados. 

 

 
2 METODOLOGIA 
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Para a realização deste trabalho, foram 

realizadas pesquisas bibliográficas e aplicado um 

questionário para 24 jovens aprendizes que iriam 

dar início ao período de prática na OMR e para 10 

recém-contratados que passaram pelo mesmo 

processo de aprendizagem a fim de analisar as 

atividades por eles desempenhadas e a influência 

destas em suas perspectivas profissionais. 

Quando aplicado para os 24 jovens aprendizes 

foi feita uma visita ao SENAI Taft Alves Ferreira 

localizado em Sete Lagoas-MG para a aplicação e 

coleta de dados, pois eles ainda faziam o curso de 

Operador de Processos de Usinagem e com os 10 

recém-contratados os questionários foram 

aplicados com os operadores na própria 

organização. 

A primeira fase da análise dos dados consistiu 

na identificação do perfil dos  jovens aprendizes e 

a segunda na concepção e satisfação destes e no 

que compreende as ações da empresa diante das 

oportunidades que lhe eram oferecidas. 

Todas as respostas e opiniões dadas foram 

anônimas para que os respondentes se sentissem à 

vontade para expressá-las, frisando as 

necessidades que eles perceberam no decorrer do 

contrato de aprendizagem. Após a coleta, os 

dados foram tabulados e organizados em gráficos 

e planilhas Excel.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na FIG.1 é possível verificar onde o setor 

operacional se encaixava dentro organograma da 

produção, ou seja, onde todos os jovens 

aprendizes exerciam as atividades a eles 

delegadas. 
 

Figura 1- Organogramas da produção Galpão 

1, 2 e 3 
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Fonte: Arquivos da OMR, 2018. 
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3.1 Opiniões e informações fornecidas pelos 

jovens aprendizes 

 

Para apresentar os resultados das pesquisas as 

informações dadas pelos jovens aprendizes foram 

separadas de acordo com as questões que tiveram 

maior impacto para a conclusão da mesma. 

Sobre a formação, 8% cursavam o ensino 

médio, 25% possuíam ensino médio completo, 

29% estavam no curso técnico, 29% tinham curso 

técnico completo e 21% cursavam ensino 

superior. 

Ao serem questionados se a teoria (curso 

SENAI) estava condizente com as expectativas 

profissionais, 54% afirmaram que totalmente, 

42% consideravam que acima do esperado, 

apenas 4% consideram que condizia em partes. 

Sobre o motivo que levaram os jovens a se 

inscreverem no programa Jovem aprendiz OMR, 

21% disseram que estavam desempregados, 58% 

disseram que tinham interesse em ser colaborador 

da organização e 21% responderam que 

acreditavam que tinham muito a acrescentar para 

a empresa. 

 

Figura 2: Grau de escolaridade (A), Teoria 

condiz com as expectativas profissionais (B), 

Motivo que levaram a inscrever no programa 

jovem aprendiz OMR (C). 

 

 

A 
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Fonte: Dados da pesquisa  

Ao serem questionados sobre o objetivo que 

eles tinham ao entrar no ambiente de prática, 46% 

responderam que gostariam de exercer a função e 

serem efetivados, 33% que após efetivação, 

gostariam de ser promovidos, 17% responderam 

que gostariam de aprender o máximo sobre as 

práticas organizacionais e apenas 4% objetivavam 

somente cumprir o contrato.  

Ao serem interrogados se os objetivos 

propostos pela empresa correspondiam ao que era 

esperado, 67% consideravam que todos 

correspondiam, os outros 33% responderam que 

grande parte correspondia. 

Levando em consideração se as competências 

individuais foram exploradas, 54% responderam 

que sim e 33% disseram que não, e os 13% 

responderam que nunca receberam feedback. 

 Figura 3: Objetivo ao entrar no ambiente 

de prática (A), objetivos propostos pela 

empresa corresponde ao esperado (B), 

competências individuais foram exploradas 

(C). 
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Fonte: Dados da pesquisa  

Na opinião dos respondentes, quando 

questionados se o trabalho respondia as 

expectativas pessoais, 12% afirmaram que além 

do que era esperado, 46% que atendia totalmente, 

42% responderam que em parte. 

Ao questionar se eles percebiam ações que a 

organização utilizava para retê-los, 58% disseram 

que sim, 4% que raramente, 17% não percebiam e 

outros 21% responderam que não ficava claro 

para a visualização. 

Na demonstração do que motivava os jovens a 

serem melhores, 17% consideravam a família, 

Sete LagoasSABERES nº. 05 | 2019

                          



406

25% responderam se destacar profissionalmente e 

58% responderam positivamente que eram os 

objetivos de carreira. 

 Figura 4: O trabalho responde as 

expectativas pessoais (A), ações que a empresa 

utilizava para reter (B), o que motivava a ser 

melhor (C). 
 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Abaixo as opinões e sugestões dadas pelos 

jovens aprendizes ao final da aplicação dos 

questionários: 

 

· Vejo um ponto muito positivo na 

OMR em investir nos jovens, pois, são eles o 

futuro do país, tanto na área política, na área 

técnica e em áreas pessoais, pois não saem do 

curso apenas com a preparação e com toda uma 

base de como ser um bom humano. 

· É uma empresa muito boa e oferece 

um ótimo suporte ao seu empregado.  
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· A empresa cumpre bem os requisitos, 

a única reclamação é a falta de flexibilidade, uma 

vez que não compreende minutos a menos e corta 

benefícios.  

· A em presa zela pelo bem-estar e 

conforto dos seus colaboradores e admiro muito 

esta atitude, pois no mercado são poucos que 

prezam isto. 

· Atualmente não tenho ainda a queixar, 

mas é bom ver o que está fazendo por pessoas 

como nós. 

· É uma ótima empresa. 

 “A carreira não deve ser entendida como um 

caminho rígido a ser seguido pela pessoa e sim 

como uma sequência de posições e de trabalhos 

por ela realizados, articulada de forma a conciliar 

o desenvolvimento das pessoas com o 

desenvolvimento da empresa. ” (DUTRA, 2004, 

p.77) 

 3.2 Opiniões e sugestões fornecidas pelos 

recém contratados 

 

Para apresentar os resultados das pesquisas as 

informações dadas pelos recém-contratados na 

época também foram separadas de acordo com as 

questões que tiveram maior impacto para a 

conclusão da mesma. 

De acordo com a formação, percebeu-se que 

10% possuíam ensino médio completo, 20% 

estavam no curso técnico, 40% tinham curso 

técnico completo, os outros 30% estavam 

cursando o ensino superior. 

Ao questionar sobre a teoria (curso SENAI) 

foi condizente com as expectativas na prática 

profissional, 30% dos respondentes consideram 

que condizia totalmente e 70% consideraram em 

partes. 
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Sobre o motivo que os levaram a inscrever no 

programa Jovem aprendiz OMR, 30% disseram 

que estavam desempregados, 50% consideravam 

que tinham interesse em ser colaborador da 

organização, 20% responderam que acreditavam 

que tinham muito a acrescentar para a empresa. 

 

Figura 5: Grau de escolaridade (A), Teoria 

condiz com as expectativas profissionais (B), o 

que motiva a ser melhor (C). 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Ao perguntar qual era o objetivo ao entrar no 

ambiente de prática, 30% responderam que 

gostariam de exercer a função e ser efetivado e 

70% que após efetivação ser promovido. 
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Ao interrogar se os objetivos propostos pela 

empresa correspondem ao que era esperado, 20% 

consideravam que todos correspondiam os outros 

80% responderam que em grande parte 

correspondiam. 

Considerando se as competências individuais 

foram exploradas, 20% responderam que sim, 

60% consideravam que parcialmente e os 20% 

restantes responderam que nunca receberam 

feedback.  

 

Figura 6: Objetivo ao entrar no ambiente 

de prática (A), objetivos propostos pela 

empresa correspondiam ao esperado (B), 

competências individuais foram exploradas 

(C). 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Na opinião dos respondentes, quando 

questionados se o trabalho responda as 

expectativas pessoais, 20% afirmaram que atendia 

totalmente, 80% responderam que em parte. 

Ao questionar se se eles percebiam ações que 

a organização utilizava para promovê-los, 40% 

disse que sim, 50% que raramente e outros 10% 

responderam que não ficava claro para a 

visualização. 

Ao questionar o que motivava os jovens a 

serem melhores, 30% consideravam a família, 

10% responderam que salários e benefícios e 60% 

responderam positivamente que eram os objetivos 

de carreira. 

 

Figura 7: O trabalho responde as 

expectativas pessoais (A), ações que a empresa 

utilizava para reter (B), o que motiva a ser 

melhor (C). 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

A seguir: as opiniões expressadas pelos 

entrevistados que eram recém contratados da 

organização:  

· Com relação à teoria estudada no 

SENAI, o conteúdo foi muito bem elaborado e 

explicado, mas, parte deste conteúdo não foi 

utilizada na prática. Como recém-contratada da 

empresa, considero um local bacana de se 

trabalhar, mas às vezes sinto um pouco de 

desinteresse da empresa com os funcionários, dão 

oportunidade para alguns e outros não. 

· Primeiramente tinha uma visão 

diferente do que tenho agora, via na empresa uma 

grande oportunidade de crescimento profissional, 

ao longo do tempo foi perceptível a falta de 

gestão de competências, que seria uma forma de 

avaliar individualmente o desenvolvimento dos 

funcionários para de acordo com essa análise, 

quem se desenvolver melhor gerar maior lucro 

para a organização, receber classificação e 

promoções. Assim os funcionários teriam maior 

motivação para se empenhar, cumprir as metas e 

objetivos da organização.
 

· Devem-se estudar quais as 

necessidades da empresa para que na teoria seja 
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trabalhado com os jovens assuntos que os 

mesmos utilizariam na prática e a valorização dos 

jovens dentro da empresa. A organização poderia 

olhar mais para os seus funcionários e lhe dar o 

devido valor, dar oportunidade que possam 

utilizar dos seus conhecimentos para contribuir 

para a satisfação dos clientes e possibilitar que os 

membros da organização possam ser promovidos. 

· Uma grande empresa como a OMR 

deveria apenas valorizar um pouco mais os seus 

funcionários que querem e merecem esse valor, 

fora isso é uma boa empresa para se trabalhar. 

processo.

· A empresa deveria dar mais 

oportunidades para promoção dos operadores e 

preparadores em vez de contratar líderes e 

supervisores externos que não conhecem do 

 
Observou-se também a necessidade de os 

jovens aprendizes darem e receberem feedbacks 

de acordo com o vivenciado na prática 

organizacional, assim como analisado se o 

conhecimento teórico ou parte dele foi útil para a 

realização de atividades. 

“A oportunidade de crescer e amadurecer no 

trabalho ajuda as pessoas e satisfazer mais as do 

que apenas as necessidades fisiológicas e de 

segurança. Isso, por sua vez, motiva-as e lhes 

permite usar mais o seu potencial para alcançar os 

objetivos da empresa. ” (HERSEY; 

BLANCHARD, 1986, p.71) 
 

4 CONCLUSÕES 

 Ao finalizar o trabalho foi possível explorar 

reflexões muito proveitosas, no que tange a 

apuração dos dados pode-se dizer que o jovem 

aprendiz carregava consigo uma bagagem de 

anseios, e a empresa depositava neste a 

responsabilidade de colaborador, como membro 

da organização o conhecimento que muitos destes 
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tinham poderia agregar sim no que dizia respeito 

ao ambiente organizacional. Isso tornava 

importante para o jovem desenvolver sua 

capacidade ou, a até mesmo se destacar no espaço 

que lhe era aberto, apresentando seu diferencial e 

possivelmente ser efetivado, uma vez dado a 

oportunidade de desenvolvimento profissional. 

Alguns pontos negativos observados de 

acordo com as respostas obtidas deveriam ser 

motivos para um debate, porque durante o curso 

os jovens aspiravam pela oportunidade de 

permanecer na empresa e demonstrar ou 

desenvolver suas competências e em contraponto 

conforme as respostas dos que foram efetivados 

percebia-se certa limitação para se destacarem, 

podendo assim, trabalhar, por exemplo, com 

técnicas dinâmicas ou simples observações para 

filtrar os talentos internos. 

Sobre o processo de comunicação era 
relevante considerar que o funcionário deveria dar 

e receber feedback durante todo o processo de 

jovem aprendiz para não esperar além ou aquém 

do que a organização poderia lhe oferecer diante 

da sua atual situação. 

Diante disso, o jovem aprendiz se encontrava 

em um cenário perturbado pela incerteza se seria 

ou não efetivado, tanto pela condição econômica 

atual da organização quanto da sua região o que 

impactava nas suas perspectivas profissionais. 

O resultado dessa pesquisa apontava o fato de 

que a OMR, pelo menos no que de demonstrava 

os jovens aprendizes, não precisava de muitos 

esforços, tampouco custos para elevar a 

motivação destes, mas que era essencial que 

sempre poderiam usufruir de seus conhecimentos, 

habilidades e atitudes para melhor produtividade 

e eficiência organizacional. 

“Conhecimentos, habilidades e atitudes que 

são os diferencias de cada pessoa e tem impacto 
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em seu desempenho e consequentemente nos 

resultados atingidos”. (RABAGLIO, 2006, p.23). 

Quanto às competências dos jovens 

aprendizes deveriam ser exploradas para agregar 

valor e conhecimento tanto para a empresa quanto 

para o colaborador, além de se inteirar com as 

ideias e diferenciais para complemento do 

sucesso profissional e organizacional.  
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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho foi analisar o Direito 

Sucessório dos casais que vivem em união estável no 

ordenamento jurídico brasileiro, principalmente a 

análise constitucional do art. 1.790 do Código Civil 

Brasileiro, bem como analisar os julgamentos dos 

Recursos Extraordinários 646.721 e 878.694 pelo 

Supremo Tribunal Federal, que julgaram  

improcedente o dispositivo do Código Civil  

mencionado anteriormente por entender que é 
inconstitucional a distinção entre o Direito 
Sucessório dos casados e dos companheiros. Para 
permitir que estes objetivos fossem atendidos, 
foram objetivos fossem atendidos, foram 
realizadas pesquisas bibliográficas e em artigos 
eletrônicos sobre o tema estudado, e ainda foram  
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analisadas as decisões acima mencionadas, presentes 
no sítio eletrônico da Corte Suprema. Identificou-se 
a existência de diferenças entre os direitos 
sucessórios dos casados e dos companheiros, que em 
muitas situações concretas sofrem prejuízos em 
detrimento daqueles. O estudo evidenciou que a 
decisão do Supremo Tribunal Federal foi certa, 
sendo inaceitável qualquer distinção entre entidades 
familiares, não existindo uma mais importante que a 
outra. 

 

Palavras-chave: Direito Civil; Direito Sucessório; 

União Estável. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A União Estável tem seu conceito definido no 

art. 1.723 do Código Civil que estabelece “É 

reconhecida como entidade familiar a união 

estável entre o homem e a mulher, configurada na 

convivência pública, contínua e duradoura e 

estabelecida com o objetivo de constituição de 

família.”. 

Deste conceito é possível extrair os principais 

elementos constitutivos da União Estável. A 

União Estável é reconhecida como uma entidade 

familiar, ou seja, é uma forma de constituição da 

família, assim como o casamento, que por muito 

tempo foi a única forma de entidade familiar 

reconhecida, e diversas outras existentes no 

Direito brasileiro.  

Ademais, ela se constitui quando uma relação 

é pública, contínua e duradoura. Estes elementos 

são importantes para diferenciar a união estável 

de relações eventuais, pois, além de pública, deve 

haver continuidade e durabilidade razoáveis. 

Para comprovação da existência de uma união 

estável se faz necessária que esta seja pública e 

notória no círculo social de convivência dos 

companheiros, apresentando-se como se casados 

fossem (FARIAS e ROSENVALD, 2008, p.396-

397). 

Como bem observam Farias e Rosenvald 

(2008, p. 395), “[...]. Não se exige, [...], prazo 

mínimo de convivência dependendo a 
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caracterização da união estável das circunstâncias 

concretas de cada caso”. 

Affectio Maritalis, Animus Familiae, ou 

Animo de Constituir família, é o elemento mais 

importante de constituição da União Estável. É 

ele que difere um namoro sério de uma União 

Estável. Como bem observam Farias e Rosenvald 

(2008, p. 393), “trata-se, efetivamente, da firme 

intenção de viver como se casados fossem”. 

Este requisito é utilizado na prática para 

diferenciar a união estável de um namoro durável. 

Sobre o tema, bem observa Dias “Hoje a 

dificuldade maior é reconhecer se o vínculo é 

namoro ou constitui união estável. Chega-se a 

falar em namoro qualificado, na tentativa de 

extremar as situações” (2013, p.181). 

O problema do trabalhou surgiu quando do 

estudo do direito sucessório dos companheiros. O 

direito de sucessão é o reflexo do direito de 

herança, e tem previsão no Código Civil 

Brasileiro de 2002, tendo um Livro específico 

para tratar do assunto, sendo este o Livro V, o 

último do Código Civil. 

O Direito Sucessório na união estável é 

regulado pelo art. 1.790 do Código Civil, 

estabelecendo como se daria a sucessão quando 

um dos companheiros viesse a falecer, porém, por 

não serem considerados como herdeiros 

necessários pelo Código Civil, 

independentemente do regime de bens escolhido, 

a sucessão se daria, prejudicando o companheiro 

sobrevivente. 

Neste sentido, Dias (2013, p. 75) afirma que 

 
[...] quando se pensa na divisão da herança, é 
necessário antes excluir a meação do 
companheiro sobrevivente, que corresponde à 
metade do que foi adquirido onerosamente no 
período de convivência. A outra metade é que 
constitui o acervo hereditário: a meação do 
falecido e mais os seus bens particulares (os 
adquiridos antes da união e mais os recebidos 
por doação ou herança). Aos herdeiros 
necessários é reservada a legítima, que 
corresponde à metade da herança. A outra 
metade é a parte disponível de que seu titular 
pode dispor por meio de testamento. Como o 
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companheiro não é herdeiro necessário – por 
injustificadamente não ter sido inserido na 
ordem de vocação hereditária -, não tem 
direito à legítima. 

 

 Desta forma, o desenvolvimento deste 

trabalho foi fundamental para a análise 

constitucional dos prejuízos causados pelo 

dispositivo legal mencionado, além da análise das 

decisões proferidas pelo STF, objetivando sanar 

as dúvidas dos interessados pelo assunto, como 

estudiosos ou a sociedade em geral, acerca das 

distinções existentes no código civil sobre o 

direito sucessório dos casados e conviventes, e 

visando que sejam esclarecidas quaisquer dúvidas 

relacionadas ao tema. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

 Para a realização deste trabalho foram 

realizadas pesquisas bibliográficas, 

principalmente através dos autores Maria 

Berenice Dias (2003, 2008 e 2013) e dos autores 

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald 

(2008), além do autor Rodrigo Pereira (2001), 

que serviram de base para o desenvolvimento do 

trabalho. Além dos autores mencionados, alguns 

outros foram utilizados para elucidar algumas 

questões ao longo do trabalho, porém, estes 

citados foram os mais essenciais. 

 Estes autores contribuíram de forma 

significativamente para a compreensão dos 

conceitos utilizados no trabalho bem como para a 

conclusão a qual se chegou ao final do 

desenvolvimento e da análise das decisões do 

Supremo Tribunal Federal. 

 Ademais foram realizadas consultas no Sítio 

Eletrônico do Supremo Tribunal Federal a fim de 

se analisar os votos dos Ministros que compõem a 

Suprema Corte nos Recursos Extraordinários 

(RE) 646.721 e 878.694, utilizando-se de uma 

análise civil e constitucional, com base nas 

bibliografias pesquisadas, sob os votos 

proferidos. 
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 Ainda, foram realizadas pesquisas no sítio 

eletrônico do planalto no que tange às leis 

aplicáveis ao assunto que foi estudado, que é o 

Direito Sucessório do Companheiro 

Sobrevivente. 

 Estas pesquisas foram essenciais para 

esclarecer aos leitores quanto aos assuntos 

estudados e quanto ao resultado final que será 

apresentada no próximo tópico. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O problema levantado foi justamente a 

análise civil-constitucional do direito sucessório 

dos conviventes, utilizando-se das pesquisas 

realizadas, principalmente através dos votos 

proferidos pelos Ministros do Supremo Tribunal 

Federal nos Recursos Extraordinários (RE) 

646.721 e 878.694, que culminaram na 

declaração de inconstitucionalidade do art. 1.790 

do Código Civil que regula o Direito Sucessório 

dos conviventes em união estável, igualando, 

assim,  cônjuges e conviventes no que diz 

respeito ao Direito Sucessório. 

 Para chegar à conclusão final, foi necessário 

analisar um a um os votos dos onze ministros que 

compõem o Supremo Tribunal Federal. 

 Ambos os Recursos foram julgados firmando 

a tese de que é ilegítima a desequiparação entre 

os cônjuges e os companheiros, afirmando ser 

incompatível com a Constituição Federal a 

hierarquização entre entidades familiares, como o 

que era proposto pelo Código Civil ao reconhecer 

direitos e garantias aos cônjuges e não o fazer aos 

companheiros. 

No caso do RE 878.694, a recorrente vivia em 

união estável, em regime de comunhão parcial de 

bens, há cerca de 9 anos, até que seu companheiro 

veio a falecer, sem deixar testamento. O falecido 

não possuía descendentes nem ascendentes, mas 

apenas três irmãos. Diante desse contexto, o 

Tribunal de origem, com fundamento no art. 

1.790, III, do CC/2002, limitou o direito 
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sucessório da recorrente a um terço dos bens 

adquiridos onerosamente durante a união estável, 

excluindo-se os bens particulares do falecido, os 

quais seriam recebidos integralmente pelos 

irmãos. Porém, caso fosse casada com o falecido, 

a recorrente faria jus à totalidade da herança (RE 

878.694/MG). 

O RE 646.721 teve como relator o Ministro 

Marco Aurélio, que cuidou de transferir seu 

entendimento deste para o RE 878.694, que votou 

pelo não provimento do recurso pelos motivos 

expostos acima. O Ministro Barroso levantou 

divergência, votando pelo provimento do recurso, 

sendo acompanhado pelo Ministro Luiz Fux, 

Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa 

Weber, e pela Ministra Carmem Lúcia. 

 Diante das doutrinas estudadas, chegou-se à 

conclusão de que a hierarquização das entidades 

familiares é violação fatal à Constituição Federal 

que busca eliminar a hierarquização havida antes 

de sua promulgação, como a que se dava entre o 

casamento e a própria união estável ao longo da 

evolução do Direito de Família. E é nessa ideia 

que se pautou o Ministro Barroso ao defender que 

a distinção no âmbito do Direito Sucessório seria 

uma afronta ao art. 226, afirmando em seu voto 

que “parece inequívoco que a finalidade da norma 

é garantir a proteção das famílias como 

instrumento para a própria tutela de seus 

membros”. 

O Ministro Barroso afirmou que além de 

atentar contra a proteção à família, tal distinção 

atentaria contra a própria dignidade da pessoa 

humana, e além disso, nas palavras do Ministro 

Fachin, a distinção entre cônjuge e companheiro 

firmada pelo Código Civil de 2002 atentaria 

contra o princípio da isonomia. 

A Ministra Rosa Weber, em seu voto, 

demonstrou, pautada em estatísticas do IBGE que 

o número de uniões Estáveis vem aumentando 

consideravelmente, com a consequente queda do 

número de casamentos. 

Foi analisada a estatística do IBGE, Censo de 

2010, que demonstrou também um aumento no 
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número de divorciados, passando de 1,7% para 

3,1%, representando quase o dobro. Ademais, 

observando-se as Estatísticas do Registro Civil de 

2016, levantadas pelo órgão, em 2016 foram 

registrados 1.095.535 (um milhão, noventa e 

cinco mil e quinhentos e trinta e cinco) 

casamentos, representando uma queda de 3,7% 

quando comparado com 2015, sendo que em 20 

das 27 Unidades da Federação houve redução no 

número de registros de casamentos. 3 

Esta queda demonstrou que o casamento, que 

antes era a principal fonte de constituição de 

família vem perdendo força ao longo dos tempos, 

e como podemos perceber pelo voto da Ministra, 

o número de uniões estáveis vem aumentando, 

representando, quando do estudo, 1/3 do número 

de casamentos existentes.  

Se o número de Uniões Estáveis vem 

aumentando e o de casamentos diminuindo, 

                                                           
3 Informação extraída de  
(https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/135/rc_2
016_v43_informativo.pdf), Acesso em: 13/12/2017 

alegar que a União Estável representaria uma 

preparação para o casamento, não merece 

prospera. O que se percebeu através da própria 

pesquisa do IBGE é que, se considerado 

proporcionalmente, as pessoas têm preferido 

manter Uniões Estáveis a casamentos.  

A Ministra Weber retomou a ideia defendida 

pela doutrina estudada no sentido de que o 

Código Civil de 2002 tem bases em 1969, o que 

teria feito com que ele já nascesse com ideias 

ultrapassadas, pelo que apontou a irrazoabilidade 

da distinção entre cônjuges e companheiros no 

que tange ao regime sucessório. 

Os Ministros Dias Toffoli, Marco Aurélio e 

Lewandowski votaram, em ambos os recursos 

extraordinários, pela constitucionalidade do 

dispositivo legal. Os Ministro se pautaram 

basicamente no princípio da liberdade, da 

autonomia da vontade entre os pares e no 

argumento de que em momento algum a 

Constituição Federal equiparou os dois Institutos, 
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e por isso é plenamente possível a distinção 

gerada. 

Um dos argumentos do Ministro Marco 

Aurélio foi o de que o número de casamentos é 

superior ao de uniões Estáveis. Realmente, como 

analisado, o número é maior, mas como já dito, 

enquanto o casamento vem perdendo forças, as 

uniões Estáveis vêm ganhando força, já 

equivalendo a 1/3 do número de casamentos, 

além de o crescimento proporcional ser bem 

superior, considerando que enquanto as uniões 

aumentam, os casamentos diminuem de número. 

Diante dos votos narrados, pode ser percebido 

que enquanto os Ministros que votaram pela 

Inconstitucionalidade do art. 1790 do CC 

defenderam que a distinção violaria o princípio da 

dignidade da pessoa humana uma vez que violaria 

a proteção à família, desprotegendo o 

companheiro para proteger o Cônjuge, os que 

votaram pela Constitucionalidade do referido 

dispositivo afirmaram que igualar companheiros e 

cônjuges atentaria contra o princípio da 

autonomia da vontade. Se assim o fosse, 

estaríamos diante de uma colisão entre dois 

princípios: de um lado o princípio da dignidade 

da pessoa humana; do outro, o da autonomia da 

vontade, e isso seria impossível, considerando 

que o princípio da autonomia da vontade decorre 

do princípio da dignidade da pessoa humana, 

assim como o princípio da proteção à família. 

Como assevera Celso Antônio Bandeira Mello 

(2013, p. 54),  

 
Princípio (...) é, por definição, mandamento 
nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce 
dele, disposição fundamental que se irradia 
sobre diferentes normas compondo-lhes o 
espírito e servindo de critério para sua exata 
compreensão e inteligência, exatamente por 
definir a lógica e a racionalidade do sistema 
normativo, no que lhe confere a tônica e lhe 
dá sentido harmônico.  

 

No Direito de Família, o Princípio do respeito 

da dignidade da pessoa humana representa-se 

como mecanismo de manutenção e proteção a 

família e proteção à integridade dos membros 
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desse grupo, a partir da condição de respeito e da 

manutenção dos direitos de personalidade 

(VILAS-BÔAS, 2010). 

Pelo exposto, concluiu-se que há sim uma 

hierarquia entre as entidades familiares, o que 

tornou acertada a decisão do STF quanto a igualar 

os efeitos do direito sucessório à cônjuges e 

companheiros a fim de evitar prejuízos no âmbito 

da proteção à família, que é considerada pela 

Constituição Federal a base da sociedade. 

Desta forma, é importante a exposição desta 

acertada decisão do STF, ao afirmar que o 

casamento e a união estável devem ser igualados 

para fins sucessórios, tendo em vista que muitos 

cidadãos têm seus direitos lesados todos os dias 

por falta de conhecimento. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

 Foi visto que a união estável e o casamento 

são entidades familiares, e como tal, não devem 

ser hierarquizadas. 

 O Código Civil não reconhecia como 

herdeiro necessário os conviventes em união 

estável, prejudicando o companheiro em relação 

ao cônjuge. 

 A doutrina, principalmente a professora 

Maria Berenice Dias, criticava com veemência a 

hierarquia entre casamento e união estável que o 

Código Civil trazia, sendo defendido por ela e por 

autores, como Rodrigo Pereira, que o Código 

Civil de 2002 já foi originado com ideias antigas. 

 Entendendo ser inconstitucional qualquer 

hierarquização entre entidades familiares o 

Supremo Tribunal Federal declarou que os 

cônjuges e companheiros devem ser tratados com 

igualdade quando o assunto é Direito Sucessório. 

 Neste sentido, o trabalho foi fundamental 

para demonstrar que o direito não é exato e se 

altera com a época e com a realidade dos anseios 

da sociedade. Além disto, a contribuição para a 

informação da sociedade e estudiosos foi o 

principal objetivo deste trabalho, visando manter 

o leitor sempre informado. 
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O IMPACTO DO MARKETING DE GUERRILHA EM RELAÇÃO AO POSICIONAMENTO DA

MARCA: um estudo sob a ótica dos clientes 

Maíra Eugênia Alves;1 

Vanessa Lessa Moreira 2
 

RESUMO 

Este trabalho teve o propósito de analisar a 

influência do Marketing de Guerrilha no 

posicionamento da marca de veículos e destacar as 

ações realizadas por duas marcas, a Renault e a 

Volkswagen, mostrando qual o impacto pela ótica  

dos clientes. Para que esse objetivo fosse atendido, 

recorreu-se a estudos realizados por sites, blogs e 

livros a fim de subsidiar a análise empreendida a 

partir do questionário aplicado aos clientes das 

marcas citadas. Os resultados apontaram que os 
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consumidores de ambas as marcas, principalmente 

as mulheres, concordam que as ações de marketing 

são importantes para fortalecer o diferencial e 

posicionamento competitivo das marcas, sendo 

que para eles, o fator mais importante em uma ação 

de marketing é a criatividade e inovação. 

Palavras-chave: Marketing de Guerrilha. Marca. 

Posicionamento. 

1 INTRODUÇÃO 

Em um mercado de acirrada concorrência, 

qualquer diferencial é importante para sobressair 

frente aos concorrentes e incluir a inovação em 

ações de marketing é um meio que faz com que as 

pessoas sejam atraídas pela ação, ao invés de 

ignora-las. O marketing de guerrilha é uma das 

maneiras de inovar, pois ele rompe essa ideia de 

divulgações convencionais, e através de maneiras 

inusitadas, ousadas e impactantes, é capaz de 

despertar atenção das pessoas. 

O termo marketing de guerrilha é derivado da 

guerrilha bélica e foi descrito pela primeira vez em 

1982, por Jay Conrad Levinson, em seu livro 

“Guerrilla Marketing Attack” (LIMA, 2010, p.7). 

O Marketing de Guerrilha vem ganhando 

muito espaço no mercado. Isso se deve ao fato de 

que ele agrega diversos benefícios à marca e pode 

ser desenvolvido em qualquer empresa. Nesta 

ferramenta, não é necessário empregar alto 

investimento, o principal é ter muita criatividade. 

Outro ponto positivo é que ela é capaz de atingir o 

público com grande alcance e repercussão, capaz 

de posicionar uma marca e/ou um produto 

específico. 
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As marcas de veículos estão investindo cada 

vez mais nessa ferramenta como um mecanismo de 

posicionamento. De acordo com Pimentel (2012), 

as empresas de carro têm o desafio de posicionar a 

marca e além disso, posicionar também cada um 

de seus veículos. Ele diz que “Como cada veículo 

tem sua categoria, já existe certo posicionamento. 

Porém, dentro de cada categoria as montadoras 

buscam um público específico, um estilo de vida 

para se atrelar ao produto e atingir um nicho de 

mercado. ” (PIMENTEL, 2012). 

Ações de guerrilha que são destinadas aos 

veículos de forma individual, trazem como 

resultado uma percepção em relação às 

particularidades e atrativos destes modelos, 

possibilitando, consequentemente, o 

posicionamento da marca. 

Portanto, este estudo teve como problemática: 

Como o marketing de guerrilha pode influenciar 

no posicionamento de marcas de veículos? 

As marcas selecionadas para esta pesquisa 

foram Renault e Volkswagen. A escolha se deve 

ao fato de que o material utilizado está disponível 

para acesso em publicações de dados secundários 

em domínio público. 

Este estudo se justifica, pois, diante de um 

mercado competitivo e também globalizado, 

entender o impacto de ações de marketing 

diferenciadas pode favorecer não só às marcas 

destacadas neste estudo, mas servir de exemplo 

para outros gestores que, muitas vezes, não adotam 

o marketing de guerrilha pelo desconhecimento de 

seu papel estratégico no posicionamento da marca. 

 
2 METODOLOGIA 
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Para realização deste trabalho, foi realizada 

uma pesquisa em sites, blogs e livros com o intuito 

de apresentar o que é o Marketing de Guerrilha e 

qual sua relação no posicionamento da marca. 

Apesar de trazer um resultado que pode ser 

aplicado em qualquer marca, este estudo salientou 

especialmente duas marcas de veículos: a Renault 

e a Volkswagen. Portanto, o próximo p asso foi 

pesquisar as ações destas marcas que se mostraram 

mais relevantes. 

Em seguida, dados foram coletados através dos 

clientes das marcas em evidência, pois o estudo 

buscou analisar o tema sob a ótica deles. Os dados 

foram coletados através de aplicação de 

questionário e observações sistematizadas feitas 

pelo pesquisador. 

Tais atos ocorreram de fevereiro a abril de 

2018, período no qual 96 pessoas responderam à 

pesquisa. Os respondentes deste questionário 

foram pessoas aleatórias, amigos, familiares, etc. 

Por se tratar de um tema pouco conhecido, foi 

necessário explicar a algumas pessoas o 

significado de alguns termos. 

Além das perguntas relacionadas ao tema em 

estudo, o questionário conteve perguntas que 

buscavam identificar o perfil do respondente. 

Dados como, gênero, idade, formação acadêmica e 

renda, foram fundamentais para tornar a pesquisa 

mais consistente. 

Após a coleta e observações realizadas, os 

dados foram organizados em gráficos e tabelas 

para facilitar a análise e fundamentar a conclusão.  

3

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 

 
 

3.1 O processo de posicionamento da Renault 

através do Marketing de Guerrilha 
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A Renault, elaborou diversas ações de 

guerrilha, mas as principais são de posicionamento 

e reposicionamento dos veículos, ao invés da 

própria marca. 

Em 2010, por exemplo, com ideia de 

posicionar o Clio como carro popular, a Renault 

elaborou uma sarcástica e criativa estratégia de 

guerrilha que aconteceu no Brasil. Ocorreu em 

uma das ruas mais movimentadas de São Paulo. 

Consistiu em cobrir carros do modelo Celta, que 

pertence à Volkswagen, com uma capa de proteção 

que imitava o automóvel Renault Clio, de modo 

que as pessoas pudessem perceber que o 

automóvel estacionado não era um Renault, mas 

sim, um veículo de outra marca. (BLOG SPOT, 

2010). 

Na traseira do carro havia um slogan dizendo 

“O popular que todo popular gostaria de ser”. A 

FIG. 1 ilustra a campanha realizada. 

Figura 1 - Renault Clio: carro popular 
 

 

Fonte: BLOG SPOT, 2010. 
 
 

Em outra ação, a Renault teve a originalidade 

de reposicionar os motoristas dos carros sedan, a 

fim de trazer um novo público para a categoria, 

mais precisamente, para o Renault Fluence. 

(PIMENTEL, 2012). 

A propaganda mostra o que se imagina de um 

motorista de um carro sedan e confronta com o 

estilo do motorista que a Renault vê para o 

Fluence, um estilo ousado e “descolado”. A ação  
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Em 2017, outro Marketing de Guerrilha foi 

realizado pela marca. Era uma ação com objetivo 

explícito de ironizar o carro UP da Volkswagen, 

que seria o concorrente do carro da Renault que 

seria lançado em breve, o Kwid. (ENGLER, 2017). 

A propaganda mostra uma família dentro do 

Up, que está em movimento. Antes de passar por 

uma lombada os passageiros precisam descer do 

carro para que o mesmo seja capaz de seguir em 

frente, na mesma propaganda é mostrado que as 

pessoas descem do veículo com a coluna torta, 

devido ao tamanho do carro. No final do vídeo é 

dita a seguinte frase: “Não é você que é alto 

demais. É seu carro que é compacto demais”. A 

cena, propositalmente, acontece com certo exagero 

para criar um tom cômico. (ENGLER, 2017). 

 

também diminuir a atratividade dos  sedans, caso 

o conceito de “motorista certinho” seja assimilado 

por parte dos consumidores. (PIMENTEL, 2012). 

A FIG. 2 apresenta as duas imagens de 

motoristas  do  Renault Fluence,   “motorista 

certinho”, e a   imagem que a marca quis 

reposicionar,   o “motorista   descolado”, 

respectivamente. 

Figura 2 - Motoristas de sedan 

 

Fonte: PIMENTEL, 2012 
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O fato é que, exagerada ou não, a estratégia foi 

favorável para o lançamento do Kwid. O carro foi 

lançado no início de agosto de 2017 e durante o 

mês subsequente vendeu, ao todo, 10.357 

unidades. Foi o terceiro veículo mais vendido no 

Brasil em setembro deste mesmo ano. Já o Up não 

apareceu na classificação dos 20 mais vendidos 

(FENABRE, 2017). 

3.2 O processo de posicionamento do 

Volkswagen através do Marketing de Guerrilha  

As campanhas mercadológicas estão se 

superando e atingindo altos níveis de competição. 

Existem ações de marketing que visam atacar a 

concorrência, como a ação supracitada da Renault, 

consequentemente, também é possível 

reagir aos ataques recebidos, é o que a 

Volkswagen  fez. 

Em resposta à crítica recebida sobre o Up, a 

marca alemã divulgou um vídeo, no qual convidou 

o comediante Rafinha Bastos que tem 1,99m de 

altura para demonstrar como o Up é espaçoso e 

para provar a capacidade do carro ao passar por 

lombadas. (ENGLER, 2017). Durante a 

propaganda, o humorista foi irônico e afirmou “Se 

você sair corcunda do novo Up, meu querido, 

talvez você seja corcunda mesmo”. Para concluir, 

ele diz que se alguém ainda duvida da qualidade do 

carro, deve fazer um teste com o veículo e 

comprovar. (ENGLER, 2017). 

Assim como a Renault, a Volkswagen também 

utiliza a guerrilha para posicionar cada veículo, e 

consequentemente acaba posicionando a marca de 

modo geral. O CrossFox, por exemplo, foi um 

veículo no qual a Volkswagen  
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Alegre: Bookman, 2008.

investiu várias estratégias de guerrilha. (LIMA, 

2010). 

Como mencionado pela autora Wheeler19
 

(2008, apud LIMA, 2010, p. 24) “Um lançamento 

representa uma gigantesca oportunidade de 

marketing para a comunicação. As empresas 

inteligentes agarram essa oportunidade para 

construir a consciência de marca e sinergia”. A 

Volkswagen aproveitou a oportunidade de 

lançamento do CrossFox em 2005 e realizou 

quatro ações para alavancar as vendas de seu novo 

veículo. As ações de guerrilha foram criadas pela 

agência de propaganda AlmapBBDO. Sendo que 

todas elas foram exibidas no Caldeirão do Huck e 

o apresentador estava dentro do veículo durante 

todas as ações. (LIMA, 2010). 

19 WHEELER, A. Design de identidade da marca. 2 ed. Porto 
 

A primeira delas foi fazer o CrossFox uma 

espécie de bondinho a fim de passar pelo pão de 

açúcar do Rio de Janeiro. (WORDPRESS, 2009). 

A segunda foi colocar o CrossFox para descer 

por uma tirolesa numa pedreira com cem metros de 

altura, durando apenas cerca de vinte segundos. 

(USADO FÁCIL, 2006). 

A terceira foi praticar rapel utilizando o veículo 

na cachoeira do Saltão, em Brotas, São Paulo. 

(LIMA, 2010). 

E na última o carro foi utilizado para fazer um 

rafting nas cataratas de Foz do Iguaçu, no Paraná. 

(O PORTAL O MECÂNICO, 200 7). A FIG. 3 

apresenta as ações descritas. 
 
 

Figura 3 – CrossFox no bondinho (A), 

CrossFox descendo tirolesa (B), CrossFox 

fazendo rapel em Brotas (C e D) e CrossFox no 

rafting (E). 
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possuem de 23 a 30 anos, 19% possuem de 31 a

 

 

As ações para o CrossFox foram concentradas 

em um nicho de mercado e alcançaram grande 

visibilidade, pelo fato de terem sido exibidas na 

TV Globo. Através de inteligentes estratégias, a 

Volkswagen fez com que o CrossFox fosse 

lembrado pelas pessoas como um carro forte, 

jovial, esportista e aventureiro. Ou seja, as quatro 

ações de marketing de guerrilha foram em prol do 

posicionamento do veículo. Além de tudo, também 

originou certa credibilidade à marca e 

reconhecimento pela complexidade do trabalho. 

De fato, o que a Volkswagen fez pelo CrossFox foi 

impactante e inusitado. (LIMA, 2010). 

 
3.3 Análise e Interpretação Dos Dados 

 
 

Foram aplicados, ao todo, 96 questionários 

direcionados a consumidores de veículos das 

marcas Renault e Volkswagen. É importante 

ressaltar que algumas pessoas possuem veículos de 

ambas as marcas. O perfil dos respondentes é o 

seguinte: 

- 52% são do sexo masculino e 44% do sexo 

feminino. 

- 5% possuem idade entre 18 e 22 anos, 26% 
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40 anos, 27% possuem de 41 a 50 anos e 23% 

possuem acima de 50 anos. 

- 41% delas possuem Ensino Médio 

Completo, 6% possuem curso técnico, 27% 

possuem graduação, 3% possuem pós-graduação e 

23% possuem outro tipo de formação, que está 

distribuída entre Ensino Fundamental completo ou 

incompleto e Ensino Médio Incompleto. 

- 49% das pessoas possuem como renda de 1 a 

3 salários mínimos por mês, 28% possuem de 4 a 

5, 20% possuem de 6 a 10 e 3% possuem acima 

de 10. 

Foi possível identificar que 91% dos 

consumidores consideram que ações têm a 

capacidade de influenciar sua compra. 

Essa grande influência acontece porque as 

marcas de veículo utilizam bastante o marketing 

para surpreender e provocar uma reação nas 

pessoas, fazendo com que as mesmas se interessem 

pelo que está sendo apresentado. (ENDEAVOR, 

2015). 

Ao responder à pergunta sobre o que mais 

chama a atenção em uma ação de marketing, houve 

empate entre “Clareza nas informações” e 

“Destacar o diferencial competitivo da marca”. 

Cada uma delas foi escolhida por 67% das pessoas. 

A opção que menos foi marcada é “Manter-se 

tradicional”. 

De  acordo  com  Ries  e  Trout20   (1987, apud 

DANTAS, 2013, p. 11) “o mercado não reage 

mais às estratégias que funcionaram no passado. 

Há produtos demais. Empresas demais. Barulho 

demais no marketing”. Isso explica o motivo pelo 

qual  os  consumidores  marcaram  menos  vezes a 

de guerrilha como estratégia. E esta ferramenta é 
   

influente, pois utiliza métodos não convencionais 

20 RIES, Al; TROUT, Jack. Posicionamento: como a mídia faz 
a sua cabeça. São Paulo: Pioneira, 1987. 
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opção “manter-se tradicional”. Eles se atraem 

justamente pelo contrário. 

Por meio do questionário aplicado para 44 

clientes da marca Renault e 58 clientes da marca 

Volkswagen, foi possível avaliar  a percepção 

deles em relação à vários quesitos, como: a 

atração de cada pessoa pelas propagandas e ações 

de marketing da marca, se a pessoa sofreu alguma 

influência dessas ações ao adquirir seu veículo, se 

ela considera a marca bem posicionada no 

mercado, e  se  acredita que o  motivo do 

posicionamento tenha sido as ações de marketing. 

A maior parte das pessoas disse sentirem-se 

atraídas pelas propagandas, e que as mesmas 

ajudaram no processo de escolha e compra do 

veículo. Além disso, consideram a marca bem 

marketing  podem ter sido um  dos fatores 

responsáveis pelo posicionamento. 

Na Renault, 100% das mulheres sentem-se pelo 

menos “às vezes” atraídas pelas ações de 

marketing, enquanto os homens representam 74%. 

Sendo que nenhuma mulher em nenhuma das 

marcas respondeu que não se sente atraída pelas 

ações. Já os homens, 4% dos clientes da Renault e 

14% dos clientes da Volkswagen não se sentem 

atraídos. Consequentemente, as ações 

influenciaram mais as mulheres que os homens ao 

adquirir o veículo. E como elas se sentem mais 

atraídas do que eles, acabam recebendo mais 

influência que os homens, como pode ser 

observado pela tabela pelo quadro. No quadro a 

seguir, são apresentadas as respostas dos 

consumidores de forma separada, por gênero e 

marca do veículo adquirida. 

posicionada  e acreditam  que  as   ações de  Quadro 1 – A influência do Marketing de 

Guerrilha na aquisição de veículos 
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Quanto ao posicionamento, ambos os sexos dos 

respondentes consideram em sua maioria, a marca 

bem posicionada no mercado e acreditam que o 

marketing foi um dos fatores responsáveis por isso. 

Como não houve discrepância na 

opinião entre os gêneros, no quadro a seguir, há 

distinção apenas da marca. 

 
Quadro 2 – A influência do Marketing de 

Guerrilha no posicionamento da marca 
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Foram apresentadas aos respondentes duas 

imagens, referentes a ações realizadas por cada 

uma das marcas. Eram elas: a ação na qual a 

Renault utilizou uma capa no carro e a ação do 

CrossFox fazendo rapel. Como pode ser visto no 

GRÁF. 1, a maior parte das pessoas concordam em 

parte que a mensagem escolhida reforça os 

atributos e diferenciais da marca e, 

consequentemente, seu posicionamento. 

 
Gráfico 1 - Opinião a respeito da ação de 

marketing das marcas Renault e Volkswagen  
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Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

Analisando a resposta total, 68% das pessoas 

consideram esse tipo de ação de marketing, 

importante e atrativo para surpreender os 

consumidores e favorecer a lembrança da marca. 

Mas observando os gráficos a seguir, vemos que as 

mulheres são as que mais o consideram atrativo e 

importante. 

A mensagem escolhida reforça os atributos e diferenciais 
marca, e consequentemente seu posicionamento de merca 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

43% 
Sim, concordo to 

31% Sim, concordo e 

14% 
8% 

Não tenho opiniã 
respeito 

Não concordo 

4% 
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Após análise, tem-se que 98% dos 

consumidores de ambas as marcas as consideram 

bem posicionadas no mercado e concordam que as 

ações de marketing tenham sido um dos fatores 

responsáveis por isso. Vale ressaltar que a 

maioria das ações da Renault e da Volkswagen 

são de Guerrilha. 

A maior parte dos consumidores disseram que 

concordam totalmente ou concordam em parte que 

a mensagem escolhida na ação de guerrilha, 

reforça os atributos e diferenciais da marca, e, 

consequentemente seu posicionamento de 

mercado. Além disso, 68% das pessoas 

consideram o Marketing de Guerrilha importante 

para favorecer a lembrança da marca. 

 
4 CONCLUSÃO 

 
 

Foi possível perceber o quão importante o 

Marketing de Guerrilha é no processo de 

posicionamento. Através da análise desses dados 

foi identificado que o público feminino é o que 

mais acompanha e se deixa influenciar pelas ações 

de guerrilha. 
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Como já mencionado anteriormente neste 

estudo, de acordo com Ries e Trout21 (1987, apud 

DANTAS, 2013, p. 11) “o mercado não reage 

mais às estratégias que funcionaram no passado. 

Há produtos demais. Empresas demais. Barulho 

demais no marketing”. Este pensamento pode ser 

comprovado através do questionário. Pois as 

pessoas mostraram-se interessadas em criatividade 

e inovação, desta forma não se sentem interessadas 

por ações de marketing tradicionais. Como o 

Marketing de Guerrilha procura quebrar padrões 

tradicionais e atuar com ações criativas, 

inovadoras e totalmente inesperadas, pode se dizer 

que ele é bem visto pelo público, já que a maior 

parte deles busca justamente isso. 

21 RIES, Al; TROUT, Jack. Posicionamento: como a mídia faz 
a sua cabeça. São Paulo: Pioneira, 1987. 

É irrefutável que o marketing de guerrilha é 

uma ferramenta extremamente persuasiva. Ela 

consegue fixar na mente dos consumidores 

exatamente o que a empresa quer, desde que 

executada de forma correta. As empresas que 

decidirem optar por este tipo de ação, certamente 

terão destaque. 
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OUVIDORIA COMO INSTRUMENTO DE MELHORIA PARA A GESTÃO MUNICIPAL DE 

SETE LAGOAS 

 

 

Fabyanna Álvares dos Anjos Silva1 

Kariny Cristina Souza Raposo2 

 

 

 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi caracterizar às 

participações dos cidadãos junto à Ouvidoria 

Geral do município de Sete Lagoas - MG e 

mostrar seus benefícios, estabelecendo a 

transparência, controle e possibilidade de 

melhoria do trabalho público, tornando os seus  

agentes mais responsáveis em suas decisões. Para 

tanto, foram realizadas pesquisas bibliográficas e 

documental, cujos resultados apontaram o 

crescimento das demandas no 1º trimestre de 

2018 em relação ao último trimestre de 2017. 

                                            
1Graduanda em Administração pelo UNIFEMM. Fabyanna Álvares dos Anjos Silva. Fabyannaalvaresdas97@gmail.com 
2 Doutora em Língua Portuguesa e Linguística. Professora do UNIFEMM. Kariny.raposo@unifemm.edu.br 
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exercício pleno de sua cidadania”.

 
Esse resultado evidenciou que o trabalho da 

ouvidoria tem se tornado importante para a 

relação entre cidade-cidadão e que há 

preocupação em oferecer e prestar informações 

sobre a atual gestão visando sempre uma gestão 

baseada na transparência.  

 

Palavras-chave: Administração Pública. 

Ouvidoria. Gestão. 

 

1 INTRODUÇÃO  

  

Esse trabalho surgiu da necessidade de 

demonstrar a importância da Ouvidoria e os 

benefícios que esse órgão trará para a atual gestão 

de Sete Lagoas-MG, já que visa contribuir para à 

transparência, acesso à informação e à 

aproximação entre cidade-cidadão. 

A Ouvidoria é um instrumento de 

representação do povo e promotor de mudanças. 

O órgão trabalha com a legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. 

Segundo a Controladoria Geral da União e a 

Ouvidoria Geral da União (2012), Ouvidoria 

Pública “deve ser compreendida como uma 

instituição que auxilia o cidadão em suas relações 

com o Estado. Deve atuar no processo de 

interlocução entre o cidadão e a Administração 

Pública, de modo que as manifestações 

decorrentes do exercício da cidadania provoquem 

a melhoria dos serviços prestados”. 

Costa e Fleury (1998) afirmam que a 

ouvidoria “é um mecanismo eficiente de escuta 

do usuário, contribuindo para a qualificação da 

administração pública incentivando o cidadão ao 
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Com as mudanças que vêm acontecendo no 

meio político, a busca por uma gestão mais 

transparente e de confiança, está cada vez mais 

presente, e a Ouvidoria vem como instrumento de 

aproximação e controle para a melhoria e 

qualidade no setor público na cidade de Sete 

Lagoas – MG. 

À medida que a sociedade compreende a real 

finalidade do serviço de ouvidoria, utiliza desse 

espaço com maior freqüência, tornando-se 

importantes fontes de opiniões e sugestões que 

auxiliam na mensuração da qualidade 

contribuindo positivamente para a melhoria dos 

serviços prestados (COSTA E FLEURY, 1998).  

Diante disso, este trabalho objetivou 

caracterizar a gestão municipal por intermédio da 

Ouvidoria Geral demonstrando por meio de suas 

atividades, sua efetividade. Seu desenvolvimento 

se justifica porque irá auxiliar a Prefeitura 

Municipal de Sete Lagoas a se tornar mais 

pública e reconhecida, fazendo com que os 

cidadãos tenham voz, acompanhem e auxiliem no 

processo de melhoria da gestão, estando mais 

próximos com esse contato direto.  

Foram utilizadas as pesquisas do tipo aplicada 

e descritiva, por meio de estudo teórico e de 

campo, e quanto à abordagem do problema, 

pesquisas quantitativas e qualitativas. Os 

resultados evidenciaram que a ouvidoria tem se 

tornado, cada vez mais, um importante 

instrumento de aproximação entre a gestão e o 

cidadão.  

 

2 METODOLOGIA  

Para realização deste trabalho, foi realizado 

um Estudo de Caso na Ouvidoria do município de 

Sete Lagoas – MG, bem como um estudo nos 

relatórios trimestrais do órgão, a fim de verificar 
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a contribuição dessa unidade administrativa para 

a melhoria da gestão do município. 

Foram coletados os dados, de outubro de 2017 

a março de 2018, na Ouvidoria Geral do 

Município de Sete Lagoas, situada na Praça Barão 

do Rio Branco, número 236, no Centro de Sete 

Lagoas, a partir de observações dos dados das 

manifestações, e dos relatórios fornecidos. Os 

recortes dos dados coletados foram elencados em 

duas macros categorias de análise: 4º trimestre de 

2017 (outubro, novembro e dezembro), e 1º 

trimestre de 2018 (janeiro, fevereiro e março). 

Dessa macro divisão foram feitas subcategorias 

quanto a quantidade de manifestações por 

trimestre, ao tipo de canal utilizado, à natureza 

das manifestações e às solicitações de acesso à 

informação.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Quantidade de manifestações por trimestre 

Analisando relatórios do 4º trimestre de 2017, 

e o 1º trimestre de 2018, obtivemos informações 

sobre a efetividade e melhoria do ano passado 

para este ano.  

Os dados demonstram que a demanda 

aumentou do término do último trimestre de 2017 

para o primeiro trimestre do ano de 2018, em 

164%. Vale ressaltar, que todas as manifestações 

pendentes ainda aguardam respostas dos órgãos 

demandados. 

No Gráfico 1 é possível observar a quantidade 

de manifestações recebidas por trimestre. No 4º 

trimestre de 2017, houve um total de 108 

manifestações, dentre elas 100 (92,59%) foram 

respondidas/encerradas e 08 (7,41%) ainda estão 

pendentes aguardando resposta do órgão 

responsável. Já no 1º trimestre de 2018, foram 
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recebidas 161 manifestações, das quais 141 

(87,58%) foram respondidas/encerradas e 20 

(12,42%) estão pendentes. 

Nota-se que houve um aumento considerável 

no total de manifestações do 4º Trimestre de 2017 

para o 1º Trimestre de 2018, e em relação ao 

percentual de manifestações atendidas e 

pendentes, o percentual do 4º Trimestre é menor.  

 

Gráfico 1 – Quantidade de manifestações por 

trimestre 
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Fonte: Relatórios 4º Trimestre de 2017 e 1º Trimestre de 2018  

 

3.2 Tipo de canal utilizado 

 

A Ouvidoria Geral do Município de Sete 

Lagoas hoje recebe as manifestações dos cidadãos 
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por duas formas: pela internet 

(www.setelagoas.mg.gov.br/ouvidoria) e 

atendimento presencial. 

  

O Gráfico 2 demonstra o tipo de canal mais 

utilizado. No 4º Trimestre de 2017, a ouvidoria 

realizou 07 (6,48%) atendimentos presenciais e 

101 (93,52%) manifestações foram recebidas pelo 

sistema de ouvidora. No 1º Trimestre de 2018, a 

ouvidoria recebeu 136 (84,47%) manifestações 

pelo sistema de ouvidoria e realizou 25 (15,53%) 

atendimentos presenciais. Houve um aumento 

157% nos atendimentos presenciais. 

Postulamos que esse aumento no atendimento 

presencial seja justificado pelo desenvolvimento 

da consciência crítica e aquisição de poder por 

parte do cidadão setelagoano, conforme pontuou 

Bordenave (1994). Além disso, no Brasil, o 

ouvidor público é considerado como o “defensor 

público”, como apontou Perez (2004), a esse fato 

que mostra a necessária aproximação do cidadão 

à gestão e o entendimento de que o agente 

público é um instrumento viabilizador da solução 

de problemas, o que leva o cidadão a procurá-lo. 

 

Gráfico 2 - Tipo de canal utilizado 
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Fonte: Informações prestadas pela Ouvidoria Geral do 

Município 

 

3.3 Natureza das manifestações 

 

       Conforme dito por Lyra (2004) a 

Ouvidoria é a instância que deve operacionalizar 

a participação dos usuários, sendo o canal 

competente para influenciar que os serviços sejam 

prestados de acordo com as expectativas dos 

cidadãos. 

Salienta-se, então, que no 4º Trimestre de 

2017 foram recebidas pela Ouvidoria 13 

(12,04%) denúncias, 07 (6,48%) elogios, 30 

(27,78%) reclamações, 47 (43,52%) solicitações e 

11 (10,18%) sugestões. 

       No 1º Trimestre de 2018, foram 19 

(11,80%) denúncias, 08 (4,97%) elogios, 35 

(21,74%) reclamações, 94 (58,39%) solicitações e 

05 (3,10%) sugestões. 

       A informalidade de procedimentos e 

autonomia perante o órgão fiscalizado auxilia a 
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necessidade de pronta correção de atos 

administrativos ilegais e injustos (LYRA, 2009), 

isso justifica o aumento das denúncias que são 

encaminhadas para a Corregedoria Geral do 

Município para apuração dos fatos. Os cidadãos 

têm um canal direto para registrar a prática de ato 

ilícito de algum servidor.  

Quanto aos elogios, do quarto trimestre 

de2017 para o primeiro de 2018, houve um 

aumento, praticamente, inexpressivo (apenas 1 

elogio). No 4º trimestre de 2017 os elogios mais 

frequentes foram em relação à reestruturação das 

praças para a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico e Turismo, e 

limpeza urbana para a Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e Sustentabilidade. Já no 1º 

trimestre foram elogiados o atendimento e o 

serviço de obras referente à Ouvidoria Geral do 

Município e a Secretaria Municipal de Obras, 

Infraestrutura e Políticas Urbanas. 

O requerimento ‘providência’ por parte da 

Administração Pública (BRASÍLIA, 2016) 

justifica o grande aumento das solicitações que se 

refere a 58,39% do total de manifestações no 1º 

trimestre de 2018. Tanto no 4º trimestre de 2017 e 

no 1º trimestre de 2018 os serviços mais 

solicitados foram buraco/ pavimentação de via e 

limpeza urbana para a Secretaria Municipal de 

Obras, Infraestrutura e Políticas Urbanas e a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, respectivamente. 

As reclamações mais frequentes foram em 

relação ao serviço solicitado não realizado e mal 

atendimento dos servidores para os cidadãos, no 

4º trimestre de 2017; já no 1º trimestre de 2018 as 

maiores reclamações foram em relação ao 

atendimento de algumas secretarias e o 
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sugestões foram para colocação de placas em vias 

 
pagamento de servidores. Isso justifica a 

demonstração de insatisfação relativa a serviço 

público ou atendimento recebido conforme a 

Rede de Ouvidorias (BRASÍLIA, 2016). Esse fato 

também justifica o baixo índice de elogios 

registrado nos dois trimestres analisados. 

As sugestões, que são as proposições de ideias 

ou formulações de propostas de aprimoramento 

de políticas públicas e serviços prestados 

(BRASÍLIA, 2016) são feitos pelos cidadãos para 

sugerir melhorias e o órgão analisar se é viável ou 

não. As sugestões mais frequentes no 4º trimestre 

de 2017 foram em relação a iluminação pública, 

direcionadas para a Secretaria Municipal de 

Obras, Infraestrutura e Políticas Urbanas, e 

instalação de quebra-molas, direcionadas para a 

Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e 

Transporte. Já no 1º trimestre de 2018 as 

públicas, para a Secretaria Municipal de 

Segurança, Trânsito e Transporte, e campanha 

educativa para conscientização dos cidadãos 

referente ao lixo nas vias urbanas, destinadas para 

a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade.  

 

Gráfico 3 - Natureza das manifestações 
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Fonte: Informações prestadas pela Ouvidoria Geral 

 

3.4 Solicitações de Acesso à Informação 

 

A Lei de Acesso à Informação (BRASIL, 

2011) estabelece prazos e procedimentos próprios 

e a Ouvidoria é responsável pelo seu 

gerenciamento. Essa lei garante o princípio da 

publicidade previsto no art. 37 da Constituição 

Federal (BRASIL, 1998) onde “todo ato 

administrativo deve ser do conhecimento 

geral, possibilitando ao cidadão fiscalizar a 

atuação dos agentes públicos”. Assegura, ainda, 

uma gestão transparente da informação, 

propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação 

(BRASIL, 2011). 

No 4º Trimestre de 2017 foram recebidas 09 

solicitações de acesso à informação e todas foram 

respondidas. 

No 1º Trimestre de 2018 recebeu-se 20 

solicitações e dessas, 03 ainda estão aguardando 

respostas do órgão. 

O aumento das solicitações pode ter ocorrido 

devido à busca de informações que são de 

interesse público e não estão em transparência 

ativa. Nesse caso, “qualquer interessado poderá 

apresentar pedido de acesso a informações aos 

órgãos e entidade, contendo a identificação do 
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requerente e a especificação da informação 

requerida” (BRASIL, 2011). 

 

Gráfico 4 - Solicitações de Acesso à 

Informação 

 

 Fonte: Informações prestadas pela Ouvidoria Geral

 

4 CONCLUSÃO 

 

Uma Ouvidoria envolve muito mais que 

apenas receber, encaminhar e dar respostas às 

manifestações e solicitações aos cidadãos, ela é 

responsável por buscar a melhoria contínua tanto 

dos serviços prestados como sugerir melhorias 

nos processos, identificar as necessidades dos 

usuários em relação aos serviços prestados para 

garantir a efetividade da transparência. Seguir os 

princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência são de suma 

importância para que a Ouvidoria cumpra o seu 

papel e consiga se expandir e alcançar a todos os 

cidadãos.  
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O intuito do trabalho foi demonstrar como a 

Ouvidoria Geral poderia contribuir para a Gestão 

do Município de Sete Lagoas, ou seja, como o seu 

funcionamento e gestão do setor poderia interferir 

para uma Gestão municipal transparente, dentro 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e com eficiência. 

Após analisar os relatórios (4º Trimestre de 

2017 e 1º Trimestre de 2018) e dados fornecidos 

pela Ouvidoria Geral, pôde-se verificar que a 

demanda da Ouvidoria está crescendo, 

principalmente devido ao conhecimento dos 

cidadãos. Ocorreram mais atendimentos 

presenciais e o maior número de manifestações é 

relacionado às solicitações.  

Percebeu-se também que ainda ocorrem 

dificuldades em relação ao alcance da ouvidoria, 

pois os meios de atendimento não são favoráveis 

a todos os cidadãos. Deve-se investir em 

atendimento telefônico e pessoal para 

atendimento, porque, hoje a infraestrutura e o 

pouco recurso não permitem. 

Para aumentar número de demandas 

atendidas/respondidas, sugere-se realizar um 

treinamento apresentando a todos os gestores a 

importância da Ouvidoria e o contato com o 

cidadão. Além de sugerir melhorias nos processos 

e garantir a efetividade da transparência. 

Diante do exposto, pode-se dizer que os 

objetivos desse trabalho foram alcançados com 

sucesso. Foi possível demonstrar, através dos 

gráficos, o aumento das manifestações e 

solicitações e a aproximação dos cidadãos com a 

Ouvidoria que é um canal importante entre o 

cidadão e a gestão municipal. 
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PLANEJAMENTO DE MARKETING COMO ESTRATÉGIA COMPETITIVA: um estudo para  

aplicação em pequena empresa do ramo de confeitaria 

Luana Gomes Gonçalves Loura3 

Vanessa Lessa Moreira 4
 

RESUMO 

O presente estudo se baseou na proposta de 

um planejamento de marketing direcionado à 

microempresária Maria dos Anjos Loura, atuante 

no setor de confeitaria. Sabe-se que a 

microempresa sobrevive da comercialização de 

seus produtos e serviços, no entanto, é preciso 

melhoria contínua para se destacar neste mercado 

concorrido. Logo, é preciso comunicar ao público 

alvo o diferencial da marca, fato evidenciado 

neste trabalho. Os métodos utilizados para o 

proposto final incluíram pesquisas bibliográficas 

em obras de autores 
 

3 Graduada em Administração pelo Centro Universitário de Sete Lagoas, UNIFEMM. E-mail: Luana_loura@outlook.com 
4 Mestre em Administração pela FEAD - Centro de Gestão Empreendedora. E-mail: vanessa.lessa@unifemm.edu.br. 
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como Kotler e Armstrong (2007), Kotler e Keller 

(2012), Las casas (2011), Ferrell e Hartline (2009), 

entre outros, e a pesquisa de campo que contou 

com os instrumentos de coleta de dados por meio 

de entrevista e questionários aplicados além da 

análise do ambiente de atuação do 

empreendimento realizada por meio de variáveis 

controláveis e incontroláveis onde foi possível 

identificar situações e promover a criação de 

diversas estratégias que foram sugeridas para o 

empreendimento. 

 
Palavras-chave: Microempreendedor Individual. 

Estratégia. Planejamento de Marketing. 

 
1 INTRODUÇÃO  

 

O mercado de bolos decorados/artísticos vem 

tendo um crescimento contínuo no Brasil e no 

estado de Minas Gerais, conforme a Associação 

Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria 

(ABIP, 2017). O setor de panificação e confeitaria 

em Minas Gerais registrou, em 2016, faturamento 

de R$ 8,63 bilhões, o equivalente ao crescimento 

de cerca de 3% em relação ao ano anterior. 

Aliado ao crescimento do setor há também o 

aumento da concorrência e para se destacar nesse 

mercado é necessário observar tendências e se 

especializar, o que se tornou primordial para 

manter-se nesse mercado. Os consumidores estão 

cada vez mais exigentes, e de fato o bolo é uma das 

atrações mais aguardadas nas comemorações, por 

estar ligado diretamente a momentos de alegria e 

festividades, ocupando um lugar de destaque nos 

eventos; seja em festas de casamento, noivado, 

aniversários, etc. Por isso, todo o cuidado é pouco 

na hora da escolha, pois, além de ser peça chave da 

decoração, também é servido para consumo dos 

convidados. 
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Em contraponto ao crescimento, embora seja 

um pequeno negócio, havia na empresa a 

percepção de demanda baixa nas vendas se 

comparado aos anos anteriores. A qualidade e 

excelência na produção e acabamento do produto 

não estava em cheque, ao contrário de sua 

divulgação, que era até então, bem limitada, 

atendo-se basicamente à indicação de amigos. No 

entanto, o negócio precisava se reinventar e se 

inserir nos meios virtuais, seja em sites, mídias 

sociais ou outros veículos o que levou a empresa a 

aderir às redes facebook e instagram, porém, o 

alcance ainda se mostrava insatisfatório. 

Diante do exposto e da necessidade do negócio, 

o trabalho teve como objetivo apresentar a Maria 

dos Anjos, microempreendedora individual, um 

planejamento de marketing para sua empresa do 

ramo de confeitaria, com o intuito de gerar maior 

visibilidade e atratividade por seus 

produtos e, consequentemente, alavancar o 

negócio. 

Nesse contexto, vários autores contribuíram 

para o embasamento teórico da pesquisa, tais 

como: Kotler e Keller (2012, p.3) destacam que o 

“Marketing envolve a identificação e a satisfação 

das necessidades humanas e sociais. Uma das mais 

sucintas e melhores definições de marketing é a de 

suprir necessidades gerando lucro”. 

Kotler e Armstrong (2007) asseveram sobre o 

marketing de relacionamento e a importância do 

relacionamento com o cliente como base para o 

sucesso do negócio, destacando também a 

importância da análise dos ambientes em que a 

empresa está inserida. Segundo os autores, os 

profissionais de marketing devem levar em 

consideração as características: culturais, sociais, 

pessoais e psicológicas dos consumidores, mesmo 

não podendo controlar todos esses fatores. Já, 

Paixão (2009, p.127) afirma que “marketing de 
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relacionamento está baseado no conceito de 

fidelização do cliente, investindo tanto na 

manutenção do cliente já conquistado como na 

conquista do cliente em potencial”. Contudo, 

ressalta também que conquistar novos clientes seja 

muito mais caro do que reter e maximizar os já 

existentes. Do mesmo modo, exalta que qualquer 

que seja o tipo de relacionamento, o mesmo deve 

ser otimizado e que a construção desses 

relacionamentos são de extrema importância para 

a sobrevivência da empresa. 

Neste sentido, cabe ressaltar que tanto atrair 

como reter clientes pode não ser uma tarefa fácil, 

visto que os consumidores possuem uma vasta 

disposição de produtos e serviços, uma maneira de 

se diferenciar está na proposta do mais alto valor 

percebido pelo cliente - avaliação dos clientes 

sobre a diferença de custos e benefícios baseado no 

mercado concorrente. (KOTLER; ARMSTRONG, 

2007). 

Os empreendedores devem se atentar para a 

necessidade de adotar um plano de marketing, pois 

o mesmo “estabelece objetivos, metas e estratégias 

do composto de marketing em sintonia com o 

plano estratégico geral da empresa. É toda a 

relação produto/mercado, que, em conjunto com os 

outros planos táticos, forma o plano estratégico” 

(LAS CASAS, 2011, p.8). Portanto, plano de 

marketing é uma das principais partes do processo 

mercadológico, uma vez que, oferece direção e 

foco para uma empresa, produto ou marca, de 

forma que “documenta como a organização 

atingirá seus objetivos estratégicos por meio de 

estratégias e táticas específicas de marketing, 

tendo o cliente como ponto de partida”. 

(KOTLER; KELLER, 2012, p. 55). 

 
2 METODOLOGIA 
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Para este estudo foram utilizadas as pesquisas 

aplicada, descritiva e bibliográfica, com 

abrangência quantitativa e qualitativa. Em relação 

aos procedimentos, primeiramente foi realizada a 

pesquisa bibliográfica objetivando a obtenção de 

conhecimento sobre o tema em questão, buscando 

os principais autores da área mercadológica e de 

relacionamento com o cliente, a fim de enriquecer 

ainda mais a pesquisa e ter disponível um 

embasamento teórico coerente e eficaz. 

Posteriormente ao levantamento teórico, foi 

realizada a pesquisa de campo, com a coleta de 

dados junto aos clientes por meio de questionário 

estruturado e uma entrevista com a gestora do 

empreendimento. 

A partir dos dados coletados, foi possível 

mapear o ambiente de atuação da empresa, 

representado na análise SWOT5. 

Assim sendo, de posse de todas as informações, 

foram desenvolvidas várias sugestões para a 

empresa que, futuramente, poderão ser acolhidas e 

colocadas em prática. Para essas sugestões, foram 

consideradas principalmente as práticas que 

implicariam pouco ou nenhum custo para a 

empresa que, assim como a maioria quase absoluta 

dos Microempreendedores do país, possui recursos 

limitados. 

Ademais, como forma de enriquecer o trabalho 

e poder contribuir com o negócio, foi desenvolvido 

um logotipo6 criado com o intuito de proporcionar 

uma visão mais profissional do empreendimento, 

uma vez que, uma marca bem delimitada impacta 

na percepção do consumidor. Acrescentando-se a 

marca foi delimitada também a identidade 

organizacional da microempresa, 
 

 

 
 

 

5 Matriz SWOT 

6 O logotipo foi criado por Taynara Figueiredo, aluna do curso 

de Administração do Centro Universitário de Sete Lagoas 

- 

UNIFEMM 
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criando em parceria com a gestora a missão, visão 

e valores do negócio. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

3.1 Análise e Interpretação dos Dados 
 
 

A coleta de dados foi realizada no mês de 

abril/2018, junto aos clientes da microempresa. Na 

oportunidade, foram contactados 41 clientes, que 

responderam a um questionário, que tinha como 

objetivo abordar assuntos relacionados tanto aos 

serviços oferecidos: atendimento, contato, entrega, 

quanto ao produto final, identificando critérios 

relevantes e principais pontos a serem melhorados 

na empresa, segundo o seu público. O 

levantamento de dados incluiu questões voltadas a 

conhecer o público alvo da empresa com questões 

de gênero e faixa etária, além de questões voltadas 

ao relacionamento dos 

clientes com a empresa, sobre tempo de 

relacionamento, em quais situações costuma 

solicitar os serviços, grau de satisfação, dentre 

outras, além de uma questão aberta para possíveis 

sugestões para a empresa. As respostas do 

questionário foram tabuladas, analisadas e 

dispostas a seguir. 

O perfil dos clientes da microempresa é 

dominado pelo público feminino, sendo 90% e 

apenas 10% representa o público masculino. Já em 

relação à faixa etária desse público, cerca de 39% 

do público estão na faixa dos 25 a 40 anos, 37% 

possuem mais de 40 anos e 24% estão entre 18 e 

25 anos. 

Questionados sobre como ficaram conhecendo 

a empresa, cerca de 54% informaram que tomaram 

conhecimento da empresa através do contato da 

mesma e 46% conheceram a empresa por meio da 

indicação de amigos. Sites de relacionamento, 

iniciativa própria e outros não 
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foram considerados. Nesse quesito há de se 

perceber certa fragilidade em relação ao marketing 

da empresa, pois os canais de comunicação 

adotados são restritos e não estão atingindo o 

objetivo almejado. 

Em relação ao tempo de relacionamento 

dos clientes com a empresa, 70% dos entrevistados 

responderam serem clientes há mais de quatro 

anos, evidenciando um dos pontos fortes da 

empresa, que possui uma clientela fixa e fiel há 

bastante tempo, 22% são clientes da empresa de 

dois a quatro anos, 5% a menos de  um ano e 

apenas 2% são clientes de um a dois anos. 

Acerca das situações em que os clientes 

costumam solicitar os serviços da empresa, 60% 

dos entrevistados responderam que costumam 

solicitar os serviços em aniversário de familiares e 

40% realizam a compra em ocasiões especiais, que 

incluem casamentos, noivados, batizados, 

entre outras festividades. Nesse ponto é 

interessante ressaltar a cultura local, que adota o 

costume da presença de bolos e doces em tais 

comemorações. 

Uma vez interrogados sobre os pontos que mais 

valorizavam no produto da empresa, houve 

diversificação das respostas. Dentre as opções 

disponíveis foi solicitado aos  respondentes marcar 

três opções consideradas por eles essenciais para a 

compra do produto. Os quesitos mais valorizados 

em ordem: 

Ø Qualidade: O quesito qualidade esteve 

presente em 98% dos questionários, ou seja, quase 

a totalidade dos clientes valoriza a qualidade como 

um fator determinante para o produto; 

 
Ø Preço: O preço também esteve 

presente em grande parte dos questionários, 

Sete LagoasSABERES nº. 05 | 2019

                          



466

considerados por 70% dos respondentes um dos 

principais requisitos para a decisão de compra; 

Ø Confiança na confeiteira: 60% dos 

clientes destacam como fator que determina a 

opção pela compra do produto. Ao realizar a 

correlação com o tempo em que compram os 

produtos da Maria dos Anjos, os clientes mais 

antigos da empresa optaram por essa resposta; 

Ø Sabor e variedade: Foram quesitos 

valorizados, porém não estão entre os três 

determinantes elencados anteriormente.  

Ainda sobre as preferências dos 

consumidores, os mesmos foram questionados 

Diante do exposto e com o intuito de elevar 

ainda mais a taxa de satisfação dos clientes da 

empresa, foi questionado se já presenciaram 

algum problema em relação ao produto ou ser- 

ofertado pela empresa, seja: no atendimento, 
  

contato, produto ou entrega, 93% afirmaram não 

ter tido nenhum problema, entretanto, outros 7% 
quanto o grau de satisfação acerca das opções 

disponíveis dos modelos e recheios dos bolos. Do 

total de respondentes, 71% consideram muito 

satisfeitos e 29% satisfeitos. 

Kotler e Keller (2012, p.134) afirmam que “as 

avaliações dos clientes sobre desempenho de um 

produto dependem de muitos fatores, sobretudo do 

tipo de relação de fidelidade que eles mantêm com 

a marca”. Logo, é possível associar a alta taxa de 

satisfação ao tempo de relacionamento dos clientes 

com a empresa, já que a grande maioria dos 

entrevistados são clientes da empresa há anos. 

responderam já ter tido problemas com a empresa 

algumas vezes, relatando o motivo. Alegaram certa 

dificuldade no contato com a empresa, com celular 

na caixa postal ou alguma demora em retornos nas 

redes sociais. Evidenciando certa falha na 

comunicação empresa/cliente. 
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Considerando a importância de uma 

comunicação eficaz para o sucesso do negócio, as 

empresas estão cada vez mais, investindo e se 

adaptando ao uso das ferramentas de mídias 

sociais para interação com seu cliente, embora seja 

preciso identificar em qual meio ou rede está o seu 

público alvo para enfim adotar as estratégias de 

forma a alcançá-lo. Baseado nisso, foi questionado 

aos clientes sobre quais os meios de comunicação 

que estão mais presentes em seu dia a dia. Alguns 

respondentes opinaram em mais de uma 

alternativa. 60% afirmaram ser o whatsapp o meio 

de comunicação mais utilizado, 23% elegeram o 

instagram como rede mais usada, 8% afirmaram 

utilizar mais o facebook, outros 8% marcaram 

outros, e apenas 2% responderam ser o e-mail a 

melhor forma para se comunicar. Dos 

respondentes que marcaram a opção “outros”, 

havia um espaço destinado a 

outras respostas. As justificativas a essa opção 

foram devido ao fato de não utilizar a internet e, 

portanto, o meio de comunicação utilizado seria 

através de ligações telefônicas. 

Tal qual à importância das divulgações e do 

marketing efetivo para o sucesso das vendas, 

perguntados caso a empresa opte por divulgar suas 

informações, postar novidades e notícias, se lhes 

interessariam receber os conteúdos postados e 

todos os respondentes foram simpáticos à 

iniciativa. Além do mais, todos os clientes sem 

exceção, responderam que certamente indicariam 

a empresa para conhecidos. 

Por último foi solicitado aos respondentes, 

sugestões de melhorias que a empresa deve adotar. 

As respostas estão dispostas no quadro 01, a 

seguir: 
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Quadro 01: Sugestões de melhorias sob a ótica 

dos clientes 
 

 
 

Analisando as informações do quadro, pode- se 

evidenciar algumas fragilidades, dentre elas: as 

sugestões sobre divulgação da empresa nas redes 

sociais. Logo se percebe que a empresa está 

deixando a desejar no quesito 

marketing/divulgação, devido a várias respostas no 

mesmo sentido, como: investir mais em 

propagandas, realizar promoções nas redes sociais, 

montar um “cardápio online”. A sugestão 

de desenvolver bolos naked cake, remete atenção, 

pois, a empresa já desenvolve esse produto, porém, 

não é eficientemente divulgado. 

 
3.2 Diagnóstico Situacional 

 
 

De posse dos dados dos clientes, partiu-se para 

a análise do ambiente, ponto importante para 

nortear decisões relativas ao marketing, tanto 

internas, ditas como controláveis como as  análises 

externas, não controláveis. Dentre as análises 

realizadas, citam-se: 

Fatores Econômicos: importante considerar 

os aspectos decisivos para a estabilidade do 

negócio, como as oscilações do mercado; em 

questões de crescimento, estagnação ou declínio, 

informações essas poderão impactar de forma 

significante nas vendas, onde o comportamento e 

poder de compra dos consumidores são retratados 
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nessa variável e em outras como a taxa de 

desemprego local e a inflação. Visto que os 

consumidores estão mais atentos e exigentes 

quanto ao custo/benefício do serviço/produto 

prestado, devido à instabilidade econômica do 

país, as pessoas tendem a evitar a compra de 

produtos mais supérfluos. Neste caso a empresa 

deve oferecer valor agregado para se destacar no 

ambiente competitivo. 

Fatores sócio culturais: deve ser levado em 

conta no momento de definir as estratégias do 

negócio, já que os costumes e cultura local podem 

definir a demanda pelo produto, as preferências 

dos consumidores, o processo de compra e até 

mesmo a percepção de valor. Na região onde a 

empresa atua, são comuns festividades, 

comemorações de aniversário, noivados, 

casamento, etc. E o bolo é uns dos itens principais 

desses eventos, pois, além de ser uma sobremesa 

saborosa passa a ser também uma das peças de 

decoração. Baseado nessa demanda a empresa 

deve buscar investir cada vez mais em novos 

modelos a fim de agradar sua clientela. 

Fatores políticos/legais: dizem respeito às 

leis, agências governamentais e grupos de pressão 

que podem limitar ou impulsionar um segmento, 

além da forma jurídica e enquadramento tributário 

da organização. No caso da empresa em questão, 

denominada Microempresa, enquadra-se no 

regime do SIMPLES NACIONAL, forma jurídica 

simplificada que permite o pagamento dos tributos 

em guia única, denominada (DAS), Documento de 

Arrecadação do Simples Nacional emitido através 

do Portal do Empreendedor que correspondente ao 

cálculo de 5% (cinco por cento) do limite mensal 

do salário mínimo e mais R$ 1,00 (um real), a 

título de ICMS, nesse caso como contribuinte do 

imposto sobre o produto, 
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entretanto também há certas limitações a serem 

cumpridas, entre elas o teto máximo de receita 

anual de R$81.000,00, a não participação em outra 

empresa como sócio ou titular e ter no máximo um 

funcionário contratado que receba o salário 

mínimo ou o piso da categoria. (SEBRAE 

NACIONAL, 2018, s/p) 

Concorrência: é um fato importantíssimo para 

a continuidade e crescimento da empresa no 

mercado. A concorrência no setor de confeitaria 

local é diversificada, pois abrange tanto 

confeiteiras informais alocadas em residências, 

como também padarias e supermercados da cidade 

que ofertam esse tipo de serviço. Serviços de 

Buffet que ofertam bolos para os eventos também 

são considerados concorrentes indiretos do 

negócio. 

Fatores tecnológicos: é um elemento essencial 

para qualquer empresa, 

independentemente de seu porte, atualizar-se 

tecnologicamente diz respeito à sua sobrevivência 

e prosperidade no mercado, uma vez que otimiza o 

tempo e o modo de trabalho assim como 

impulsiona o marketing, logística e diversas outras 

áreas, logo torna-se necessário utilizar a tecnologia 

a favor do negócio. Na empresa em questão 

percebe-se a necessidade de um cadastro de 

clientes, uma melhor utilização das redes para fins 

de propaganda e contato com os consumidores, 

planilhas financeiras para auxiliar no controle dos 

gastos e lucros da empresa, que inclui contas a 

pagar, a receber, fluxo de caixa da empresa, entre  

outras. 

Fatores Internos: vale ressaltar que a 

microempresa não possui uma estrutura própria, já 

que o trabalho é realizado na casa da 

empreendedora. Não conta com funcionários, 

ficando a cargo da própria proprietária o trabalho 
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de realizar as compras de matéria prima, atender as 

encomendas e fabricar o produto. Neste caso é 

necessário evidenciar também as limitações da 

empresa nos setores de produção e recursos 

financeiros. 

3.3 Análise SWOT 

Simultaneamente ao diagnóstico situacional, 

desenvolveu-se também a análise SWOT do 

empreendimento, disposta a seguir. 

Quadro 02: Análise SWOT 
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3.4 Resultados e Sugestões 
 
 

Posterior ao levantamento de dados e a 

aplicação das ferramentas estratégicas, o produto 

da empresa foi identificado no 3° estágio da curva 

de ciclo de vida do produto, denominado 

maturidade, levando em consideração o período de 

baixo crescimento nas vendas e a estabilização. 

Logo é perceptível a necessidade de um marketing 

mais efetivo, em outras palavras, tornar a empresa 

conhecida no mercado de confeitaria na região em 

que atua. 

Nesse estágio é recomendável a empresa voltar 

suas atenções a estratégias de marketing e 

propagandas, incluindo inovações nos 

serviços/produtos, com ofertas atrativas para 

captar novos clientes, promoções e programas de 

fidelidade para assegurar e aumentar a frequência 

de compra dos já existentes. Cultivar um bom 

relacionamento com os clientes é de suma 

importância para o sucesso do negócio. É válido 

também a empresa adotar estratégias de 

crescimento a partir do produto. 

Diante do exposto, sugestões que poderão ser 

usadas e implantadas no empreendimento, 

apresentas dentro do conceito dos 4ps, como 

mostra o quadro 03. 

 
Quadro 03- Sugestões referentes ao 

composto mercadológico do empreendimento 
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Além disso, como forma de contribuição 

à empreendedora foi elaborado por esta 

pesquisadora, a missão, visão e valores da empresa 

juntamente à microempresária que participou 

ativamente da criação. 

Missão: Produzir e comercializar tortas e 

bolos decorados, prezando pela qualidade, sabor e 

personalização dos produtos, para satisfazer os 

nossos clientes, proporcionando-lhes sabores e 

experiências únicas e inesquecíveis. 

Visão: Ser uma empresa referência local na 

fabricação e comercialização de bolos e tortas 

artesanais, reconhecida pelos sabores 

diferenciados e personalização dos seus produtos. 
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Valores: Ética; Respeito ao cliente; Amor pelo 

trabalho; Honestidade; Comprometimento. 

Foi desenvolvido também um modelo de 

logomarca para a empresa que futuramente poderá 

ser incorporado pela mesma, o modelo está 

disposto logo abaixo, assim como o cartão de 

visitas. 

 

 

 

 

4 CONCLUSÃO 

O estudo em evidência teve como objetivo 

o desenvolvimento de um planejamento de 

marketing para uma microempresa do ramo de 

confeitaria, aliado aos principais conceitos e 

ferramentas do marketing, adequado à realidade da 

empresa, ou seja, o desenvolvimento da pesquisa 

atendeu ao objetivo proposto por esta 
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pesquisadora. É necessário que a empreendedora 

Maria dos Anjos aprimore seu processo gerencial 

sendo capaz de desenvolver e manter uma direção 

estratégica que alinhe as metas e os recursos da 

organização com suas oportunidades de mercado. 
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RESUMO  

 

A criação da Lei 13.146/15, fruto de uma convenção 

internacional, é um avanço no que se refere à 

situação dos deficientes, contudo trouxe consigo 

controvérsias que merecem atenção. A teoria das 

incapacidades sofreu grande impacto com a 

 

 

vigência da referida legislação, e isso, refletiu an 

redação dos artigos 3° e 4° do Código Civil. Além 

disso, a ideia de capacidade plena dos incapazes 

favoreceu outras modificações na esfera cível e 

processual civil. Neste sentido, o presente  
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trabalho foi desenvolvido a partir da análise do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e buscou 

ressaltar as modificações produzidas pela nova lei 

e os impactos jurídicos produzidos no âmbito 

civil e processual civil no tocante ao instituto  da

interdição.  

  

Palavras-chave: Estatuto da Pessoa com 

Deficiência. Interdição. Capacidade. 

Incapacidade.  

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD), 

como é denominada a Lei 13.146/15, é fruto de 

uma conquista social que tem por objetivo 

promover a inclusão dos indivíduos com algum 

tipo de deficiência, garantindo direitos e, 

inclusive, estabelecendo deveres aos mesmos. 

Embora a referida lei tenha surgido com a 

intenção de ser um mecanismo protetivo dos 

portadores de deficiência, percebe-se que ao 

romper com a teoria das incapacidades rompeu-

se também com algumas garantias conferidas a 

estes sujeitos e não há que se pensar que os 

institutos trazidos por essa nova lei são 

completamente eficazes, pois as lacunas que 

ainda não foram preenchidas mostram-se como 

impedimentos significantes contra a aplicação 

adequada do EPD, ou seja, na tentativa de 

conferir autonomia aos sujeitos portadores de 

deficiência, a Lei 13.146/15 acabou por não 

regular ou por retirar a regulamentação de 
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situações que necessariamente precisam de 

amparo jurídico. 

Apesar de serem diversas as mudanças 

promovidas pelo estatuto, o trabalho em 

questão garantiu maior enfoque no procedimento 

de interdição à luz da nova legislação e buscou 

responder o seguinte questionamento: o processo 

de interdição foi extinto com a edição da Lei 

13.146/15? Dito isso, há quem se posicione de 

forma positiva e negativa ao questionamento 

apresentado. Dessa maneira, a pesquisa traçou um 

comparativo entre diversos autores, dentre eles 

Maurício Requião (2016), 

Pablo Stolze (2016), Raul Roland 

Clímaco Senra Alves (2017) e 

Paulo Lôbo (2015), no intento de compreender o 

parecer de cada um deles, identificando o 

posicionamento mais adequado para aplicação.  

Diante disso, destaca-se a relevância do 

estudo, visto que persistem incógnitas sobre o 

tratamento jurídico do instituto da interdição.  

  

2. METODOLOGIA  

 

Para a elaboração deste estudo foi realizada 

uma análise sistêmica da legislação doutrina e 

jurisprudência, em virtude da importância da 

temática. Portanto, a partir de uma revisão 

bibliográfica dos autores supramencionados 

teceu-se posicionamentos acerca do procedimento 

de interdição sob a ótica do Estatuto da Pessoa 

com Deficiência. Além disso, foi realizada uma 
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breve análise do instituto da tomada de decisão 

apoiada. 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

3.1 Aspectos Materiais 

 

Conforme Ivana Santos (2016, p. 28) “quinze 

artigos do Código Civil de 2002 (CC/2002) foram 

abordados pelo EPD: uns foram criados, outros 

tiveram seu conteúdo revogado ou modificado”. 

Mas antes de adentrar ao estudo das alterações 

provocadas pelo EPD é mister entender o 

conceito de capacidade.  

Segundo Maurício Requião (2016, p. 52):  

 

A capacidade de direito, também chamada de 
capacidade de gozo, capacidade jurídica, se 
relaciona com a própria atribuição da 
personalidade, embora com ela não se 

confunda. Possui tal capacidade todo aquele 
que é considerado sujeito de direito, seja 
pessoa natural ou jurídica, sendo ela atribuída 
ainda também a entes não personificados.  

 

A capacidade jurídica divide-se em 

capacidade de direito e capacidade de fato. No 

dizer de Cristiano Chaves de Farias e Nelson 

Rosenvald “enquanto a capacidade de direito 

exprime a ideia genérica e potencial de ser sujeito 

de direitos, a capacidade jurídica é a possibilidade 

de praticar, pessoalmente, os atos da vida civil” 

(2014, p. 304).  

Conforme Maurício Requião (2016, p. 72) 

“toda teoria da incapacidade moderna é 

construída fundamentada na premissa de que o 

sujeito é tornado incapaz com o objetivo de 

protegê-lo. Desta feita, não traria a decretação d a

incapacidade qualquer prejuízo ao sujeito”, 
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portanto “a capacidade é a regra e incapacidade, a 

exceção” (FARIAS e ROSENVALD, 2014, p. 

306).  

Rodrigues3, citado por Farias e Rosenvald, diz 

que “a incapacidade é o reconhecimento da 

inexistência, numa pessoa, daqueles requisitos 

que a lei acha indispensáveis para que ele exerça 

os seus direitos” (FARIAS e ROSENVALD, 

2014, p. 306). 

Parte da doutrina reconhece que a decretação 

da incapacidade não traz prejuízo, mas sim 

proteção. Em contrapartida, Requião defende que 

“não é, portanto, a incapacidade necessariamente 

um instrumento de proteção do sujeito” (2016, p. 

75), afinal, “a incapacidade já foi utilizada com 

                                                           
3 RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil: parte geral , 32 a ed. São 
Paulo: Saraiva, 2002, vol 1.  

finalidade expressa de penalização” (2016, p. 72). 

Em outras palavras: 

 

Ainda que não se relacionando com a ideia de 
perda da capacidade, mesmo no atual 
ordenamento brasileiro é possível encontrar 
restrição à prática de determinados atos que 
normalmente podem ser praticados pelos 
sujeitos capazes sendo aplicada como 
penalidades (REQUIÃO, 2016, p. 75).  

 

Silva4, citado por Monteiro (2017, p. 21), 

argumenta que:  

 

A lei não institui o regime das incapacidades 
com o propósito de prejudicar aquelas 
pessoas que delas padecem, mas, ao 
contrário, com o intuito de lhes oferecer 
proteção, atendendo a que uma falta de 
discernimento, de que sejam portadores, 
aconselha tratamento especial, por cujo 
intermédio o ordenamento jurídico procura 

                                                           
4 SILVA PEREIRA, Caio Mário da.I nstituições de direito civi l.
25.ed. Rio de Janeiro, Forense, 2012, v. 1. 
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 restabelecer um equilíbrio, rompido em 
consequência das condições peculiares dos 
mentalmente deficitários. 

 

Efeito do EPD que vai contra a teoria das 

incapacidades é a retirada da pessoa com 

deficiência da categoria de incapaz, conforme 

explica Stolze (2016, p. 18), a pessoa com 

deficiência – aquela com impedimento de longo 

prazo – não deve ser mais tecnicamente 

considerada civilmente incapaz. Todavia, ainda 

ficaram lacunas traduzidas nas palavras de Alves 

(2017, p. 38): 

 

A própria conceituação legal de “pessoa com 
deficiência” trazida pelo artigo 2° do EPD 
reconhece a possibilidade de que esses 
sujeitos de direito possam ter impedimento (s) 
capaz (es) de obstruir sua participação plena 
e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais p.e ssNoaos 
entanto, não prever as hipóteses 

intermediárias e/ou inauditas de tipos e graus 
de deficiências que não viabilizam nem a 
presunção de plena capacidade nem a de total 
incapacidade, o Direito Brasileiro vigente 
abre margem para que a deficiência seja 
invocada como tese tanto para a defesa da 
plena capacidade inaugurada pelo Estatuto, 
quanto para a tentativa de subsunção das 
pessoas com deficiência ao inciso III do 
artigo 4° do Código Civil.    

 

Sintetizando os efeitos da capacidade, a nova 

redação dada pelo EPD, rompeu com a ideia da 

teoria das incapacidades, assim sendo, segundo 

Stolze, (2016, p. 20) a pessoa com deficiência 

passa a ser legalmente capaz. O art 3º do Código 

Civil foi revogado em todos os seus incisos, com 

exceção da incapacidade absoluta atribuída ao 

menor de 16 anos e o art 4° que cuida da 

incapacidade relativa também sofreu alterações, 

suprimindo a menção à deficiência mental e o 
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excepcional sem desenvolvimento mental 

completo.  

De acordo com Santos (2016, p. 31), “outro 

efeito da plena capacidade das pessoas com 

deficiência recaiu sobre a responsabilidade, pois 

para esses indivíduos, não será mais subsidiária”, 

portanto, o deficiente, “perderá essa importante 

proteção e, ao ser deslocado dessa regra, passa a 

responder com seus bens pelos seus atos” 

(SANTOS, 2016, p. 31).  

Santos (2016, p. 31) completa:  

 

Quanto às provas, o EPD extinguiu os incisos 
II e III e adicionou o §2° ao art. 228 do 
CC/2002. Essa alteração permitirá aos 
enfermos, a quem tiver retardamento mental, 
aos cegos e aos surdos depor como 
testemunhas em um processo em condições 
de igualdade com as outras pessoas. 

 

De acordo com Ivana Santos (2016, p.31) 

quanto aos negócios jurídicos não houve 

mudanças no conteúdo, todavia afastou-se a 

necessidade de representação ou assistência e 

tornou possível que a prescrição e a decadência 

corram contra estes sujeitos. 

Ribeiro destaca que quanto aos contratos, com 

a vigência da Lei 13.146/15, “o deficiente, o 

enfermo ou o excepcional, pessoa plenamente 

capaz, para receber doação terá de exprimir sua 

vontade” (2016, p. 41). Passa a ser permitido, 

também, aos enfermos, aos retardados mentais, 

cegos e surdos, que sirvam como testemunhas ao 

processo.  

Finalmente, no que tange ao casamento, o 

inciso IV do artigo 1.557 do CC/2002 foi 

revogado. Nas palavras de Santos (2016, p. 32):  
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O art. 6° do Estatuto elencou uma série de 
direitos inovadores que garantem uma maior 
integração dos deficientes na sociedade, entre 
eles a oportunidade de casar, constituir união 
estável, exercer direitos sexuais e 
reprodutivos, decidir o número de filhos, 
conservar a fertilidade. [...] o EPD, no 
capítulo da invalidade do casamento, aboliu o 
inciso I do art. 1.548 do CC/2002, pois não 
existe razão à alegação de nulidade do 
casamento do enfermo mental sem o 
necessário discernimento para os atos da vida 
civil, tendo em vista que ele não será reputado 
absolutamente incapaz. 

 

Um último aspecto relativo às mudanças no 

instituto do casamento diz respeito a modificação 

do inciso III do art. 1.557 do CC/2002. Por tanto, 

não há que se falar em anulação por erro essencial 

sobre a pessoa por ser esta deficiente. (SANTOS, 

2016, p. 32) 

De certo, essa nova ordem de capacidade 

atribuída às pessoas com deficiência, de acordo 

com Santos (2016, p.35) resultou em uma nova 

definição que impactou na teoria da incapacidade, 

reconfigurando todo sistema civilista”. 

Consoante Requião (2016, p. 163) “traz o 

Estatuto diversos aspectos, embora possam ter 

também reflexos patrimoniais, são 

prioritariamente preocupados com a garantia de 

questões existenciais da pessoa com deficiência”.  

Visto sobre as alterações materiais e 

compreendida a nova concepção de capacidade, o 

estudo em questão analisou os aspectos 

processuais que influenciaram diretamente na 

alteração do instituto da interdição. 

 

3.2 Aspectos Processuais 
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Da mesma maneira que no Código Civil de 

2002, a Lei 13.146/05 promoveu diversas 

mudanças no Código de Processo Civil, dentre 

elas cita-se o procedimento de interdição que foi 

analisado no presente estudo. A interdição é o 

procedimento processual de jurisdição voluntária 

pelo qual se determina qual grau de autonomia 

será mantido ao deficiente e qual será retirado, 

em caso de decisão favorável à interdição.  

Percebe-se, porém que a utilização do termo 

interdição dá a entender que se trata de uma 

maneira de limitar a autonomia do indivíduo, o 

que vai de encontro à curatela que é o mecanismo 

de promoção de autonomia do deficiente.  Mas, 

“por uma questão de coerência com a redação do 

NCPC, se manterá no texto o uso de termos como 

interdição e interdito”. (REQUIÃO, 2016, p. 170) 

Como já dito, o CPC/15 recepcionou 

regramentos que foram revogados no CC/02 

justamente por possuir conteúdo processual. 

Didier (2015) esclarece que o projeto do Novo 

Código de Processo Civil (NCPC) tramitou 

concomitantemente ao projeto de lei do EPD, 

portanto foi muito influenciado pelas discussões e 

propostas deste. 

Ao entrar em vigor em 16 de março de 2015, 

o CPC/15 alterou institutos do CC/02, inclusive 

revogando-os, ocorre, porém, que em 06 de julho 

de 2015 com a vigência da Lei 13.146/15 alguns 

institutos modificados pelo CPC/15 foram 

alterados por referida legislação ou apenas 

ignorados, sendo estes dispositivos: art. 1.768, 

1.769, 1.771 e 1.772. “Sucede que a Lei 

13.146/2015 alterou a redação de artigos do 
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Código Civil relacionados à interdição que o 

CPC-2015 havia revogado – sem ter revogado a 

revogação promovida pelo inciso II do arts. 1.072 

do CPC. Nesse ponto, a desatenção legislativa é 

evidente” (DIDIER, 2015). Estes aspectos serão 

analisados mais à frente. 

Conforme o art. 46 do CPC/15, a competência 

para a propositura da ação segue o domicílio do 

interditado, cabendo a competência material à 

Vara de Família onde houver. 

No tocante à legitimidade ativa, prevista nos 

arts. 747 e 748 do CPC/15, consta que podem 

propor ação de interdição, os pais ou tutores, 

cônjuge ou qualquer outro parente, bem como 

Ministério Público (MP) e entidade onde se 

encontre abrigado o interditando (BARROSO e 

LETTIÈRE). Entretanto, no que tange à 

participação do MP, ressalta-se que é de caráter 

subsidiário, uma vez que este só poderá ajuizar 

ação quando envolver caso de doença mental 

grave, ausência dos demais legitimados ou inércia 

destes.  

Requião (2016, p. 171) defende que deveria 

ser incluído no rol de legitimados o próprio 

interditando, fundamentando-se no modelo de 

internação voluntária previsto na Lei 10.216/01, 

afinal ninguém mais legitimado para pensar em 

restrições à sua autonomia do que o próprio 

deficiente. Outro ponto de grande importância no 

CPC/15 é que este diploma reconhece a 

necessidade de separar o aspecto patrimonial e 

existencial, conforme se vê no art. 749. 

A petição inicial deve cumprir os requisitos do 

art. 319 do CPC/15, bem como vir acompanhada 
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5

de laudo médico atestando a incapacidade fática 

para a prática de certos atos ou na sua falta, 

motivação da impossibilidade de anexá-la, 

ademais deve indicar o início desta incapacidade. 

Diante da situação de urgência o magistrado pode 

deferir a denominada curatela provisória para 

permitir a possiblidade de medidas que devem ser 

tomadas de imediato afim de preservar o interesse 

do interditando. (BRASIL, 2015) 

Didier5 citado por Requião (2016, p. 174) 

afirma que a curatela provisória só pode ser 

concedida nas seguintes hipóteses:  

 

Quando se tratarem de questões tais quais 
poder de disposição sobre certo bem para 
custear tratamento de saúde, moradia, ou 
demais interesses fundamentais do 
interditando; necessidades pontuais de 

 DIDIER JR, Fredie. Da Interdição. Texto cedido pelo autor. 

internação e tratamento de saúde quando a 
conduta do interditando gerar risco à sua 
própria vida ou saúde ou de terceiros; e 
situações em que o interditando se encontre 
impossibilitado de externar sua vontade, seus 
desejos.   

 

Uma vez concedida a curatela provisória, 

caberá ao juiz indicar para quais atos, o curador 

provisório deverá empenhar seus esforços. 

Ademais, pode o magistrado adotar a exigência 

de caução quando os atos praticados pelo curador 

provisório envolver os bens do interditando. 

Após o juízo de admissibilidade será 

determinada a citação interditando para a 

realização de entrevista, denominado de 

interrogatório, embora não guarde característica 

inquisitorial. O mais adequado seria que o 

interrogatório ocorresse em local o qual o 

interditando esteja habituado, contudo, isto não 
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foi externalizado pelo CPC/15, embora preveja 

em seu art. 751, §1° que o magistrado pode se 

deslocar ao local onde se encontra o interditando 

quando este não puder se deslocar. 

O interrogatório não tem por finalidade a 

produção de prova, por parte do interditando, de 

sua incapacidade, afinal, como já visto a regra é 

de que o deficiente é plenamente capaz. O ideal é 

que seja realizada uma análise, juntamente com 

equipe multidisciplinar, acerca da vida, bens, 

negócios vontades, preferências, laços familiares 

e afetivos do deficiente, para só então identific ar

o grau de autonomia do sujeito. 

Requião (2016, p. 179) ressalta que a 

dificuldade de comunicação com o interditando 

não deve ser motivo para restrição da capacidade, 

portanto é necessário o emprego de recursos 

tecnológicos capazes de permitir a comunicação. 

Por fim, destaca-se que o ideal é que o 

magistrado não se prenda a único interrogatório, 

na busca dos interesses do interditando. 

Aproximar-se da realidade deste indivíduo 

depende de comunicação recorrente, por isso a 

necessidade de realização de mais de uma 

entrevista. Ademais, ao final da entrevista, é 

indispensável que o interrogatório seja reduzido a 

termo. 

A contar da data da entrevista, o interditando 

tem 15 dias para apresentar impugnação ao 

pedido através de seu advogado, parente, curador 

ou MP, observando que a ausência de 

impugnação não implica em revelia (BARROSO, 

LETTIÈRE, 2018, p. 349), embora Requião 
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(2016, p. 177) defenda que haverá revelia, 

embora, esta não produza o efeito de presunção 

de veracidade das alegações. Conforme o art. 752, 

§1° do CPC/15, caberá ao MP agir apenas como 

fiscal da ordem. 

Findo o prazo para impugnação, o juiz dará 

início a fase instrutória, na qual será nomeado 

perito para realização de exame no interditando, 

afim de identificar para quais atos da vida civil  o

indivíduo está apto, conforme aduz o art. 753, §1° 

do CPC/15. 

Segundo Barroso e Lettière, 2018, p. 349, na 

audiência de instrução e julgamento, não há 

obrigatoriedade do depoimento pessoal do 

interditando, embora possa ocorrer oitiva de 

testemunhas. 

Encerrada a fase de instrução será proferida 

sentença e uma vez decretada a interdição, o 

magistrado indicará os limites da curatela e 

nomeará o curador, observando as 

potencialidades, habilidades, preferências e 

vontades do interditando. A sentença produz 

efeitos imediatos, cabendo apelação, embora não 

se dê em efeito suspensivo, conforme prevê o art. 

1.012, §1°, VI do CPC/15. (BARROSO, 

LETTIÈRE, 2018, p. 349) 

Realizada a nomeação do curador, este deverá 

prestar compromisso, por termo em livro próprio 

rubricado pelo juiz, no prazo de 5 dias, podendo 

inclusive, apresentar escusa para eximir-se do 

cargo. 

De acordo com a Lei n° 6.015/73, a sentença 

deverá ser inscrita no Registro de Pessoas 
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Naturais e publicada pela imprensa local e órgão 

oficial por 3 vezes com períodos de 10 dias entre 

cada publicação, ademais deverá conter os nomes 

do interdito, do curador, as causas da interdição  e

os atos que ela alcança. (BRASIL, 1973) 

Cessada a causa que levou à interdição, 

poderá o interdito, seu curador ou MP propor 

levantamento da curatela, nos termos do art. 756, 

§1°. Nesta hipótese, conforme prevê o art. 756, 

§2°, deverá ser realizado exame pericial ou por 

equipe multidisciplinar para avaliar o que se 

requer. Da mesma forma que na decretação da 

interdição, o levantamento exigi registro e 

publicação, seguindo-se a averbação no registro 

das pessoas naturais. (BRASIL, 2015) 

Requião (2016, p. 181), esclarece que no que 

consiste o art. 756, §4° do CPC/15, nada impede 

o levantamento parcial da curatela quando o 

interdito se encontrar mais apto para a prática do s

atos da vida civil do que no momento da sentença 

primeva.  

 

3.3 A Problemática do Processo de Interdição 

Sob a Ótica do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência 

 

O Código de Processo Civil que entrou em 

vigor dois meses após a edição do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, na tentativa de unificar 

todos os dispositivos acerca da interdição em 

apenas um diploma legal, revogou de forma 

indiscriminada todos os artigos do Código Civil 

que abordavam a temática. 

Sete LagoasSABERES nº. 05 | 2019

                          



493

 

 

Dito isto, restou evidente que embora se fale 

em interdição, o CPC/15 está se referindo ao 

método de instituir a curatela, o que levou ao 

seguinte questionamento: o processo de 

interdição foi extinto com a edição da Lei 

13.146/15? É o que se buscou responder. 

Sabe-se que o CPC e a Lei 13.146/15 

tramitaram simultaneamente, embora não tenha 

existido diálogo entre ambos os processos 

legislativos, o que resultou em diversos conflitos 

legais. 

Segundo Amaral (2017, p. 20), “cumpre 

mencionar também que a lei processual se 

encontra estruturada na ação de interdição, 

enquanto que o Estatuto trata do procedimento 

que define os termos da curatela”.  

Rosenvald (2015) defende que o processo de 

interdição foi excluído do ordenamento jurídico 

brasileiro, sendo assim, “a partir da vigência da 

Lei 13.146/2015, será abolido o vocábulo 

“interdição”. Ele remete a uma noção de curatela 

como medida restritiva de direitos e substitutiva 

da atuação da pessoa que não se concilia com a 

vocação promocional da curatela especial 

concebida pelo estatuto”.  

No mesmo entendimento, o professor Paulo 

Lôbo afirma que “não há que se falar mais de 

“interdição”, que, em nosso direito, sempre teve 

por finalidade vedar o exercício, pela pessoa com 

deficiência mental ou intelectual, de todos os ato s

da vida civil, impondo-se a mediação de seu 

curador. Cuidar-se-á, apenas, de curatela 

específica, para determinados atos”.  
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No presente estudo, porém, defendeu-se a 

ideia de que o procedimento de interdição ainda 

persiste, mesmo com todas as alterações 

promovidas pelo EPD e pela edição no NCPC. 

Corroborado a isto, o autor Pablo Stolze (2015), 

também, acredita que o processo de interdição 

não foi abolido do ordenamento, embora tenha 

ganhado uma nova perspectiva, sendo limitada 

aos atos de natureza econômica-patrimonial 

Para Abreu6 citado por Stolze, não é o fim do 

procedimento de interdição, “mas sim, do 

standart tradicional da interdição, em virtude do 

fenômeno da flexibilização da curatela”, logo, a 

curatela será ajustada a necessidade do sujeito a 

quem se busca proteger. 

                                                           
6 ABREU, Célia Barbosa. Primeiras Linhas sobre a 
Interdição após o Novo Código de Processo.  C20iv1i5l , 
Curitiba: Ed. CRV, pág. 2 2

Nas palavras de Alves (2017, p. 50):  

 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD) 
e o Código de Processo Civil de 2015 
(CPC/2015), ambas as leis ordinárias federais, 
são colidentes no tocante ao instituto da 
interdição. O EPD afastou a interdição do 
ordenamento brasileiro ao alterar oc aput do 
artigo 1.768 do Código Civil, mas o 
CPC/2015 passou a disciplinar o instituto em 
capítulo específico. Logo, há má atual 
vigência de ambas as leis, uma antinomia – 
divergência normativa – que deverá ser 
resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, 
segundo um dos critérios lecionados por 
Norberto Bobbio, quais sejam o hierárquico 
(lei de hierarquia superior prevalece sobre lei 
de hierarquia inferior), o cronológico (lei 
posterior prevalece sobre lei anterior) ou o da 
especialidade da norma (lei especial prevalece 
sobre lei geral). 

 

Ocorre que entre o EPD e o Código de 

Processo Civil existe uma antinomia real, uma 

vez que há incompatibilidade entre os critérios de 

solução de conflito de normas (critério 
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cronológico e critério da especialidade), visto qu e

ambas as leis são de mesma hierarquia, além 

disso, tramitaram simultaneamente. Dito isto, o 

ideal é que se aplique o metacritério, segundo o 

qual a norma especial prevalece em detrimento da 

genérica, neste sentido, temos a prevalência da 

Lei 13.146/15. (ALVES, 2017) 

Diante do exposto, o estudo em questão 

defendeu que é preciso interpretar a Lei 

13.146/15 conforme a realidade social e o bem-

estar do deficiente, buscando-se evitar o que se 

denomina de “atropelamento legislativo”. 

(TARTUCE, 2015) 

Por todo exposto, verifica-se que o 

procedimento de interdição não deve ser um 

procedimento engessado, uma vez que deve 

buscar identificar as peculiares do deficiente e s e

adequar a elas, por fim, não se trata de uma 

decisão irreversível, afinal, cessando o motivo 

que levou a interdição, esta pode e deve ser 

revista. Além disso, o presente estudo defendeu 

que o procedimento de interdição não foi abolido 

do ordenamento jurídico brasileiro, embora, seja 

possível sua substituição pela tomada de decisão 

apoiada.  

 

3.4 A Problemática dos interditados antes da 

vigência da Lei 13.146/15 

 

Diante do que já foi dito, restou demonstrado 

que a vigência da Lei 13.146/15 promoveu 

diversas alterações no âmbito material e 

processual e por este motivo surgiram dúvidas 

quanto aos indivíduos que já haviam sido 
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interditados antes da edição do EPD. Deverão 

eles, serem submetidos a nova ação de interdição 

ou mantêm-se o que havia sido definido na 

sentença proferida antes da vigência da referida 

lei? É o que se busca responder a seguir.  

O Comitê criado pela ONU para verificar a 

aplicação da CDPD no âmbito interno do Estado 

apresentou em 2015 observações finais sobre o 

relatório inicial do Brasil e dispôs:  

 

25. O Comitê insta o Estado Parte a retirar 
todas as disposições legais que perpetuem o 
sistema de tomada de decisão substitutiva. 
Também recomenda que, em consulta com as 
organizações de pessoas com deficiência e 
outros prestadores de serviços, o Estado Parte 
adote medidas concretas para substituir o 
sistema de tomada de decisão substitutiva por 
um modelo de tomada de decisão apoiada, 
que defenda a autonomia, vontade e 
preferências das pessoas com deficiência em 
plena conformidade com o artigo 12 da 
Convenção. Insta ainda que todas as 

pessoas com deficiência que estejam 
atualmente sob tutela sejam devidamente 
informadas sobre o novo regime legal e que 
o exercício do direito de tomada de decisão 
apoiada seja garantido em todos os casos. 
(grifo nosso) 

 

Nesta perspectiva, em 29 de julho de 2016, o 

Ministério Público Federal (MPF) apresentou 

Nota Técnica 01/2016, elaborada pelo GT 

Inclusão de Pessoas com Deficiência, versando 

sobre o mesmo assunto, sendo que na ocasião 

apontou como medida necessária “a identificação 

de pessoas que já estejam em situação de curatela 

para que seja feita a revisão de todas as 

interdições realizadas, em prazo razoável, e, 

quando for o caso, determinar sua extinção, 

suspensão ou conversão em Tomada de Decisão 

Apoiada”. (MPF, 2016) 
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Simão (2017) defende que com a edição do 

EPD todos aqueles que estavam interditados 

passaram automaticamente ao status de capazes, 

independente de nova decisão judicial, logo todas 

as sentenças proferidas em ação de interdição 

anteriores a Lei 13.146/15 devem ser 

consideradas nulas, cabendo aos legitimados 

previstos no CPC/15 propor nova ação. 

Tartuce (2017) por sua vez esclarece que há 

duas correntes na doutrina quanto a situação dos 

interditados antes da vigência do EPD. A 

primeira, decorre do entendimento de Simão, de 

que como a eficácia do Estatuto é imediato não há 

necessidade de propor levantamento de interdição 

dos já interditados, uma vez que a simples 

existência da lei revogou todas as sentenças 

anteriores a ela. Neste sentido, estes indivíduos 

tornaram-se capazes no momento em que a lei 

vigorou. A segunda corrente, especialmente 

defendida por Stolze (2016), defende que é 

necessário promover a reabilitação ou 

levantamento da interdição. Contudo, as 

sentenças que deferiram a interdição não são 

nulas por completo. Para esta corrente, prevalece 

as determinações sobre matéria patrimonial 

apenas. 

Embora a segunda corrente pareça a mais 

adequada é preciso reconhecer que o judiciário 

brasileiro tem por característica a morosidade e 

enorme demanda, portanto, exigir o levantamento 

de cada interdição ou reabilitação seria ilógico, 

em razão do tempo que se levaria para análise de 

cada caso e dos prejuízos que isto poderia 

acarretar. 
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3.5 O Instituto da Tomada de Decisão Apoiada 

 

Ao lado da curatela o art. 116 do EPD inseriu 

no art. 1.783-A da Lei Civil, a denominada de 

tomada de decisão apoiada. Instituto este que cria 

uma modalidade de auxílio ao deficiente sem 

restringir-lhe a liberdade e a autonomia. 

Consoante Correia (2016, p. 23 e 24) em 

síntese, a pessoa com deficiência que tenha 

qualquer dificuldade prática na condução de sua 

vida civil poderá optar pela curatela, diante de 

incapacidade relativa, ou pelo procedimento de 

tomada de decisão apoiada.  

Nas palavras de Requião (2016, p. 182) 

“privilegia-se, assim, o espaço de escolha do 

portador de transtorno mental, que pode constituir 

em torno de si uma rede de sujeitos baseada na 

confiança que neles tem, para lhe auxiliar nos 

atos da vida”.  

Neste aspecto, “o deficiente elege duas 

pessoas idôneas de sua confiança para auxílio nas 

decisões sobre atos da vida civil. O pedido é 

iniciativa do portador de deficiência mental que 

estipula os limites da atuação dos apoiadores” 

(GUILHERME, 2016, p. 406) sendo que para isto 

será necessário o recurso à via judicial “devendo 

o Magistrado decidir com o auxílio de uma 

equipe multidisciplinar, oitiva do Ministério 

Público, do requerente e das pessoas que lhe 

prestarão apoio” (SANTOS, 2016, p. 34).  

“Destaque-se, portanto, que a tomada de 

decisão apoiada poderá ser diferente para cada 

sujeito, já que o termo que for apresentado é que 
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especificará os limites de apoio” (REQUIÃO, 

2016, p. 184).  

Quanto a este procedimento, é necessário 

delimitar alguns pontos. Segundo Requião (2016, 

p. 184) o prazo de vigência do acordo de apoio 

pode levar a duas vertentes, a primeira diz da 

determinação de um prazo de fiscalização que 

pode ser viável, uma vez que evitaria que a 

finalidade fosse desvirtuada, por outro lado, o 

prazo indeterminado facilitaria, já que o sujeito 

poderia indicar seus apoiadores e com eles 

permanecer pelo tempo que julgar necessário.  

Em relação aos negócios jurídicos, é 

permitido ao terceiro com quem se negocia, 

solicitar que os apoiadores contra assinem o 

contrato ou acordo afim de garantir segurança 

jurídica, e caso, exista divergência entre o 

apoiado e apoiadores que acarrete em risco ou 

prejuízos relevantes, deverá o juiz, ouvido o 

Ministério Público, decidir a questão. 

(REQUIÃO, 2016, p. 185).  

Nas palavras de Guilherme (2016, p. 407):  

 
O apoiador pode ser afastado pelo juiz em 
caso de negligência (art. 186 do CC/2002) ou 
de agir em contrariedade aos interesses do 
apoiado, bem como solicitar voluntariamente 
sua exclusão, e ainda, responsabilizá-lo 
civilmente, já que o mesmo responderá 
objetivamente por força dos arts. 932, II c/c 
933 do CC/2002. O apoiado pode solicitar a 
qualquer tempo, o término do acordo de 
decisão apoiada. É cabível a prestação de 
contas, nos mesmos moldes da curatela, ou 
seja, deve ser feita de forma mercantil.  

 

À guisa de concluir, percebe-se que a base da 

tomada de decisão é a voluntariedade, ou seja, a 

vontade do deficiente de aderir a esta modalidade 

e a confiança entre ele e seus apoiadores. Não é 
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possível afirmar se este instituto veio como 

possível substituto da curatela ou se o intuito e ra

apenas se aliar a ela. Entretanto, observa-se que 

mesmo seguindo por regras gerais da curatela, a 

tomada de decisão parece ser mais flexível e 

exigir um procedimento menos burocrático. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Ante o exposto, restou claro que algumas 

situações decorrentes da vigência da Lei 

13.146/15 exigem uma movimentação do 

legislador para sanar seus defeitos ou do 

aplicador da norma através da interpretação. 

No tocante a exclusão da interdição do 

ordenamento jurídico, o presente estudo concluiu, 

através de revisão bibliográfica que tal instituto 

não foi abolido da legislação, embora tenha 

ganhado uma nova perspectiva, sendo limitada 

aos atos de natureza econômica-patrimonial. 

Em relação a situação daqueles que foram 

interditados antes da vigência do EPD, propõe-se 

que os interditados recobrem seu status de 

plenamente capaz apenas nos termos do que 

propõe o art. 6° da Lei 13.146/15, permanecendo 

a interdição sobre os institutos de caráter 

patrimonial, logo as sentenças já proferidas não 

perdem seus efeitos e não é necessário recorrer ao 

judiciário para que se proceda a análise de cada 

caso, cabendo recorrer a este apenas quando 

surgir controvérsias entre o indivíduo e seu tuto r,

situação a qual caberia propositura da ação de 

interdição para que o magistrado possa analisar o 

caso concreto e adequá-lo à referida lei. 
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RESUMO 

 

O objetivo do trabalho foi analisar a medida 

socioeducativa de internação definitiva e as suas 

principais características a partir das ideias 

foucaultianas. Para isso, discorreu-se sobre o 

posicionamento de Michel Foucault na obra Vigiar 

e Punir. Igualmente, foram analisadas as teorias da  

 

 

responsabilização do adolescente em conflito com 

a lei no ordenamento jurídico, os principais ponto s

do ato infracional, a socioeducação, as noções e 

pressupostos das medidas socioeducativas, em 

especial, as especificidades dessa medida de 

internação definitiva e peculiaridades da sua 
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Depois da exposição destes temas, foram 

correlacionadas as teorias da responsabilização 

com a teoria foucaultiana. 

 

Palavras-chave: Ato Infracional. Adolescente em 

conflito com a lei. Medida Socioeducativa de 

Internação Definitiva. Michel Foucault. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho teve por objetivo analisar 

reflexões sobre a atual situação da medida 

socioeducativa de internação definitiva, sob a 

perspectiva de Michel Foucault em sua obra 

“Vigiar e Punir” (1987). 

O trabalho visou ainda responder ao seguinte 

problema: qual a atual situação da medida 

socioeducativa de internação definitiva? 

A análise dessa reflexão teve relevância 

social, uma vez que a Constituição Federal e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente expõem que 

é dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar aos adolescentes proteção integral. 

Não se pode olvidar que o trabalho também 

teve relevância acadêmica, dado que os produtos 

por ela colhidos contribuirão para as demais 

pesquisas na área do Direito da Criança e do 

Adolescente. 

Para o desenvolvimento do trabalho foi 

utilizado como marco teórico a teoria da 

economia do poder de Michel Foucault (1987) e 

como referências principais os autores Amin 

(2015), Dezem; Fuller; Martins (2013) e Sposato 

(2013). 

A partir desse estudo teórico, foi realizada 

uma análise da medida socioeducativa de 

internação definitiva e uma reflexão sobre sua 

aplicabilidade, frente à teoria foucaultiana. 

 

2 METODOLOGIA 
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O trabalho teve o propósito de avaliar as 

reflexões do cenário contemporâneo da medida 

socioeducativa de internação definitiva, sob o 

entendimento de Michel Foucault. Para isso, 

utilizou-se as pesquisas bibliográficas e 

documental.  

Para o desenvolvimento da pesquisa, se fez 

necessário o estudo aprofundado da obra Vigiar e 

Punir do autor Michel Foucault, bem como dos 

conceitos de ato infracional e de medidas 

socioeducativas. Ressalte-se que as ideias dos 

doutrinadores Amin (2015), Dezem; Fuller; 

Martins (2013), Sposato (2013) e Oliveira (2015) 

foram fundamentais para a conclusão do trabalho.  

Por fim, com o objetivo de responder o 

problema do trabalho, a coleta de dados 

restringiu-se as doutrinas da Infância e da 

Juventude e de Michel Foucault. É importante 

frisar que as teorias de responsabilização do 

adolescente em conflito com a lei foram 

confrontadas com as ideias foucaultianas com a 

finalidade de aferir a atual situação da medida 

socioeducativa de internação definitiva.  

 

3 RESULTADOS E PESQUISAS 

 

3.1 Posicionamento de Foucault na obra 

“Vigiar e Punir” 
 

O autor Michel Foucault na sua obra “Vigiar e 

punir” (1987) contemplou o surgimento da prisão 

com o propósito de demonstrar a “história 

correlativa da alma moderna e de um novo poder 

de julgar” (FOUCAULT, 1987, p. 23). 

O filósofo se preocupou em delimitar o 

objetivo da sua obra, vejamos: 

 Objetivo deste livro: [...] uma genealogia do 
atual complexo científico-judiciário onde o 
poder de punir se apoia, recebe suas 
justificações e suas regras, estende seus 
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efeitos e mascara sua exorbitante 
singularidade. [...]. Em suma, tentar estudar 
metamorfose dos métodos punitivos a partir 
de uma tecnologia política do corpo onde se 
poderia ler uma história comum das relações 
de poder e das relações de objeto. 
(FOUCAULT, 1987, p. 23-24) 

 
Isso é, a referida obra nos apresenta os 

métodos punitivos, a mudança da aplicação penal 

e sobretudo a “tecnologia do poder” 

(FOUCAULT, 1987, p. 24). 

 Afirma Foucault, que no final do século 

XVIII havia três formas “de organizar o poder de 

punir. ” (FOUCAULT, 1987, p. 107). 

A primeira forma era o suplício, já que “no 

direito monárquico, a punição é um cerimonial de 

soberania” (FOUCAULT, 1987, p. 107). 

A segunda forma era o “projeto dos juristas 

reformadores, a punição é um processo para 

requalificar os indivíduos como sujeitos de 

direito; utiliza não marcas, mas sinais, conjuntos 

codificados de representações” (FOUCAULT, 

1987, p. 108) sob as almas dos condenados 

(FOUCAULT, 1987). 

Já a terceira forma era a “instituição carcerária 

que se elabora, a punição é uma técnica de 

coerção dos indivíduos; ela utiliza processos de 

treinamento – não sinais – com os traços que 

deixa, sob a forma de hábito, no comportamento” 

(FOUCAULT, 1987, p. 108, grifo do autor) e essa 

forma pressupõe “a implantação de um poder 

específico de gestão da pena. ” (FOUCAULT, 

1987, p. 108) 

Percebeu-se que o grande mérito do autor foi 

projetar as tecnologias de poder ao explicá-las por 

meio das formas de punição. Desta forma, a teoria 

foucaultiana passa a ser essencial para 

entendermos qual a atual situação da medida 

socioeducativa de internação definitiva. 
 

3.2 Noções e pressupostos da medida 

socioeducativa de internação 

Sete LagoasSABERES nº. 05 | 2019

                          



508

 

A Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 (doravante denominada CRFB/88) 

estabeleceu dois sistemas de responsabilização: o 

penal e o especial, sendo “para adultos, penas e 

medidas de segurança; para menores de 18 anos, 

medidas socioeducativas e de proteção, em 

respeito à condição peculiar de pessoas em 

desenvolvimento. ” (DEZEM; FULLER; 

MARTINS, 2013, p. 96) 

Percebemos, com isso, que a própria Carta 

Magna inaugura o sistema de responsabilidade 

especial, no qual, deve ser aplicado aos 

adolescentes em conflito com a lei, as medidas 

socioeducativas e algumas espécies de medidas 

protetivas (DEZEM; FULLER; MARTINS, 

2013). 

O Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) 

prevê taxativamente as medidas socioeducativas 

aos adolescentes que praticam ato infracional, 

quais sejam, a advertência, a obrigação de reparar 

o dano, a prestação de serviços à comunidade, a 

liberdade assistida, a inserção em regime de 

semiliberdade e a internação em estabelecimento 

educacional. (BRASIL, 1990) 

A medida socioeducativa de internação, 

“constitui medida privativa de liberdade. ” 

(BRASIL, Lei n° 8.069, 1990, art. 121) 

Essa medida é prevista de três maneiras pelo 

ECA, quais sejam, provisoriamente, internação-

sanção e definitivamente. (BRASIL, 1990) 

A última modalidade, a internação definitiva, 

foi objeto de estudo do trabalho. 

A medida socioeducativa de internação 

definitiva é aquela determinada em sentença, por 

algum dos motivos estampados no artigo 122, 

incisos I e II, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente: “Art. 122. A medida de internação 

só poderá ser aplicada quando: I - tratar-se de at o

infracional cometido mediante grave ameaça ou 
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violência à pessoa; II - por reiteração no 

cometimento de outras infrações graves; [...]”. 

Vale lembrar que a medida de internação, 

deve sempre se vincular “à observância de três 

princípios básicos: excepcionalidade, brevidade e 

respeito à condição de pessoa em 

desenvolvimento. ” (ROSSATO; LÉPORE; 

CUNHA, 2013, p. 361) 

O princípio da brevidade significa que a 

medida de internação “deve alcançar o menor 

período possível da vida do adolescente que está 

em processo de formação”. (MORAES; RAMOS, 

2015, p. 1066). 

O princípio da excepcionalidade, “significa 

que sua aplicação somente se justifica quando não 

há outra que se apresente mais adequada à 

situação” (MORAES; RAMOS, 2015, p. 1066). 

Em resumo, só é possível a imposição da 

medida socioeducativa de internação quando 

nenhuma medida em meio aberto é aplicável ao 

caso concreto. 

Já o princípio do respeito à condição peculiar 

de pessoa em desenvolvimento, revela “uma 

ótima multidisciplinar sobre o comportamento do 

adolescente, realçando as suas especificidades em 

relação ao adulto e impondo que sejam tomadas 

em conta [...] suas [...] condições psíquicas, 

físicas e emocionais. ”  (MORAES; RAMOS, 

2015, p. 1067) 

Segundo Moraes e Ramos (2015, p. 1073) a 

medida de internação “é o provimento que o 

legislador considerou como próprio à promoção 

da reintegração social do adolescente, nos casos 

em que é legalmente permitida”. 

Essa medida não conta com prazo 

determinado, “mas não pode ultrapassar o período 

de três anos e precisa ser reavaliada no máximo a 

cada 6 meses” (MORAES; RAMOS, 2015, p. 

1073). 

Explica as autoras Moraes e Ramos (2015, p. 
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1066), que o legislador fixou esse prazo de três 

anos por ser a “adolescência [...] a menor fase da 

vida [...] durando apenas 6 de todos os anos da 

existência da pessoa. Por isso, [...] a sua duraçã o

de 3 anos, [...] já se constitui em metade deste 

período de amadurecimento”. 

Com relação ao cumprimento dessa medida, 

destacam os doutrinadores Rossato, Lépore e 

Cunha (2013, p. 364) que “aplicada a medida de 

internação, por sentença, será expedida a guia de 

execução de medida socioeducativa, dando-se 

início ao seu cumprimento”. 

Vale ressaltar que a Lei n° 12.594/2012 

(doravante denominada Lei do Sinase) instaurou 

o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo e normatizou a execução das 

medidas socioeducativas. 

Ressalte-se, também, que com a publicação do 

ECA e dessa Lei, começou a surgir o conceito de 

socioeducação (PINTO; SILVA, 2014). 

 

socioeducação se orienta por valores de 
justiça, igualdade, fraternidade, entre outros, 
tendo como objetivo principal o 
desenvolvimento de variadas competências 
que possibilitem que as pessoas rompam e 
superem as condições de violência, de 
pobreza e de marginalidade que caracterizam 
sua exclusão social. (OLIVEIRAe t al, 2015, 
p. 581) 

 

A socioeducação tem relação não só com os 

adolescentes autores de ato infracional na 

execução das medidas socioeducativas, mas 

também com o processo de desenvolvimento 

pessoal de todas as crianças e adolescentes, ainda 

que não privadas de sua liberdade. 

Para efetivar a socioeducação no cumprimento 

da medida socioeducativa de internação, a equipe 

técnica do centro socioeducativo em que o 

adolescente se encontrar privado de sua liberdade 

“será responsável pela elaboração do plano 

individual de atendimento (PIA), no prazo [...] de 

45 dias para medidas de internação [...] contados 
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da data de ingresso do adolescente” (MORAES; 

RAMOS, 2015, p. 1096, grifo das autoras). 

A partir do plano individual de atendimento é 

que o Centro Socioeducativo efetivamente 

começará a trabalhar com as finalidades da 

medida socioeducativa, por meio dos eixos da 

socioeducação. 

Explica Pinto e Silva (2014, p. 148) que os 

eixos da medida de internação são “família, 

escolarização, profissionalização, espiritualidade ,

saúde, esportes e lazer”. 

A avaliação desses eixos “permite concluir 

que eles representam grande parte dos espaços de 

socioeducação ofertados na sociedade” (PINTO; 

SILVA, 2014, p. 148). 

Assim, a medida de internação deve ser 

reavaliada a cada seis meses. Nessa reavaliação é 

narrado “o desempenho [...] do adolescente com 

base no plano individual” (MORAES; RAMOS, 

2015, p. 1101), ou seja, o desenvolvimento do 

socioeducando nos eixos da medida 

socioeducativa. 

Essa reavaliação pode possibilitar o 

desligamento, a progressão ou a manutenção da 

medida socioeducativa (DEZEM; FULLER; 

MARTINS, 2013). 

A equipe técnica da unidade educacional 

poderá requerer ao juízo da Infância e Juventude 

o desligamento da medida quando “inexistir 

necessidade pedagógica que justifique a 

internação” (ROSSATO; LÉPORE; CUNHA, 

2013, p. 365). 

A unidade socioeducativa também poderá 

requerer a progressão da medida que “consiste na 

substituição da medida socioeducativa em 

cumprimento da mais branda [...]” (DEZEM; 

FULLER; MARTINS, 2013, p. 176). 

Será hipótese de requerimento de manutenção 

quando necessitar da “prorrogação da medida 

socioeducativa [...]” (DEZEM; FULLER; 
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MARTINS, 2013, p.176). 

Os relatórios elaborados pela equipe técnica 

do Centro Socioeducativo “são de grande 

utilidade e se destinam ao embasamento do Juízo 

em várias ocasiões, inclusive na fase em que é 

aquilatada a reavaliação das medidas” 

(MORAES; RAMOS, 2015, p. 1108). 

Entretanto, “isso não significa que há 

obrigação do magistrado em acolher o parecer 

conclusivo [...], uma vez que tornar o Poder 

Judiciário adstrito a estes pareceres se mostra 

incompatível com o princípio do livre 

convencimento” (MORAES; RAMOS, 2015, p. 

1108). 

Frisa-se que, com a expiração do prazo de três 

anos de cumprimento da medida, por meio de 

decisão do juízo da Infância e Juventude, o 

socioeducando pode ser liberado ou sua medida 

pode ser progredida para o meio aberto (BRASIL, 

1990; DEZEM; FULLER; MARTINS, 2013). 

Temos também, independentemente de 

decisão judicial, a hipótese de liberação 

compulsória, que ocorre quando a pessoa 

submetida à referida medida completa vinte e um 

anos de idade. (BRASIL, 1990; DEZEM; 

FULLER; MARTINS, 2013) 

Por fim, de acordo com a Lei do Sinase, a 

medida socioeducativa pode ser extinta pelo 

falecimento do socioeducando, por ter atingido a 

finalidade da medida, pela aplicação de pena 

privativa de liberdade, por doença grave que 

impossibilite o cumprimento da medida de 

internação e outros casos que a legislação dispõe. 

(BRASIL, 2012) 

À vista disso, competiu questionar qual a atual 

situação da medida socioeducativa de internação 

definitiva. 

 

3.3 Da Responsabilização do Adolescente em 

conflito com a Lei à Luz da Teoria 
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Foucaultiana 

 

Em análise da teoria foucaultiana, em 

especial, a desenvolvida na obra Vigiar e Punir 

(FOUCUALT, 1987) e das teorias da 

responsabilização do adolescente em conflito com 

a lei, percebemos que ocorreu uma reconstrução 

da forma de punir. 

Isso, porque, antes do ECA prevalecia no 

ordenamento jurídico brasileiro a doutrina da 

situação irregular, que foi superada com a 

promulgação da Constituição cidadã e com o 

advento do referido Estatuto (AMIN, 2015). 

A doutrina da situação irregular (ou fase 

tutelar) considerava “as crianças e os adolescentes 

como objetos de medidas judiciais, quando 

evidenciada a situação irregular” (LIBERATI, 

2015, p. 17). 

Afirma Liberati (2015, p. 17) que as “medidas 

não passavam de verdadeiras sanções, ou seja, 

estavam disfarçadas em medidas de proteção”. 

Já a doutrina da proteção integral é entendida 

como “conjunto de enunciados lógicos, que 

exprimem um valor ético maior, organizada por 

[...] normas interdependentes que reconhecem 

criança e adolescente como sujeito de direito” 

(AMIN, 2015, p. 53). 

Verifica-se que a mudança da doutrina da 

situação irregular para a doutrina da proteção 

integral pode ser entendida como uma revisão da 

“economia do castigo” (FOUCAULT, 1987, 

p.11), ou seja, pode ser conhecida como uma 

“tecnologia do poder” (FOUCAULT, 1987, p.24) 

Isso porque a instauração da doutrina da 

proteção integral, veio “com exagerada ênfase 

como ‘humanização’” (FOUCAULT, 1987, p. 12, 

grifo do autor) das normas que versam direitos e 

deveres dos adolescentes em conflito com a lei.   

Contudo, a respeito dessa humanização, 

segundo as ideias de Foucault, ela não aconteceu, 
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pois o que verdadeiramente ocorreu foi uma 

modificação do poder de punir. (FOUCAULT, 

1987) 

Quer dizer que, na tentativa de humanizar a 

doutrina da situação irregular criando a doutrina 

da proteção integral, estamos diante de um 

“remanejamento do poder de punir” 

(FOUCAULT, 1987, p. 69). 

A Lei 12.594/2012 trouxe expressamente os 

objetivos das medidas socioeducativas (artigo 1°, 

§2º), nos quais são a responsabilização, 

integração do socioeducando com a sociedade e a 

reprovação do ato infracional. Estes objetivos 

ratificam o caráter híbrido, qual seja, pedagógico 

e sancionatório, que possui as referidas medidas. 

(BRASIL, 2012; MORAES; RAMOS, 2015) 

Entretanto, quanto a responsabilização, na 

verdade, alguns doutrinares conseguem perceber 

que as “medidas socioeducativas são em verdade 

sanções jurídico-penais; quer dizer, são penas” 

(SPOSATO, 2013, p. 25). 

Em forma de crítica, Michel Foucault pondera 

que o modo de responsabilização não seria apenas 

calçado em método punitivo, mas adentraria no 

seio psicológico, para que haja a correção e a 

reeducação. (FOUCAULT, 1987) 

Com isso, podemos perceber que, se tais 

medidas socioeducativas, em especial a medida 

socioeducativa de internação definitiva, tivessem 

sido verdadeiramente interpretadas pela teoria 

protecionista, elas não poderiam conter o caráter 

sancionatório (MORAES; RAMOS, 2015). 

À vista disso, a nova doutrina instituída no 

ECA não conseguiu superar inteiramente as ideias 

da fase tutelar, mas apenas aperfeiçoa-la, ou 

suavizá-la com mecanismos menos perceptivos 

(SPOSATO, 2013). 

O centro socioeducativo trabalha o 

desenvolvimento da medida socioeducativa de 

internação com o adolescente privado de 
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liberdade através dos eixos, para que se alcance 

os objetivos da medida socioeducativa (os 

objetivos ditados no artigo 1°, §2º, da Lei 

12.594/2012) (PINTO; SILVA, 2014). 

Seriam esses eixos uma forma de modular os 

adolescentes em conflito com a lei? 

Levando em consideração as ideias de Michel 

Foucault, o corpo é “objeto e alvo do poder” 

(FOUCAULT, 1987, p. 117), podendo ser ele 

“transformado e aperfeiçoado”. (FOUCAULT, 

1987, p. 118). 

Considerando que os eixos da medida de 

internação definitiva devem ser seguidos, sendo 

estes impostos por meio do poder disciplinar do 

centro socioeducativo, o adolescente em conflito 

com a lei deve se amoldar aos referidos eixos 

para almejar a extinção ou a progressão da 

medida. 

De certa forma, os adolescentes em conflito 

com a lei estão sendo “adestrados” (FOUCAUL, 

1987, p. 143) para se tornarem “dóceis e úteis” 

(FOUCAULT, 1987, p. 195) para assim 

cumprirem os eixos das medidas socioeducativas 

e conseguirem a extinção ou progressão da 

medida de internação definitiva, caracterizando 

nítida violação da liberdade de escolha do 

adolescente. 

Curioso o ECA estabelecer, a critério do juiz, 

a manutenção, o desligamento e a progressão da 

medida socioeducativa de internação do 

adolescente, que, a propósito, tem o tempo 

indeterminado, através de relatórios informando 

que o adolescente vem cumprindo os eixos da 

medida e se comportam conforme os novos 

padrões sociais. (MORAES; RAMOS, 2015; 

DEZEM; FULLER; MARTINS, 2013). 

Nesse sentido, muito bem coloca Foucault que 

“fabricam-se indivíduos submissos, e constitui-se 

sobre eles um saber em que se pode confiar” 

(FOUCAULT, 1987, p. 244). 
Sete LagoasSABERES nº. 05 | 2019

                          



516

No ordenamento jurídico pátrio brasileiro é 

tutelado garantias mínimas, tais como de ser 

reconhecido sujeito de direito, não podendo 

simplesmente, por mero ato estatal, condicionar 

mudanças nas convicções dos adolescentes em 

conflito com a lei para serem desligados 

(SPOSATO, 2013). 

Outro ponto a ser questionado são as 

estruturas dos centros socioeducativos. 

Em 2006, ocorreu uma inspeção nacional às 

unidades socioeducativas, na qual se constatou 

“que os prédios das Unidades de Internação [...] 

assemelham-se ao modelo carcerário, a mini 

presídios, porque, na maioria das vezes, são 

heranças de antigas unidades prisionais. ” 

(BRASIL, 2006, p. 118). 

É relevante mencionar, neste momento, que a 

prisão é um local favorável para se utilizar o 

instrumento Panóptico, pois este é “ao mesmo 

tempo vigilância e observação, segurança e saber, 

individualização e totalização, isolamento e 

transparência”. (FOUCAULT, 1987, p. 209). 

Tendo em vista o relato quanto às estruturas 

dos centros socioeducativos, bem como 

considerando que o Panóptico se amolda ao 

sistema prisional, podemos associar a estrutura do 

Panóptico ao dos centros, uma vez que estes 

induzem nos socioeducandos “estado consciente e 

permanente de visibilidade que assegura o 

funcionamento automático do poder” 

(FOUCAULT, 1987, p. 166). 

O adolescente em conflito com a lei quando 

privado de liberdade no centro socioeducativo 

tem sempre a certeza de que está sendo vigiado, 

mesmo não tendo qualquer agente socioeducativo 

por perto, e isso, involuntariamente, altera os seus 

comportamentos. (FOUCAULT, 1987). 

Isso nos leva a concluir o motivo pelo qual as 

estruturas dos centros socioeducativos se 

aparentarem tanto com as estruturas das prisões. 
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É porque os centros também são regidos por um 

poder disciplinar e pelo Panóptico, considerando 

como “laboratório de poder” (FOUCAULT, 1987, 

p. 169). 

Todavia, em que pese as lacunas na aplicação 

e na execução da medida socioeducativa de 

internação definitiva, é possível notar que a 

Constituição Federal, o ECA, a Lei do SINASE e 

a socioeducação trouxeram diversos princípios 

para proteger os adolescentes em conflito com a 

lei, que muitas vezes são ignoradas por certas 

lacunas da lei. 

Ante ao exposto, depreende-se que a teoria 

protecionista da responsabilização do adolescente 

ainda não está livre dos rastros da doutrina da 

situação irregular, mesmo com o advento da 

Constituição Federal. Com isto, apesar da 

proteção constitucional e do ECA, sob a 

perspectiva foucaultiana percebemos que alguns 

pontos da legislação protecionista apresentam 

obscuridade e descumprimento às garantias e aos 

direitos indispensáveis dos adolescentes em 

conflito com a lei. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foram analisadas as teorias de 

responsabilização do adolescente em conflito com 

a lei. Em dado momento da história, os 

adolescentes eram tratados como objetos de 

decisões judiciais e isto mudou com instauração 

da teoria da proteção integral, na qual começou a 

considerar os adolescentes como sujeitos de 

direitos. 

A teoria da proteção integral foi inaugurada 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela 

Constituição Federal. O referido Estatuto alterou 

a antiga teoria que regia a responsabilização dos 

adolescentes, e começou a dispor diversos 

direitos e deveres dos adolescentes em conflito 
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com a lei, através de princípios e da política da 

socioeducação. 

Dessa maneira, após análise das ideias de 

Michel Foucault na sua obra Vigiar e Punir, em 

especial as ideias do poder disciplinar e do 

modelo punitivo, foi possível inferir que a atual 

situação da medida socioeducativa de internação, 

qual seja, a teoria protecionista, ainda contém 

rastros da teoria tutelar. 

Portanto, frente a teoria foucaultiana, fica 

evidente que a mudança da teoria tutelar para a 

teoria da proteção integral foi uma economia do 

poder de punir, que ainda carrega vestígios da 

antiga teoria. 
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RESUMO 

 

O objetivo do trabalho foi estudar a 

viabilidade de se utilizar o vidro moído como 

agregado miúdo na fabricação do concreto. Para 

tanto, foram feitas substituições parciais da areia 

por vidro miúdo, nas proporções de
 
5, 10 e 15% 

 

 

 

 

da areia pelo vidro, para obter um “concreto 

ecológico”. Os métodos utilizados no trabalho 

foram pesquisas bibliográficas, ensaios de 

granulometria, massa especifica e massa unitária 

dos agregados miúdos e graúdos, juntamente com
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dos agregados miúdos e graúdos, juntamente com 

confecção de corpos de prova do concreto 

elaborados em laboratório de construção civil. Os 

resultados obtidos a partir do ensaio de 

compressão feito nos corpos de prova foi que o 

concreto nas porcentagens de 5, 10 e 15% 

apresentam uma resistência superior ao do 

concreto convencional, podendo ser utilizados 

para piso de segundo pavimento, radie e pisos que 

recebem carga elevada.  

 

Palavras-chave: Construção civil. Areia. Vidro. 

Concreto reciclável. Meio ambiente. Agregado 

miúdo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O vidro é um material versátil e utilizado 

diariamente. Entretanto, percebe-se que ele é 

muitas vezes descartado de forma inadequada no 

meio ambiente, causando impactos à população e 

à natureza. 

Dias (2015), afirma que no Brasil o vidro 

ainda é um material que não é reaproveitado 

como deveria ser e que o crescimento da 

população e o consumo de materiais vêm 

provocando o aumento de resíduos. 

De acordo com CEMPRE (Compromisso 

Empresarial para Reciclagem, 2009) o Brasil 

produz em média 980 mil toneladas de 

embalagens de vidro por ano, usando cerca de 

45% de matéria-prima reciclada na forma de 

cacos. 

A reciclagem do vidro é importante e pode ser 

utilizada na construção civil. Para Reid (1998), o 

vidro pode ser usado em construção de estradas, 

pavimentação asfáltica, agregados de concreto, 

construção de aplicação (azulejos, tijolos de 

vidro, painéis de parede etc.), fibra de vidro para 

isolamento, fertilizantes agrícolas, paisagismo, 
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louças, cimento hidráulico, entre outras 

aplicações. 

A construção civil está em crescentes 

mudanças, e o surgimento de novas tecnologias é 

fundamental para a área. O concreto é o principal 

componente nas obras, sendo aprimorado e 

desenvolvido para trazer benefícios para o ramo. 

Segundo Mehta e Monteiro (1994), o uso do 

concreto na construção civil traz várias 

vantagens, pois ele tem alta resistência à 

compressão, além de resistir bem ao desgaste 

mecânico e a ação de agentes atmosféricos, 

fazendo com que o concreto possa ser utilizado 

em qualquer tipo de ambiente. O  concreto possui, 

ainda, as vantagens de apresentar vida útil longa e 

boa resistência ao fogo. 

Visando essa grande aplicabilidade do 

concreto, este trabalho baseou-se na utilização do 

vidro reciclado para a fabricação do “concreto 

ecológico”. Dito de outro modo, objetivou-se 

estudar a viabilidade da utilização do vidro como 

agregado miúdo na fabricação do concreto 

convencional, buscando obter  melhorias para o 

setor da construção civil. 

 

2 METODOLOGIA 

 

 Para realização do trabalho foi feita a coleta 

do material vidro na Vidraçaria Minas Gerais 

localizada na cidade de Sete Lagoas – MG. 

Posteriormente, o vidro foi triturado 

manualmente. Em seguida, foram feitos estudos 

de outros artigos sobre o tema de substituições de 

agregados reciclados na fabricação do concreto, 

momento em que se chegou aos valores de 5, 10 e 

15% de substituição de areia por vidro. 

          Foi definido que o aglomerante 

utilizado seria o CPIV, agregado miúdo (areia), 

agregado graúdo (brita 0), agregado reciclado 

(vidro), resistência analisada (fck 35 Mpa). 
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Inicialmente, não se previu a aplicação do 

concreto, cuja viabilidade só seria analisada a 

partir da resistência encontrada. 

 Em seguida, com os agregados miúdos (vidro 

triturado e a areia) e o agregado graúdo (brita 0) 

foi realizada a carcterização dos agregados, sendo 

que primeiramente a brita 0 e areia foram 

colocadas na estufa para secagem a 100 ºC por 24 

horas. Após esse procedimento, foi realizado o 

ensaio de granulometria dos agregados, de acordo 

com a ABNT NBR NM 248 (2003), que separa os 

agregados nas peneiras de aberturas nominais, 

obedecendo a NBR NM ISO 2395 (1997), depois 

foram pesados os materiais retidos em cada 

peneira para encontrarmos o diâmetro máximo 

característico e o módulo de finura. 

 O ensaio de massa específica do agregado 

miúdo foi estabelecido pela ABNT NBR 9776 

(1987). Na sequência, coletou-se 500 gramas de 

cada agregado miúdo (areia e vidro), encheram-se 

dois frascos com 200 cm³ de água inicial e, 

posteriormente, a amostra dos agregados miúdos 

foi colocada em repouso até se chegar ao volume 

final. Esse procedimento foi feito para os 

agregados areia e vidro. O ensaio de massa 

específica do agregado graúdo foi feito a partir da 

ABNT NBR NM 53 (2009). 

 A ABNT NBR NM 45 (2006) regulamenta o 

ensaio de massa unitária dos agregados miúdos e 

graúdos, onde foi pesado um recipiente vazio, em 

seguida pesou-se um recipiente com água e um 

por fim pesado um recipiente com amostras dos 

agregados miúdos e graúdos, sendo que o mesmo 

foi preenchido até o final para saber o peso. 

 Depois de feitos os ensaios para 

caracterização dos materiais, foi determinado o 

slump do concreto, conforme TAB. 1.  Sendo que 

SLUMP ideal da classe S80 de acordo com a 

ABNT NBR 8953 (2015) O traço foi dosado pelo 

Software para Dosagem de Mistura Cimentícias 
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Na TAB. 2 foi determinado o traço para a 

fabricação do concreto com a substituição do 

vidro como agregado miúdo multiplicando o traço  

 

 

unitário da TAB. 1 por 3, pois foram feitos 3 

corpos de prova de cada porcentagem. 
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 Como citado acima, as porcentagens de 

substituição utilizadas para confecção dos corpos 

foram 5, 10 e 15%, uma vez que foram 

produzidos da seguinte forma: 3 corpos de prova 

do concreto convencional para 7 e 28 dias no 

tempo de cura e 9 corpos de prova substituindo a 

areia pelo vidro miúdo, em porcentagens de 5, 10 

e 15%, sendo feitos 3 corpos de prova para cada 

porcentagem para 7 e 28 dias no tempo de cura. 

 Os corpos de prova foram produzidos no 

laboratório de concreto do UNIFEMM, 

obedecendo a ABNT NBR 12821 (2009). 

Primeiramente, os moldes foram limpos e 

revestidos com óleo mineral. Os agregados foram 

pesados e separados em recipientes de acordo 

com o traço especificado na TAB. 2. 

Posteriormente, foi colocado na betoneira 1/3 do 

volume da água e todo agregado graúdo (brita 0), 

por 30 segundos. Logo, adicionou-se ao 

aglomerante, mais 1/3 da água, ficando por 30 

segundos. Em seguida, adicionou-se todo o 

agregado miúdo (areia e vidro) até homogeneizar. 

Logo após foi feito o ensaio de abatimento do 

tronco de cone e cada molde foi preenchido com 

concreto e identificados de acordo com a sua 

porcentagem.   

           O ensaio de abatimento de tronco de 

cone, conhecido como “Slump” é o ensaio que 

determina a resistência do concreto no seu estado 

fresco. O método foi feito de acordo com a 

ABNT NBR NM 67 (1998). Assim que o 

concreto é retirado da betoneira é necessário fazer 

o ensaio, em que o operador pisa sobre as hastes 

do molde para manter firme ao chão e em seguida 

outro operador vai acrescentando dentro do molde 

o concreto, o procedimento é feito 3 vezes e em 

cada etapa deve-se compactar cada camada com 

25 golpes da haste de socamento. Em seguida, 

levanta-se o molde e mede-se o abatimento do 

concreto, determinando a diferença entre a altura 
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do molde e a altura do eixo do corpo de prova, 

que corresponde à altura média do corpo de prova 

desmoldado.  

 O ensaio de resistência à compressão do 

concreto foi feito no laboratório de concreto da 

empresa Brennand Cimentos sob a orientação de 

um supervisor. O ensaio seguiu a ABNT NBR 

5739 (2009), em que os corpos de prova foram 

colocados na máquina, recebendo uma 

compressão e assim determinando a resistência 

encontrada em cada corpo de prova.  

 

 

 

     3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

3.1 Distribuição granulométrica 

 

          A TAB.3 está indicando o material 

retido em cada peneira do agregado areia, sendo 

que as amostras pesadas foram m1= 497,65 

gramas e m2=512,98 gramas. 
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O GRAF. 1 está indicando a curva 

granulométrica do agregado areia. 

Gráfico 1 - Curva de distribuição 

granulométrica do agregado areia

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Na distribuição granulométrica do agregado 

vidro, foram pesadas as amostras m1=2500 

gramas e m2=1250 gramas. A TAB.4 está 

mostrando a distribuição. 
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No GRAF. 2 está representada a curva 

granulométrica do agregado vidro, sendo que a 

curva foi montada para melhor distribuição do 

agregado. 

 

Gráfico 2 – Curva de distribuição 

granulométrica do vidro. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

A TAB.5 está indicando o material retido em 

cada peneira do agregado brita 0, sendo que as 

amostras pesadas foram m1=998,43 gramas e 

m2=999,90 gramas do agregado. 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

O GRAF.3 mostra que a curva granulométrica 

do agregado brita 0 apresentou uma 

granulometria contínua, e mostra que a brita está 

mais grossa do que a zona estabelecida pela 

norma.  

Gráfico 4 – Curva de distribuição 

granulométrica da brita 

Sete LagoasSABERES nº. 05 | 2019



533

 

        Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

3.2 Massa específica e massa unitária 

 A massa específica da areia, vidro e brita 0 

usados nos concretos estão representados no 

GRAF. 5, sendo que no ensaio de massa 

específica o agregado vidro teve menor massa 

específica, pois sua densidade é menor do que o 

agregado areia e vidro. Entretanto, sua massa  

 

 

unitária é maior, pois os grãos são mais 

compactados e, por isso, há mais vazios entre 

eles. 

Gráfico 5 – Massa específica e massa unitária 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

3.3 Abatimento do tronco de cone 

  

 No ensaio do abatimento do tronco de cone 

todos os corpos de prova chegaram ao SLUMP 

ideal da classe S80. Na FIG.1 está representado o 

ensaio. 

  

Figura 1 – Abatimento do tronco de cone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 
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                Os resultados encontrados com a 

relação água/cimento utilizado estão apresentados 

na TAB. 6. 

 

Tabela 6 - Resultados do ensaio de 

abatimento do tronco de cone. 

 

 

3.4 Resistência à compressão 

 

O ensaio de resistência à compressão dos 

concretos foi feito no laboratório de concreto da 

empresa Brennand. Os resultados encontrados 

estão apresentados na TAB. 7, em que foi feita 

uma média das resistências encontradas em cada  

 

 

 

porcentagem, com o desvio padrão que indica até 

quanto a resistência pode variar para mais e para 

menos. 
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O GRAF.6 está apresentando os resultados 

encontrados no ensaio de resistência à 

compressão, para o concreto convencional e os 

concretos com adição de vidro. 

 

Gráfico 6 - Resultados resistência à 

compressão  

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 A resistência inicial colocada como 

referência foi de 35 Mpa, sem aplicação inicial 

para o trabalho. A partir do ensaio de compressão 

feito, chegou-se ao resultado que o concreto 

convencional foi abaixo de 35 Mpa, mas que 

todos os concretos com substituição foram acima 

do concreto de referência. 

 A partir das resistências encontradas, o 

concreto contendo 5 e 10% de vidro pode ser 

utilizado para laje, pisos com tráfego de veículos 

pesados e baldrame, pois sua resistência com 7 e 

28 dias, atende as exigências dos concretos com 
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25 e 30 Mpa. O concreto com 15% pode ser 

utilizado para tráfego de veículos pesados e para 

concretar casas com mais de dois pavimentos, 

pois sua resistência de 28 dias atendeu às 

exigências para concretos com 30 Mpa. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Com base em todos os ensaios feitos, análises 

e resultados apresentados ao longo deste trabalho, 

foi possível inferir que o material vidro poderá ser 

reciclado e aplicado à fabricação do concreto 

como agregado miúdo, podendo ser reutilizado 

para a construção civil.  

 A aplicação do concreto encontrado com suas 

respectivas resistências está presente no dia a dia 

da população mostrando que pode ser implantado 

trazendo benefícios, pois aplicar o concreto em 

baldrame, laje e pisos de tráfegos pesados são 

rotinas na construção civil e poder aplicar algo 

inovador e sustentável é essencial para a área. 
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