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Apresentação

Anais 2012           

 A Semana de Ciência, Arte e Política (SCAP), realiza-
da anualmente na unidade São Gabriel da PUC Minas é uma 
iniciativa relevante e inovadora que envolve toda a comunida-
de acadêmica e valoriza a produção de conhecimento da uni-
versidade ao dar visibilidade aos trabalhos e permitir o com-
partilhamento de experiências entre todos os participantes.
 A ciência e a cultura são dimensões essenciais do de-
senvolvimento humano, que de forma articulada possibilitam 
uma formação humanística mais integrada e prepara os jovens 
de hoje para enfrentar os desafios sociais e tecnológicos do 
nosso mundo complexo e globalizado. Com esse intuito a PUC 
Minas materializa, na unidade São Gabriel, um importante es-
paço de reflexão e de busca de soluções que possam aprimo-
rar tanto a capacitação dos alunos quanto levar contribuições 
de pesquisa e de extensão universitária para nossa sociedade.
 Dentre as inúmeras atividades que acontecem na SCAP, 
vale ressaltar o significativo progresso da pesquisa científica, evi-
denciado na quantidade e na qualidade de trabalhos de iniciação 
científica que alunos e professores orientadores têm apresenta-
do a cada ano. A Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação 
da PUC Minas acredita no potencial empreendedor e inovador 
da comunidade acadêmica do São Gabriel e parabeniza a todos 
pelos resultados alcançados. Assim fortalecemos os programas 
de incentivo à pesquisa na PUC Minas e podemos buscar cada 
vez mais parceiros no mercado e recursos para nossos projetos, 
tornando a PUC Minas sempre uma referência de excelência.
 

Pró-reitoria de Pós- Graduação 
PROPPg  
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“Práticas empresariais dos alunos de  
Administração no campus São 

 Gabriel, Mito ou realidade?” 
 

Narrayra Granier Cunha1 

Vinicius Cezar de Freitas Silva2

Orientador: Marconi Martins de Laia

1. Graduanda do curso de Administração noturno do campus São Gabriel, bolsista do Projeto de 
Bolsas de Iniciação Científica, de 2011-2012 da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
2.Graduando do curso de Administração noturno do campus São Gabriel, bolsista do Projeto de 
Bolsas de Iniciação Científica, de 2011-2012 da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.

Resumo
O presente estudo apresentará a interação dos graduan-
dos do curso de Administração com Ênfase em Gestão 
Estratégica e Empreendedorismo, ressaltando o fator mo-
tivacional para a escolha desse curso, bem como a frequ-
ência com que desempenham atividades práticas de teor 
empreendedor. Esta pesquisa tem por objetivo ressaltar 
e estimular as práticas empreendedoras vividas na Pon-
tifícia Universidade Católica de Minas Gerais no campus 
São Gabriel pelos alunos de Administração. Através dela 
será possível a percepção e o entendimento da impor-
tância das disciplinas cursadas para o desenvolvimento 
efetivo em práticas empreendedoras oferecidas pela Uni-
versidade. Durante o desenvolvimento do estudo será 
apresentado uma extensa literatura sobre o tema propos-
to, servindo como base para a interpretação dos dados 
coletados. O estudo proporcionará uma visão mais ampla 
sobre participação do aluno em práticas empreendedoras 
e buscará conhecer os caminhos para que esses estímu-
los sejam valorizados. E não menos importante, sugerirá 
a continuidade dessas práticas no campus em questão, 
podendo se estender aos demais campi da Universidade.
Palavras chave: empreendedorismo; empreendedor; 
empreender; práticas empresariais.



 O empreendedorismo aborda a criação de algo novo 
ou inovador por indivíduos que interagem com organizações 
e com a sociedade, que por meio da criatividade e aproveita-
mento de oportunidades, criam a capacidade de transformar o 
ambiente no qual está inserido.
 Dessa forma “a ideia de um empreendimento surge da 
observação, da percepção e análise de atividades, tendências e 
desenvolvimentos, na cultura, na sociedade, nos hábitos sociais 
e de consumo”. (BERNARDI, 2003, p. 63). 
 O indivíduo que empreende deve estar sintonizado no 
ambiente em que atua, pois ao fazê-lo cria a possibilidade de 
mudança do cenário e consegue reconhecer os desejos e as ne-
cessidades das pessoas. 
 Entretanto, abrir um novo negócio ou criar algo novo 
que seja aceito pela sociedade, não são tarefas fáceis. É neces-
sário que o empreendedor tenha persistência e acredite na sua 
ideia. Há inúmeros obstáculos a serem enfrentados e muitos 
deles não estão ao seu alcance para que possa modificá-los. Po-
dem-se citar três principais dificuldades para o empreendedor: 
apoio governamental, políticas fiscais do governo e educação e 
treinamento.
 No que se refere ao apoio governamental a principal 
variável limitante é o custo do capital. Existe ainda, a falta de 
apoio manifesta em políticas fiscais que dificultam a atividade 
do empreendedor. A carga tributária do país gera elevados cus-
tos que, em alguns casos, podem inviabilizar o próprio negócio. 
E por último, o cenário educacional e a prática de treinamento 
são variáveis fundamentais para o desenvolvimento de um ne-
gócio, em que o Brasil se apresenta aquém da real necessidade. 
 Esse trabalho enfatiza exatamente o aspecto do ensino 
empreendedor no Brasil. Nos últimos anos, procurando aten-
der à necessidade de evolução do ensino sobre empreendedo-
rismo, diversas instituições, de nível superior ou profissionali-
zante, inseriram em seus currículos cursos e disciplinas afetas 
à questão de criação e desenvolvimento de novos negócios.
 Adotando como objeto de estudo os estudantes da Pon-
tifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC, especifi-
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camente do campus São Gabriel, que cursam a graduação de 
Administração com Ênfase em Gestão Estratégica e Empreen-
dedorismo, o presente estudo busca saber qual é a percepção 
do aluno diante das disciplinas oferecidas pelo curso e como as 
práticas empresariais oferecidas pela Universidade são apro-
veitadas pelos alunos.
 O estudo procura entender em que medida as discipli-
nas e a ênfase do curso representam um elemento motivador da 
capacidade empreendedora do aluno, ao responder a seguinte 
questão: “Práticas empresariais dos alunos de Administração 
no campus São Gabriel. Mito ou realidade”?
 Sendo assim, o objetivo geral deste estudo é identificar 
em que medida as disciplinas e a ênfase do curso representam 
um elemento motivador da capacidade empreendedora do alu-
no. Em se tratando de objetivos específicos, tem-se: identificar 
a importância das disciplinas básicas da administração para 
o desenvolvimento de um projeto empreendedor; mensurar a 
quantidade de alunos graduandos desenvolvem práticas em-
preendedoras a partir das disciplinas cursadas; e apresentar a 
importância do aprendizado teórico integrado com aprendiza-
do prático. 
 Face ao exposto, é nítida a oportunidade de realização 
desse trabalho. Ao optar por estudar a medida em que a ênfase 
do curso de Administração representa um elemento motiva-
dor da capacidade empreendedora do aluno, o estudo se mos-
tra atual e perfeitamente conjugado ao cenário de crescimento 
econômico do país que demanda empreendedores mais qualifi-
cados. 
 Além disso, permitirá à própria PUC Mi-
nas uma reflexão sobre os avanços ate aqui alcança-
dos e a eventual necessidade de correção de rumos, situ-
ação sempre comum em qualquer curso de graduação. 

Empreendedorismo

 A palavra “Empreendedorismo” tem origem no ter-
mo francês “entrepreneur” que quer dizer “aquele que mo-
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vimenta e incentiva à sociedade”. (PANIAGO, 2011). Ri-
chard Cantillon citado por Angelo (2003, p.25) usou a 
palavra francesa “entrepreneur” para “designar uma pes-
soa que trabalhava por conta própria e que tolerava seu ris-
co interno de promover seu próprio bem-estar econômico”. 
 Da mesma forma Hisrich, Peters e Shepherd (2009, 
p.30) definem empreendedorismo, como sendo “o processo 
de criar algo novo com valor, dedicando tempo e o esforço ne-
cessários”, processo este que envolve mais do que solucionar 
problemas comuns, mas também encontrar e avaliar oportuni-
dades que ultrapassem a expectativa da criação de algo novo.
 Este processo de empreender está ligado ao emprego de 
recursos existentes que resultam em criação e inovação, além 
da utilização eficiente de oportunidades que são observadas 
pelos empreendedores. Para exemplificar historicamente este 
processo, tem-se a Revolução Industrial, que foi um marco na 
história, desenhada pela ambição de crescimento e uma forte 
utilização de oportunidades e recursos disponíveis, antes não 
usados.
 É importante ressaltar que uma sociedade que valori-
za a criação do “novo” e estimula essas práticas, tende a refle-
tir diretamente no sucesso dos novos empreendimentos, im-
pulsionando o consumo e estimulando a concorrência. Dessa 
forma, o empreendedor desempenha um papel importante na 
economia, pois ele representa o constante desejo de crescimen-
to e inovação. Logo, cria-se um elo entre a sobrevivência no 
mercado que é altamente competitivo e as práticas de ideias 
inovadoras e oportunas, que estão correlacionadas ao avanço 
tecnológico.
 Logo, percebe-se que o empreendedorismo envolve 
muito mais do que a empresa ou uma organização, como tam-
bém toda a sociedade, que juntamente com os recursos que 
são utilizados, formam um ciclo, na qual o empreendedor se 
apresenta como um agente inovador e, a sociedade passa a ser 
uma importante figura no desenvolvimento do mercado, res-
ponsável pelo movimento do mercado ao estimular a competi-
tividade entre as organizações. É pelo desejo e necessidade da 
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Empreendedorismo no Brasil

 No Brasil as ações empreendedoras tiveram início a 
partir dos anos 90, chegando paralelamente com as privatiza-
ções de grandes estatais e também pela abertura no mercado 
interno, intensificando a concorrência entre produtos nacio-
nais e estrangeiros.
 Dornelas (2005) cita a criação de entidades como SE-
BRAE e SOFTEX como percursoras do movimento empreende-
dor no país da década de 1990, pois foram organizações que co-
meçaram a incentivar os pequenos empresários, presentes nos 
dias atuais como entidades importantes, fontes de informações 
e conhecimento para o micro empreendedor.
 Para entender a influencia do empreendedorismo no 
cenário econômico, é necessário diferenciar os dois tipos de 
empreendedores existentes: o individuo que empreende por 
oportunidade, ou seja, foi motivado a criar algo novo porque 
percebeu uma oportunidade; e o outro, é o individuo que em-
preende por necessidade, aquele que por falta de um empre-
go melhor ou falta de perspectiva de carreira, resolve abrir sua 
empresa e trabalhar por conta- própria. (MAXIMIANO, 2011).
 De um lado, o empreendedor por oportunidade está 
totalmente ligado do desenvolvimento econômico, pois cria 
uma empresa planejada e tende a trazer para os ambientes de 
atuação lucros esperados, gerando riquezas e empregos locais. 
Segundo Degen (2009) o indivíduo empreendedor que foi mo-
tivado pela oportunidade tende a exercer maior impacto econô-
mico sobre a sociedade.
 Por outro lado, o empreendedor por necessidade, “cria 
uma empresa com planejamento inadequado e muitos fracas-
sam rapidamente, não gerando desenvolvimento econômico e 
agravando as estatísticas de criação e mortalidade dos negó-
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um novo nicho de mercado, produto ou serviço, ou até mesmo 
para a melhoria de produtos existentes.
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cios”. (DOLABELA, 2009, p. 28).
 O cenário favorável nos últimos anos e a cres-
cente participação do empreendedor na economia bra-
sileira tem sido estimulada pela presença de institui-
ções estatais e privadas, que vem apoiando os novos 
empreendedores. São fundações, instituições de amparo à 
pesquisa e incubadoras de novos negócios que estão desenvol-
vendo programas voltados ao ensino empreendedor e projetos 
que apresentam como tema principal o empreendedorismo. 

O ensino empreendedor brasileiro

 O ensino empreendedor do país é uma situação recente e 
tem sido um processo silencioso. A primeira instituição a dar ên-
fase neste ambiente foi criada em 1981, Escola de Administração 
de Empresas da Fundação Getúlio Vargas do Estado de São Pau-
lo. (DOLABELA, 1999). Degen (2009, p. 403) cita que foi a partir 
do curso de “Novos Negócios” desenvolvido pela EASP que foi 
iniciado oficialmente o ensino do empreendedorismo no Brasil. 
 O ensino empreendedor brasileiro deveria iniciar-
-se no ensino fundamental das crianças e jovens, pois assim 
a cultura de empreendedorismo seria desenvolvida com a de-
vida importância necessária. Entretanto, o país está aquém 
do que realmente necessita para difundir o empreendedoris-
mo, pois ainda está focado na continuidade do desenvolvi-
mento educacional básico do país, que tem passado por re-
formulações importantes para o desenvolvimento econômico. 
 Embora hoje existam alunos que desejam serem em-
preendedores, eles ainda não possuem conhecimento suficien-
te para iniciar no mercado como tal, deixando de aproveitar 
oportunidades. Isso é fruto da relação entre o ensino e o aluno, 
além de conceitos criados e incorporados pela sociedade em re-
lação ao emprego. (DOLABELA, 1999).
 É importante ressaltar que a falta de preparo, de infor-
mação e de conhecimento agregado são fatores que definem 
a vida das empresas, interferindo diretamente no desenvolvi-
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mento econômico. Somado a essas variáveis é importante dizer 
que a inserção no mercado empreendedor, se dá muitas vezes 
por necessidade, na qual o empreender inicia sua empresa sem 
uma pesquisa prévia de fatores que podem afetá-los e sem a 
construção do seu plano de negócios. De acordo com Bolson 
(2006) os pequenos e médios empreendedores entram no mer-
cado com seu próprio negócio, após inúmeras tentativas de su-
cesso em outras organizações. 
 É importante valorizar e estimular a continuidade dos 
estudos, uma vez que a abertura de empresas por jovens re-
cém-formados representa desenvolvimento para o país.  Os 
jovens “recém-saídos da universidade, estão atualizados sobre 
sua área e tem grande capacidade de inovar” e isso demonstra 
a importância de um ensino eficaz e persistente que deve ser 
trabalhado com a sociedade.  (MARCOS HASHIMOTTO, apud 
BETTI, 2009).
 
Curso de Administração com Ênfase 
em Empreendedorismo da PUC Minas 

 Aproveitando o crescimento emergente da economia do 
Brasil sabe-se que é de grande importância que os atores desse 
cenário estejam capacitados adequadamente para a continui-
dade do desenvolvimento econômico.
 Motivada pelas oportunidades de negócios que tem 
sido vistas no mercado, o curso de Administração com ênfa-
se em Gestão Estratégia e Empreendedorismo oferecido pela 
PUC-MG no campus São Gabriel tem por objetivo capacitar o 
graduando, buscando despertar o comprometimento exigido 
pelo mercado de trabalho, bem como a flexibilidade na solução 
de situações administrativas.
 Assim como sugerido na literatura, é importante in-
tegrar disciplinas básicas dos cursos de Administração com 
os aspectos específicos de um curso de novos negócios. Para 
tanto, a graduação de Administração com ênfase, possui em 
sua grade curricular do campus em questão, disciplinas de 
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formação básica como filosofia, sociologia, psicologia, ética, 
direito, economia, disciplinas quantitativas (matemática e es-
tatísticas), gestão de pessoas, marketing, gestões financeira 
e orçamentária. A formação do aluno necessita ser estimula-
da e valorizada, não apenas com disciplinas de teor empre-
endedor, mas também por disciplinas básicas que compõe 
o campo de conhecimento do indivíduo, permitindo assim, a 
capacidade visionária exigida para um empreendedor eficaz. 
 Ademais, a Universidade disponibiliza ao aluno disci-
plinas de caráter interdisciplinar, envolvendo-o no ambiente 
empreendedor e empresarial.  O curso permite ao aluno um 
contato direto com o âmbito empresarial através de disciplinas 
práticas que são desenvolvidas pela Universidade, cujo objeti-
vo acadêmico é apresentar ao aluno um “retrato” do ambiente 
organizacional e seus desafios, estabelecendo aos alunos que os 
mesmos sejam capazes de solucionar questões que de fato são 
vivenciadas pelas empresas.
 O curso apresenta disciplinas como Planos de Negócios, 
Práticas Empresariais, Gestão do Conhecimento, Gestão Estra-
tégica e o próprio Empreendedorismo como parte essencial 
da graduação. O período estimado para graduação é de quatro 
anos, divididos em oito períodos seguidos, cuja grade curricu-
lar é apresentada de forma heterógena, mesclando disciplinas 
básicas e específicas. 
 Entretanto, é visto que há uma necessidade que as dis-
ciplinas de teor empreendedor sejam trabalhadas mais deta-
lhadamente e mais frequentemente durante o curso.
 No findar do curso, espera-se que o aluno esteja prepa-
rado para ingressar no mercado de trabalho com a visão em-
preendedora, proporcionada pelo curso. Estas, são oferecidas 
no decorrer da graduação que tem duração estimada para qua-
tro anos. 

Resultados
 
 Para a aplicação do questionário considerou-se como 
amostra, somente os alunos do curso de Administração que 
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estivessem cursando o 3º período em diante. Isso é justifi-
cado pela grade curricular do curso de administração dis-
ponível no Sistema de Gestão Acadêmica – SGA – em que 
são apresentadas todas as disciplinas oferecidas pelo cur-
so, possibilitando a identificação de disciplinas empreen-
dedoras a partir do 3ª período, uma vez que não se reco-
menda a aplicação deste questionário para alunos que não 
tivessem nenhum contato com disciplinas empreendedoras. 
 Os questionários em formato Likert foram aplicados aos 
graduandos de forma presencial, priorizando o contato direto 
com os alunos, a fim de se obter uma maior taxa de retorno das 
respostas, melhor qualidade e veracidade. Dessa forma, consi-
derou-se uma média de 60 (sessenta) alunos por período em 6 
(seis) períodos pesquisados, na qual foram programados 360 
(trezentos e sessenta) questionários, resultando numa taxa de 
retorno de 180 (cento e oitenta) questionários, ou seja, obteve-
-se um retorno de 50% (cinquenta por cento) dos pesquisados. 
 As afirmativas do item relacionado à Universidade en-
volveram requisitos como, qualidade, localização e infraestru-
tura do campus e oferta da graduação em estudo.
 No Gráfico 1 estão os resultados referente a percepção 
do aluno diante da qualidade do ensino que lhe é oferecida, e se 
essa qualidade interfere na sua escolha. 

Gráfico 1 - Sobre a Universidade, - Qualidade.
Fonte: Elaborado pela autora.
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 Assim, constatou-se que 51% dos alunos concordaram 
parcialmente’ que sua escolha pelo curso foi influenciada pela 
qualidade da PUC, por ser a melhor Universidade de Minas 
Gerais. 
 Entretanto, o principal percentual constatado no item 
1 está em torno da variável que afirma sobre a localidade do 
campus em questão, na qual 83% dos alunos ‘concordaram to-
talmente que este’, é um fator motivacional para a escolha do 
curso, conforme o Gráfico 2.

Gráfico 2 – Sobre a Universidade – localidade do campus
Fonte: Elaborado pela autora.

  
 A proximidade de um campus é vista pelo aluno como 
uma variável determinante para a escolha de seu curso, e seria 
importante a PUC considerar a hipótese de disseminar a ênfase 
para outras unidades, se de fato pretende traçar um perfil em-
preendedor ao curso de Administração.
 Portanto, a localização do campus se torna um fator de-
terminante ao perceber que a ênfase do curso não é tida como 
a principal variável para a escolha do curso, na qual 33% (trin-
ta e três por cento) dos entrevistados ‘discordaram totalmen-
te’ como mostra o Gráfico 3 da seguinte afirmativa: “Escolhi 
o campus São Gabriel porque este oferece ênfase em Gestão 
Estratégica e Empreendedorismo”.
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Gráfico 3 - Sobre a Universidade, - Presença da ênfase no campus.
Fonte: Elaborado pela autora.

 Embora os alunos tenham conhecimento sobre a ênfase 
e entendam a importância da especialização para o mercado 
de trabalho, esta não se torna um fator motivacional para sua 
escolha, uma vez que apenas 21 % (vinte e um por cento) dos 
alunos ‘concordaram totalmente’ com a afirmativa citada.
 Portanto, o graduando de administração não considera 
a ênfase como um fator motivacional, uma vez que a escolha é 
afetada por outras variáveis consideradas mais importantes: a 
qualidade do ensino assim como a localização do campus, por 
exemplo, se tornam determinantes para escolha.
 No que tange afirmativas relacionadas ao curso de Ad-
ministração com Ênfase em Gestão Estratégica e Empreende-
dorismo, têm-se alguns resultados decisivos que envolveram o 
fator motivacional para a escolha do curso.
 Nesse contexto, no Gráfico 4 estão presentes os resulta-
dos da seguinte afirmativa: “Escolhi o curso de Administração 
por ser um curso que oferece o conhecimento para todas as áre-
as de uma empresa”.
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Gráfico 4 - Sobre o curso - Conhecimento em todas as áreas. 
Fonte: Elaborada pela autora.

 No Gráfico 4 observou-se que 68% (sessenta e oito por 
cento) dos entrevistados afirmaram que ‘concordaram muito’, 
ao dizer que sua escolha foi pautada pela amplitude do curso, 
pois este é um curso que oferece um conhecimento para todas 
as áreas de uma empresa. 
 A aquisição de conhecimentos gerenciais para um em-
preendedor representa um elemento de sucesso para sua orga-
nização, isso porque as empresas necessitam da aplicação de 
conhecimentos específicos para suas necessidades singulares, 
visto que sua realidade pode ser diferente das empresas já atu-
antes no mercado. (ALMEIDA; REIS; O questionário também 
apresentou a ênfase do curso como um fator motivacional da 
escolha do aluno, na qual se obteve o seguinte resultado:

Gráfico 5 - Sobre o curso - Ênfase como fator motivacional
Fonte: Elaborado pela autora.
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 Logo, a ênfase do curso não é um fator motivacional 
para essa graduação, ou seja, a escolha do curso foi pautada 
pela amplitude de atuação no mercado de trabalho, e conheci-
mento administrativo que são oferecidos em todas as áreas.

Conclusão

 O empreendedorismo se torna um elemento propulsor 
da economia, na qual são oferecidos à sociedade, elementos 
inovadores capaz de alterar os costumes dos consumidores ao 
inserir no mercado, variáveis que antes não eram conhecidas, 
mas que se tornam indispensáveis após sua criação. 
 Entretanto, para se empreendedor não basta apenas 
inovar, mas é necessário ao indivíduo a aquisição de habilida-
des e conhecimentos que o capacite não apenas à inovação pro-
priamente dita, mas também a gestão do seu novo negócio. 
 Entre as causas de falência de pequenas e médicas em-
presas estão a falta de capital de giro, a alta carga tributária e 
até mesmo a ausência de conhecimentos gerenciais que dificul-
tam o desenvolvimento das empresas. (PASSOS et al, 2010).
 Através da literatura apresentada, notou-se que o ensi-
no empreendedor no Brasil ainda necessita de ser inserido na 
cultura da sociedade, de modo que não seja apenas um ensino 
superior, mas sim um ensino constante, para que seja apresen-
tando ao mercado pessoas de fato capacitadas a gerir uma em-
presa. 
 Nesse contexto o estudou buscou entender a interação 
dos alunos com as práticas empresariais desenvolvidas pela 
Universidade, acreditando que é necessária a integração de co-
nhecimentos teóricos com práticas de ensino, para que de fato 
o indivíduo esteja capacitado à exercer atividades empreende-
doras. 
 Diante disso, este estudo baseou-se na aplicação pre-
sencial de questionários com alunos devidamente matricu-
lados, na qual os dados foram analisados dentro do contexto 
vivido e pautados na literatura. Sendo assim, conclui-se que o 
estudo alcançou o objetivo proposto, conhecendo a posição do 
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aluno diante da ênfase do curso, podendo assim responder a 
pergunta central: se as práticas empresariais do curso de Ad-
ministração noturno do campus São Gabriel, são mito ou reali-
dade.
 Logo, através dos dados e da análise dos resultados, 
pode-se afirmar que as práticas do campus São Gabriel, fazem 
parte de um mito entre os alunos, de forma que os alunos não 
buscam ampliar e exercer seu conhecimento adquirido em sala 
de aula, em aulas práticas. E isso é comprovado através de da-
dos apresentados, cujas variáveis tinham como ponto central as 
práticas empreendedoras oferecidas pela Universidade, além 
de habilidades que poderiam ser adquiridas externas à PUC.
 Outra variável apresentada foi que os alunos não consi-
deram a ênfase do curso como um fator motivacional para esta 
graduação, mas que sua escolha foi pautada principalmente na 
amplitude de atuação no mercado, que é oferecida aos profis-
sionais deste curso.
 Percebe-se durante o estudo que falta aos alunos a per-
cepção que esta ênfase oferecida pela Universidade torna o 
curso único, cuja capacitação só é adquirida em cursos de es-
pecialização, isto é, a ênfase deveria ser vista como uma opor-
tunidade de ampliar conhecimentos e habilidades, o que de 
fato não tem ocorrido.
 Entretanto, cabe à Universidade também a criação de 
procedimentos que de fato torne o curso um diferencial utili-
zando a ênfase como um ponto chave para o ensino que é ofere-
cido. É vivenciada pelos alunos a falta de divulgação de práticas 
que são oferecidas, o que acentua a ausência do comprometi-
mento com a ênfase que é dada. 
 Além disso, a ênfase oferecida pelo curso ainda está 
aquém do desejo dos alunos, pois sua grade curricular foi consi-
derada pelos alunos inadequada por se tratar de um curso com 
ênfase em gestão estratégica e empreendedorismo, esperava-se 
mais horas/aulas dos assuntos específicos.
 Portanto, cabe a Universidade apresentar ao aluno a 
importância das disciplinas e das práticas que possuem teor 
empreendedor para sua formação, além de oferecer adequada-
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mente ensino que torne o curso de fato especializado e diferen-
ciado dos demais.
 Sugere-se aqui a aplicação de estudos futuros, para que 
seja traçado o perfil do aluno que busca a graduação com a ên-
fase, para que assim sejam oferecidos cursos e atividades extra-
curriculares compatíveis com seus interesses e os tornem mais 
motivados e interessados nas atividades.
 Além disso, sugere-se também uma pesquisa com o 
corpo docente e profissionais da área, para que a Universidade 
também conheça suas visões em relação à ênfase que é ofereci-
da, integrando os objetivos da Universidade, com assuntos que 
são poderiam ser estudados, a fim de se ampliar os horizontes 
dos graduandos. 
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Resumo
 Esta pesquisa realizou um estudo da colaboração 
coletiva como forma estratégica de as organizações darem 
voz ao público e, como consequência, fortalecerem a marca. 
No primeiro capítulo, se discutiu a mudança do paradigma 
informacional para o relacional na teoria da comunicação, 
colocando em destaque o modelo de comunicação interati-
va a partir dos autores Negroponte, Galindo, Lévy, Jenkins, 
Lemos, França e Primo. O segundo capítulo pontuou con-
ceitos essenciais para o entendimento da colaboração co-
letiva, tais como prosumer, engajamento, cibercultura, 
crowdsourcing, inteligência coletiva e vigilância. Por fim, 
a pesquisa estudou o caso FIAT Mio, carro conceito da em-
presa automobilística FIAT criado a partir da colaboração 
dos usuários pela internet. Através do método de análise do 
conteúdo, realizou-se uma análise do processo comunica-
cional interativo a partir do blog do FIAT Mio como maior 
plataforma de interação com o público da marca, buscando 
perceber as formas de interação da marca com o consu-
midor e dos consumidores entre si, mediados pela marca. 
Palavras-chave: Publicidade interativa. Colaboração. 
Comunicação colaborativa. FIAT Mio.
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 Este projeto tem como objetivo investigar a colabora-
ção coletiva na criação de produtos nas organizações. Para isso, 
discutiu-se a comunicação colaborativa a partir da teoria da co-
municação e pela perspectiva do paradigma de comunicação 
relacional. Estudou-se os conceitos de cultura da convergência 
e suas implicações em um modelo de comunicação colabora-
tiva, para apresentar como a proposta de criação colaborativa 
reflete na manutenção da marca. Como conseguinte, buscou-se 
entender como o processo de comunicação se torna estratégi-
co para viabilizar os processos de colaboração coletiva para as 
organizações, além de estudar conceitos chave utilizados por 
diversos autores para descrever este processo. Após essa dis-
cussão, analisa-se o caso FIAT Mio, carro conceito da empresa 
automobilística FIAT criado em 2009 a partir da colaboração 
dos participantes pela internet. 
 Portanto, a pesquisa se justifica pelo objetivo de apre-
sentar a nova tendência mercadológica de colaboração coletiva, 
caracterizada pela contribuição dos consumidores na criação 
de produtos das empresas. Esta nova tendência surgiu com 
base na inteligência coletiva, conceito que merece atenção em 
função de seu crescimento principalmente devido à web. Com 
o advento da internet, as pessoas se sentem mais autônomas e 
livres para expressar opiniões em relação a um produto e ques-
tionar seus direitos de consumidor. 
 O que torna relevante uma pesquisa sobre esse tema é 
a necessidade de entender como as empresas estão se compor-
tando a partir da demanda destes novos consumidores, além 
de identificar quais são as estratégias criadas por elas para ex-
plorar a relação direta com o consumidor, que passa a ser um 
colaborador.
 
Resgatando as teorias da comunicação:
Do paradigma informacional ao paradigma relacional
 
 Os estudos da comunicação perpassaram por diver-
sas teorias. De acordo com França (2005), os primeiros estu-
dos da área colocavam os indivíduos separados no processo 
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de comunicação. Havia o emissor, com a função de produ-
zir, codificar e emitir a mensagem, e o receptor, que tinha a 
função de receber, decodificar, e consumir. Segundo França 
(2005), os estudos iniciais sobre comunicação se preocupa-
vam mais em medir a eficácia do processo de comunicação do 
que os objetivos do emissor, de quem produz. Lasswell foi um 
estudioso importante nesse período. Ele criou o tradicional 
modelo “quem diz o quê, em que canal, para quem, com quais 
efeitos”, que dispõem emissor e receptor em polos separados. 
A citada fórmula de Lasswell surgiu em 1948, e a partir dela 
apareceram diversas análises, como a análise de conteúdo, 
análise de controle, análise das mídias, análise da audiência e 
análise dos efeitos.
 Os estudos posteriores começaram a levar em conta as 
diferenças dos receptores. Percebeu-se que nem todos reagem 
da mesma maneira ao mesmo estímulo. Mas, apesar desse 
avanço, o receptor ainda era colocado no final da linha, ainda 
no esquema estímulo-resposta. 
 Fábia Lima (2008) propõe o uso do paradigma rela-
cional da comunicação para análise do contexto organizacion-
al. A autora contrapõe-se ao paradigma informacional para 
buscar um paradigma que se forme a partir da relação entre 
seus interlocutores. Para Lima (2008), a comunicação pelo 
viés relacional é um processo de construção conjunta entre 
interlocutores (sujeitos sociais), a partir de discursos (formas 
simbólicas que trazem as marcas de sua produção, dos sujei-
tos envolvidos e do contexto), em situações singulares (dentro 
de um determinado contexto), e por essa perspectiva as or-
ganizações se tornam sujeitos sociais enunciadores ou leitores 
de discurso das enunciações e leituras de outros sujeitos so-
ciais.
 A interatividade é um conceito trabalhado por diversos 
estudiosos de comunicação. O novo modelo de comunicação 
aborda uma interação com o público, que se torna cada vez 
mais produtor de mensagens. Trata-se do modelo interativo, 
caracterizado pela bidirecionalidade da informação.
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 Galindo (2002) aborda esse modelo comunicacional 
interativo, agora afetado pela chegada do computador. Para 
o autor, o receptor é visto como ativo no processo comunica-
cional, e não se encontra mais no “final da linha” do processo 
comunicacional, mas sim na classe de participante ativo e de 
importância equivalente à do emissor.

34

 O autor descreve o processo de interação como sendo 
um processo composto por um emissor e receptor que se co-
municam por meio do computador, sendo que ambos obtêm 
um retorno. Porém, Galindo ainda utiliza termos do modelo 
tradicional de comunicação, como “emissor” e “receptor”. No 
modelo interativo, pressupõe-se que não existe um emissor 
ou receptor, pelo menos não como instâncias separadas e bem 
delimitadas: eles são a mesma coisa, as funções se misturam. 
Uma pessoa pode emitir e receber mensagens ao mesmo tem-
po, pode ser as duas coisas. Já Negroponte (1995) afirma que 
nos encontramos na era da pós-informação, caracterizada pela 
informação personalizada e pela quebra das barreiras geográ-
ficas. A internet, meio digital composto por bits, possibilita o 
envio e recebimento de informações por encomenda. É nesse 
novo cenário que surgem os novos tipos de relação entre emis-
sor e receptor. Não se trata mais de uma via de mão única na 
qual existem dois pólos distintos.

(...) nossa proposta é adicionar a esse modelo [mod-
elo      de comunicação tradicional de um para vários] o 
esquema tradicional de comunicação interpessoal, me-
diado agora por computador de um para um, ou seja, 
composto de emissor e receptor que, ao comunicar-
em-se através desse meio, permitirão o retorno (feed-
back), como um processo denominado interatividade. 
(GALINDO, 2002, p.155)
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Os conceitos por trás da ideia de colaboração 

 Para entendermos sobre o processo de colaboração, 
buscamos alguns conceitos como prosumer, criado por Torffler 
em 1980, que serve para classificar o consumidor que, além de 
simplesmente consumir, interfere no processo de criação do 
produto. De certa forma, ele detém o poder de intervir e modi-
ficar o produto antes de consumi-lo. Tapscott (2007) retomou 
esse conceito ao afirmar que os clientes passaram a ser co-ino-
vadores, ou seja, eles teriam fácil contato com a empresa para 
sugerir melhoras para o produto, enquanto o dono analisaria 
qual sugestão poderia ser acatada. 
 Utilizamos o conceito de crowdsourcing, termo usado 
pela primeira vez em 2006 por Jeff Howe, para demonstrar 
uma mudança mercadológica advinda da colaboração, que 
possibilita soluções práticas e baratas para projetos de comu-
nicação. O crowdsourcing demonstra que a propaganda passou 
de um discurso do produto (o testemunho acerca dele), focada 
na mensagem de um produto/marca a ser passada, para uma 
experiência com o produto (uma imersão, um depoimento de 
quem já usou o produto), a partir das relações estabelecidas 
entre marca e o consumidor, e inclusive dos usos que o consu-
midor faz do produto pessoalmente – o que ele significa para o 
consumidor, que se torna um personagem importante no papel 
de construção da imagem não só do produto como também da 
marca de uma organização. 
 Também buscamos o conceito de lovemarks, que de 
acordo com Roberts (2004) são marcas envolventes, capazes 
de construir relacionamentos com os consumidores por meio 
de maneiras surpreendentes, como o mistério, a sensualidade 
e a intimidade, despertando uma forte empatia e paixão dos 
consumidores pela marca.
 Com isso, citamos o conceito de marketing 3.0, apresen-
tado por Kotler (2010), no qual os profissionais de marketing 
tratam seus clientes como seres humanos plenos: com mente, 
coração e espírito. Os consumidores não buscam produtos que 
apenas atendam seus desejos, e sim, produtos que tragam ex-

Processos de comunicação interativa na publicidade de marcas: Um estudo das interações no blog 
do projeto FIAT MIO.



36

periências que “toquem seu lado espiritual”. 
 E por fim, trouxemos para o projeto o conceito de vi-
gilância abordado por Lemos (2006) e Fausto Neto (2008). 
Segundo esse conceito, todo processo de comunicação aberto 
corre risco de sofrer “desvios”, e as empresas passam exercer 
a função de radar, como uma forma de diminuir os desvios ou 
pontos de fuga. Neste sentido, os mecanismos de vigilância se 
instalam nos ambientes organizacionais para rodear informa-
ções de modo a captá-las e avaliar seus conteúdos, fazendo com 
que as manifestações e dinâmicas complexas permitidas em 
ambientes das organizações não pudessem se desenvolver sem 
que fossem captadas ou “vigiadas” por um sistema.
 Em conclusão, todos os conceitos e teorias da comuni-
cação estudados até agora são fundamentais para se compreen-
der o processo de colaboração. Além disso, os conceitos serão 
importantes para discutir como a FIAT executou o processo de 
mediação no projeto FIAT Mio.

Estudo de caso: 
Análise das interações no projeto FIAT MIO 

 A metodologia utilizada para analisar este processo de 
comunicação será o estudo de caso. O método em questão é 
qualitativo e contribui no entendimento em profundidade das 
relações em torno de um objeto de pesquisa.
 Como objeto empírico da presente pesquisa, escolhe-
mos o processo de comunicação para elaboração do terceiro 
carro conceito da FIAT, o FIAT Mio.
 O projeto FIAT Mio: “Um carro para chamar de seu”, 
foi lançado em agosto de 2009 pela montadora de carros 
FIAT, com o objetivo de convidar pessoas interessadas em au-
tomóveis a pensar no futuro e elaborar um carro que atendesse 
a suas ideias e necessidades. O projeto foi anunciado no site da 
empresa, e foi via internet que o público atraído pelo projeto 
começou a participar enviando suas sugestões e desejos.
 A iniciativa deu tão certo que, em pouco tempo, o blog 
começou a receber ideias de mais de cem países e precisou ser 
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ampliado. De acordo com dados divulgados pela FIAT, o blog 
contabilizou, durante dois anos, dois milhões de visitantes e 
11 mil ideias vindas de 17 mil internautas de 160 países. Cabe 
questionar se os 17 mil participantes foram ativos, deram mui-
tas ideias e como suas ideias foram apropriadas pela marca no 
produto final.
 Para analisar as conversações presentes no blog do 
FIAT Mio, a partir da Análise da Conversação, optamos por um 
recorte qualitativo. Para realizar esse recorte da pesquisa quali-
tativa, selecionamos os 30 participantes mais ativos destacan-
do suas profissões, a descrição de seu perfil no blog e qual sua 
relação com o projeto.
 Optamos por um recorte que visa limitar nossa pesqui-
sa qualitativa, selecionando, dos 30 participantes selecionados, 
as postagens dos 10 participantes mais ativos de acordo com o 
ranking do blog Fiat Mio. Apesar de não estarem disponíveis os 
critérios de pontuação do ranking, podemos inferir que ele foi 
estabelecido a partir do número de ideias e comentários, assim 
como o critério de pontuação do blog não é claro para quem o 
acessa.
 Diante disso, a análise da interação será feita em uma 
área do blog que concentra as postagens da marca e na área 
que tem a livre entrada de tópicos por parte do público. Na 
primeira área, intitulada “Inspirações”, selecionamos 10 posta-
gens da marca, que receberam maior número de comentários, 
com o objetivo de selecionar diálogos da marca com um maior 
número de consumidores. 
 Na segunda área, intitulada “Ideias”, que era desti-
nada à livre postagem de tópicos pelos cadastrados na plata-
forma, selecionamos 10 participantes mais ativos e com per-
fis qualitativos diferentes: perfil técnico e perfil leigo. Desses 
10 participantes mais ativos, foram analisadas as postagens 
mais comentados de 5 de perfil técnico e 5 de perfil leigo. O 
participante considerado racional/perfil técnico é aquele que 
conhece do assunto e geralmente trabalha na área ou em área 
correlata ao segmento automobilístico, o que poderia levar a 
uma relação mais “profissional” ou objetiva no projeto de elab-
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oração de um carro. Já o participante emocional/perfil leigo é 
aquele que não conhece a fundo sobre o tema automobilístico, 
não tem formação profissional na área, mas está ali enviando 
ideias por gostar do tema ou da marca. Essa divisão foi feita a 
partir da análise dos perfis dos participantes, que têm de deixar 
um parágrafo descritivo em seus perfis ao fazerem cadastro no 
blog. Esse parágrafo é um texto em que o participante fala in-
formações pessoais como profissão, idade; e é nesse espaço que 
se perceberá a relação dele com o assunto (criação de carros).
 Analisando as postagens da marca, a FIAT postava reg-
ularmente notícias sobre as principais novidades no universo 
automobilístico na aba “Inspirações”.              
 Estas postagens ocorreram desde o início do projeto até 
o seu lançamento, no salão dos automóveis de São Paulo. Ao se 
autodenominar como “Inspirador” para os seguidores do blog, 
pode-se dizer que a FIAT teve o intuito de também postar as-
suntos que pudesse motivar seu público na criação de ideias 
para o novo carro-conceito, através de uma atualização con-
stante das principais novidades da indústria automotiva que 
circulavam naquele período. Por isso, consideramos tão impor-
tante analisar o comportamento da marca com os usuários do 
blog, como também analisar a troca de ideias entre os partici-
pantes.
 Através da análise das ideias enviadas pelos partici-
pantes, a marca criou duas linhas guias, Precision e Sense. O 
objetivo dessas linhas guias, abordado no episódio 2 do mak-
ing of no Youtube , era traduzir as ideias recebidas e, a partir 
disso, criar linhas opostas. Segundo a FIAT, a linha Precision 
possui formas simples, definidas e compactas em seu design, 
enquanto a Sense é mais fluída e natural, inspirada em mate-
riais orgânicos da natureza. Nessa linha, o design do carro é 
dinâmico, com linhas que remetem ao movimento. Ideias de 
ambas as linhas foram utilizadas para a construção do design 
interno e externo do carro, embora a FIAT tenha escolhido a 
linha Precision como a linha preferencial. Podemos comparar 
essas linhas guias com os dois tipos de perfis percebidos entre 
os participantes: o perfil técnico e leigo. Isso porque a linha Pre-
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cision tem mais características apontadas pelos participantes 
de perfil técnico, uma vez que eles estão mais preocupados com 
a tecnologia, com os custos e com a mecânica do automóvel, 
de modo mais objetivo, e a linha Sense se assemelha mais aos 
participantes de perfil leigo, quando permitiu ideias que pri-
orizavam o conforto do usuário, às vezes até mesmo com sug-
estões pouco viáveis. Cabe questionar em que medida a linha 
escolhida pela FIAT (Precision) é, de fato, inspirada nas ideias 
dos participantes, ou se trata de uma “assinatura” da marca, 
ou seja, contendo o estilo da marca, e não somente focado nas 
ideias recebidas.
 Para uma melhor análise de como a marca se porta-
va como facilitadora da criação de um produto colaborativo, 
optamos em analisar as dez postagens com maior número de 
comentários, já que com isso acreditamos que podemos con-
seguir uma amostra mais representativa de como realmente a 
marca se engajava com seus colaboradores.
 Neste processo de troca entre a FIAT e os usuários do 
blog, a marca é quem sempre começa as postagens das prin-
cipais notícias do mundo automobilístico. Usando uma lin-
guagem própria e pouco formal, ela adapta a notícia a um for-
mato de fácil entendimento dos usuários. Contudo, não há usos 
de gíria ou excessos de pontuação. Também é notado o uso de 
negrito para ênfase de nomes técnicos e eventos importantes.
 Ao analisarmos os comentários dos usuários, percebe-
mos que a interação é apenas uma resposta da postagem da 
marca, e os participantes expressam suas próprias opiniões 
sobre o tema com uma contida expressão emocional, demon-
strando assim uma interação vertical com a marca, como se 
ela tivesse um valor superior a seus seguidores. O uso de texto 
em caixa alta para como tentativa de intromissão para chamar 
atenção de um comentário, os usuários tentam dialogar com 
marca, exemplo disso é quando o usuário diz “vocês deveriam 
aplicar”, ele não só quer só deixar seu comentário, mas sim ter 
uma interação com a FIAT e espera uma resposta, o que não 
ocorreu dentro das postagens analisadas.
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Conclusão

 Depois de toda a análise do processo de comunicação 
do caso FIAT Mio, tendo como base a Análise da Conversação, 
apoiada por diversos autores como Recuero e Primo, chegamos 
ao final dessa pesquisa com algumas considerações:
 O processo de criação do carro conceito, de acordo 
com a divulgação da marca, alcançou magnitude, envolvendo 
17 mil participantes e 11 mil ideias enviadas. Isso sugere que 
a conversação se deu de forma intensa e grandiosa. Entretan-
to, a análise mostrou que não houve tanta interação entre os 
participantes como esperávamos. Das ideias enviadas, muitas 
não eram comentadas nem por outros participantes, nem pela 
marca. Muitas das ideias recebiam comentários, porém, com 
uma pausa longa entre um comentário e outro, o que esfria o 
processo dialógico.
 Em relação aos dois tipos de perfis de participantes 
apontados na pesquisa, foi possível notar que o perfil técnico 
não se envolvia muito com os demais, nem mesmo entre eles, 
enquanto o perfil leigo apresentava indícios de aproximação 
com ambos perfis. Porém, os dois perfis foram importantes 
para o processo e interagiram de formas diferentes com a mar-
ca. Entendemos que os participantes de perfil técnico postavam 
ideias com o intuito de mostrar seus conhecimentos na área e 
contribuir de forma individual, sem criar vínculos com os de-
mais participantes, ao passo que os participantes de perfil leigo 
se mostraram mais ativos no processo por gostarem da marca 
ou da área automobilística e, portanto, estavam mais engajados 
e se envolviam em maior medida com os demais. 
 Percebemos, também, que do ponto de vista da marca, 
o processo foi mais retórico, de pergunta e resposta, do que 
dialógico. Como já citado, a marca não travou diálogo com os 
envolvidos e também não revelou, no projeto final, de onde vin-
ham as ideias escolhidas, para legitimar seu critério de escolha e 
dar crédito ao grupo de participantes que contribuíram. Parece 
que o blog foi mais uma plataforma da marca, ou de exposição 
de ideias, do que de interação. O que queremos dizer é que, 
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observando o cenário atual, onde as organizações estão abrindo 
espaço para discussão e colaboração do público, a FIAT, apesar 
de ser uma das pioneiras desse tipo de processo, não alcançou 
esse ideal dialógico. Compreendemos que a marca ouviu os 
seus participantes, entretanto a comunicação não foi travada 
como via de mão dupla. Os participantes não tiveram respos-
tas ou comentários sobre suas ideias, a FIAT não dava nenhum 
tipo de feedback dentro do blog, a partir das questões colocadas 
pelos participantes. A marca não disse “olha, participante, sua 
ideia é boa, mas é inviável”, ou “usamos sua ideia no projeto”, 
por exemplo. Questionamos se a marca criou o blog como ferra-
menta e espaço de escuta, e não para dialogar abertamente com 
os participantes. Parece que a FIAT criou dois espaços: um para 
ouvir, na aba “ideias”, e outro para falar, na aba “inspirações”. 
Talvez esses espaços gerariam interação efetivamente dialógica 
se estivessem interligados, e não separados. Apontamos, tam-
bém, que o processo de ouvir pode ser puramente estratégico, 
visto que, como já discutido no capítulo 2, as pessoas gostam de 
ser ouvidas e isso gera boa imagem à marca.
 Outro motivo para entendermos que o projeto Fiat Mio 
ainda não alcançou um patamar de participação colaborativa 
baseada no diálogo, foi o fato de não termos encontrado nen-
hum comentário que demonstrasse insatisfação ou críticas 
mais severas ao projeto nem a própria FIAT por parte dos par-
ticipantes. Não é possível comprovar se existia mediação da or-
ganização neste caso, porém podemos observar que não houve 
intromissão do público que desviasse o objeto da discussão 
para um tema mais polêmico ou crítico. Assim, conseguimos 
visualizar que marca e participante não tiveram o mesmo poder 
nesse processo. 
 Durante nossa análise, percebemos também que alguns 
dos elementos mostrados no produto final do FIAT Mio (no 
vídeo)  surgiram também em outros carros da marca, carros 
que foram de fato produzidos e vendidos, como o Punto e o 
novo Palio. O que nos leva a pensar que o projeto vislumbrou 
realmente algumas necessidades e desejos do público interes-
sado em automóveis e funcionou também como uma forma de 
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1Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=tnj73bd7otw 

pesquisa.
 Para finalizar, concluímos que parece que a marca mais 
ouviu do que dialogou. A FIAT falou em um espaço, ouviu em 
outro, mas não relacionou os dois atos em uma conversação 
dialógica, pelo menos não no que se observou no blog como 
plataforma de interação. Entendemos que isso pode não ter 
ocorrido devido aos limites do meio (blog), ou o ouvir pode ter 
sido estratégia para mostrar que é uma empresa “legal”, que 
ouve seu público. Ou, ainda, a FIAT pode ter tido diálogo aber-
to com os participantes em outros canais, mas isso não ocorreu 
no blog, que foi nosso objeto de pesquisa. Dessa forma, nosso 
estudo faz essas conclusões parciais que não podem ser gener-
alistas. 
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Teoria das restrições- Estudo de caso 
em uma indústria de extrusão 

 de tubos de PVC

                                 Juliana Aparecida Bertoldo1

Orientador: Ronaldo Moreira de Castro

Resumo
 Este trabalho realizou um estudodescritivo numa 
indústria de extrusão de PVC, fabricante de tubos para ins-
talação na parte hidráulica das obras de construção civil e 
em sistemas de irrigação na agricultura.Seu Objetivo foi 
avaliar os processos de produção desses produtos e verificar 
se poderiam aumentar a produtividade utilizando técnicas 
inovadoras de gestão, focando na utilização dos conceitos 
da Teoria das Restrições. Procurou também demonstrar 
a eficácia dos conceitos da referida teoria, e sua aplicação 
pratica, bem como apuração de resultados com sua imple-
mentação. As empresas vêm buscando cada vez mais au-
mento na produção e com esse trabalho, buscamos avaliar 
se a referida teoria realmente consegue tais resultados. Foi 
realizado um estudo de caso que empregou coleta de dados 
e informações fornecidas pela empresa em estudo. A pes-
quisa buscou implantar uma pequena parte da referida me-
todologia de gestão na empresa estudada, demonstrando 
os efeitos dessa implantação, sua importância na gestão e 
resultados que poderão advir com sua utilização. O Resul-
tado mostrou que a implantação desse método de gestão é 
capaz de contribuir com a melhoria dos processos internos 
aumentando seu desempenho sem comprometer a quali-
dade e aumentar os resultados sem aumentos significati-
vos em custos e investimentos, promovendo um aumento 
no indicador RSI – Retorno Sobre Investimentos. Com a 
implantação dessa técnica, a empresa poderá melhorar o 
resultado dos demais setores e filiais, conseguindo atingir 
resultados excepcionais em um curto espaço de tempo, o 
que não é visto com a implementação de outras técnicas de 
gestão concorrentes.



 O artigo apresenta uma pesquisa a respeito da implan-
tação de parte das técnicas de gestão da Teoria das Restrições 
(TheoryOfConstraints) em uma fabrica de extrusão de tubos 
de PVC, tratando-se exclusivamente do que foi utilizado des-
sa técnica na empresa em estudo. Através dessa ferramenta de 
gestão, buscou-se primeiramente avaliar os resultados obtidos 
com os métodos de produção utilizados atualmente, compa-
rando-os com as capacidades dos equipamentos utilizados na 
produção, informadas pelos fabricantes destes, e em caso de 
identificação de gargalos na utilização desses equipamentos, 
buscar identifica-las e propor soluções de melhorias, tendo 
como meta a obtenção de uma produção compatível. A TOC, 
além de possibilitar identificar os gargalos e propor melhorias 
simples, de alto impacto e baixo custo, apresentauma metodo-
logia própria de melhoria contínua, levando as empresas que 
a utilizam a obtenção de resultados acima da média. A elabo-
ração dessa pesquisa justifica-se pela necessidade de analisar 
os aspectos qualitativos e quantitativos da teoria, por se tratar 
de uma teoria recente e ainda pouco conhecida pela maioria 
das empresas, praticamente inexistindo trabalhos em empre-
sas desse ramo, apresentando poucos subsídios e ferramentas 
teóricas que auxiliem as empresas no gerenciamento de suas 
atividades. Devido a expectativas de crescimento e de sustenta-
bilidade, as organizações vêm buscando cada vez mais uma fer-
ramenta que lhes proporcione confiabilidade e produtividade 
em face a concorrência interna e principalmente externa com 
o advento da globalização.Este artigo tem por objetivo geral 
analisar e demonstrar a aplicação da Teoria das Restrições no 
processo de gestão de uma indústria de extrusão de PVC.
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“A Teoria das Restrições, (TOC) foi introduzida por 
Elyahu M. Goldratt e Jeff Cox em 1984 no livro A Meta. 
A ênfase essencial dasideias dos autores é que o alvo das 
empresas deve ser ganhar dinheiro, agora e no futuro. 
Entretanto, torna-se fundamental saber que todo siste-
ma, no processo de atingir sua meta, apresenta uma ou 
outra restrições”. (ROGERS; REIS, 2012)

 A Teoria das Restrições “desenvolve uma metodologia 
para a administração dos processos de produção de indústrias, 
visando à maximização dos resultados” (OENNING, 2004).
 Cogan (1997, p.32) relata que “o enfoque principal da 
Teoria das restrições é a maximização do resultado da em-
presa, criando mecanismos para avaliar como as decisões de 
produção afetam o lucro”.Assim vemos que com a necessidade 
de melhoria,Goldratt desenvolveu um sistema para auxiliar 
nos processos produtivos para que a empresa venha descobrir 
quais são suas limitações e soluciona-las e mostra também que 
o principal foco de uma indústria é atingir sua meta, ou seja, 
ganhar dinheiro agora e no futuro.E com isso Goldratt apre-
senta três medidas de desempenho da TOC para avaliação do 
desempenho da empresa.

Medidas de desempenho da TOC

 A empresa precisa saber se está indo na direção de sua 
meta para isso ela precisa de indicadores que demonstrem isso, 
assim Corbett (1997, p.43) relaciona as seguintes medidas de 
desempenho da TOC:
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O surgimento da teoria das restrições e seu enfoque

 Corbett (1997, p.37) diz que “a TOC teve inicio na déca-
da de 70, quando o físico israelense EliyahuGoldratt se envol-
veu com os problemas da logística de produção”.



“A TOC define que apenas o lucro líquido (LL), o retorno 
sobre o investimento (RSI) e o fluxo de caixa são parâ-
metros norteadores do grau de alcance da meta. O LL 
é uma medida absoluta representando quanto dinheiro 
a empresa esta gerando, diferentemente como definido 
pela contabilidade. O RSI mensura relativamente o LL 
pela quantidade de investimento absorvido pela empre-
sa”. (ROGERS; REIS, 2012)

 Guerreiro (1999, p.18) diz que “a partir da proposição 
do estabelecimento da meta como objetivo maior da empresa, 
a teoria das restrições define os paramentos que auxiliam a me-
dição do grau de alcance”.
 Estes indicadores, segundo Goldratt, são essenciais 
para alcançar um bom desempenho e gerar lucro para a em-
presa. Através deles os administradores podem acompanhar se 
asmetas nas operações estão realmente sendo cumpridas.

Ganho

 Cogan (1999, p. 10) diz que ganho “analiticamente é a 
diferença entre as vendas reais (receita) e o custo do material 
direto, este, nesse modelo, considerando como uma despesa 
variável”.

O ganho é um dos índices mais importantes na TOC:
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• Ganho (G): o índice pela qual o sistema gera dinheiro através 
de vendas.
• Investimento (I): todo o dinheiro que o sistema investe na 
compra de coisas que pretende vender.
• Despesa operacional (DO): todo o dinheiro que o sistema gas-
ta transformando investimento em ganho.



“Índice pelo qual o sistema gera dinheiro através das 
vendas. Mais especificamente, o ganho corresponde ao 
preço de venda menos o montante de valores pagos á 
fornecedores pelos itens relacionados com os produtos 
vendidos, não importando quando foram comprados”. 
(GUERREIRO, 1996)

 Sem vendase recebimento não há o ganho. O ganho só 
acontece quando se vende e recebe o que se produziu. Produzir 
e estocar é diferente de ganho.

Investimento
 
 Se a empresa tem estoque de produto em processo isso 
significa que ela esta investindo além do que precisa e ela esta 
perdendo dinheiro com recursos que estão parados dentro de 
galpões de armazenagem. Corbett (1997, p.45) relata que “in-
vestimento é todo o dinheiro que o sistema investe na compra 
de coisas que pretende vender”. Já Bornia (2002, p. 41) diz que 
“investimento é o valor dos insumos adquiridos pela empresa 
não utilizados no período, mas que poderão ser empregados 
em períodos futuros”.

Despesa operacional
 
 Cogan (1999, p.11) mostra que “despesas operacionais 
corresponde a todo dinheiro que o sistema gasta para trans-
formar o inventario em ganho”. Já para fins fiscais, a Recei-
ta Federal do Brasil classifica despesa operacional como “São 
operacionais as despesas não computadas nos custos, necessá-
rias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte 
produtora”. A TOC não vê as despesas como direta, indireta, 
fixa, variável, etc., mas ela vê como tudo que a empresa gasta 
para produzir o seu produto final.
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Os cinco passos de focalização da Teoria das Restrições

 Bornia (2002, p. 161) destaca que “a TOC prega que as 
restrições da empresa devem ser identificadas e que os esforços 
gerenciais precisam estar localizados nessas restrições, isto é, 
a atenção das pessoas estarem centradas principalmente nas 
restrições”.
 Cogan (1999, p.8) relata que os cinco passos de focaliza-
ção da Teoria das Restrições são:
1. Identifique a(s) restrição (ões) do sistema
2. Decida como explorar a(s) restrição (ões) do sistema, ou seja, 
não desperdiçar nada dessa restrição.
3. Subordine qualquer coisa a decisão do passo 2.
4. Levante a(s) restrição (ões) do sistema.
5. Se, nos passos anteriores, uma restrição foi quebrada, volte 
ao passo 1, mas não deixe que a inercia se torne uma restrição 
do sistema.
 A TOC desenvolveu estes cinco passos para que as res-
trições sejam identificadas e os gargalos eliminados, e traba-
lhar com os recursos não restritos.

A capacidade produtiva da planta da empresa em 
estudo.

Após verificação de relatórios e em entrevista com os super-
visores de cada turno produtivo, foi elaborado o quadro 01 
que demonstra o quanto a planta vem produzindo atualmen-
te. Analisando os dados, vemos que a planta vem sofrendo um 
volume muito alto de paradas de máquinas, principalmente no 
turno da madrugada reduzindo dessa maneira sua produção 
em relação aos demais turnos.

Quadro 01: Produtividade por turno

Anais 2012           54



 Observa-se também que o turno da madrugada é o gar-
galo da produção.Este turno deveria de ser o mais produtivo 
uma vez que nele não há setups e nem testes de matéria prima, 
assim ele tem condições de trabalhar sem interrupções, e con-
sequentemente produzir mais que os demais.

Aplicação dos 05 passos da TOC no processo produtivo 
de extrusão
 
 Após esta constatação foi sugerido ao gerente da planta 
à aplicação da TOC para verificar os motivos que vem fazendo 
com que o turno da madrugada sejao menos produtivo, já que 
é ele quem deveria estar produzindo mais.

Primeiro passo: Identificação da restrição do sistema
 
 No quadro 02 foi demonstrado a capacidade de produ-
ção de cada uma das linhas de produção, de acordo com reco-
mendações técnicas fornecidas pelos fabricantes desses equi-
pamentos. Como visto, a linha de produção se utilizada em sua 
capacidade máxima, pode produzir 87.600 kg por dia de tubos 
de PVC.

Quadro 02: Capacidade que a planta pode produzir (Conforme 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir dos 
dados pesquisados.



 No quadro 02, conforme taxa ciclo, vemos que a planta 
pode produzir por mês 2.628.000 Kg de tubos de acordo com 
especificações dos fabricantes dos equipamentos.Já no quadro 
03 vemos que a planta não esta atingindo o volumedesejado, 
visto que, conforme informado anteriormente, estas linhas es-
tão sofrendo com vários tipos de problemas que veremos a se-
guir.

Segundo passo: Decidir como explorar a restrição do 
sistema

 Em estudos realizados e entrevista com os colabora-
doresdos turnos de produção (madrugada, manhã e tarde), fi-
cou evidenciado alguns procedimentos que estão impactando 
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 Contrapondo à produção que o sistema é capaz de pro-
duzir, foi elaborado um demonstrativo do que realmente vem 
sendo produzido atualmente, demonstrado no quadro 03 a se-
guir. Como visto, a produção diária vem sendo de 41.470 kg, ou 
seja, 47,34% da capacidade real da linha de produção.

Quadro 03: Capacidade que a planta está produzindo hoje:

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados pesquisados.

o fabricante do equipamento):

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados pesquisados.



diretamente na produção, que são: 1)Os operadores de máqui-
na reduzem o tempo de produção das linhas, por não saberem 
o quanto uma linha pode produzir no seu turno. 2) Trocas de 
operadores para outros turnos. 3) Turn over de operadores. 4)  
Contratação de um novo supervisor sem experiência no quesito 
liderança.5) Falta de treinamento dos novos operadores e reci-
clagem dos antigos.
 Constatado isto, as alternativas para elevar foram: 1) 
Trocar o supervisor do turno da madrugada, recém contratado 
e menos experiente,  pelo supervisor do turno da manhã, mais 
experiente. 2) Treinamento dos operadores da madrugada, so-
bre a forma correta de operação das linhas de extrusão.3) Im-
plantação de sistema de manutenção preventiva, evitando com 
isso paradas inesperadas dos equipamentos.4) Proibição aos 
operadores de máquinas de tentar sanar defeitos sem acompa-
nhamento de um técnico especializado.
 Após aplicação dos 03 primeiros passos da TOC tive-
mos os seguintes resultados conforme apresentado no quadro 
04:

Quadro 04: Aplicação da TOC / Capacidade que passou a pro-
duzir com as intervenções:

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados pesquisados.

 Com a implementaçãodas mudanças, verifica-se que a 
produção aumentou impactando no volume mensal, passando 
de 1.244.092Kg para 1.398.240 Kg com um ganho de 154.148 
Kg correspondendo a um aumento de 12,39%, sem que houves-
se necessidade de novos investimentos, contratação de pessoal 
ou aumento na despesa operacional.
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Conclusão

 Após aplicação da TOC verificou-se que os reflexos 
desta teoria na indústria foram significativos, pois através de 
treinamento dos operadores e troca de alguns colaboradores 
de turno houve um aumento na produção, visto que a capaci-
dade produtiva é muito maior do que realmente estava sendo 
utilizada. Outro ponto a destacar foi a identificação do sistema 
de manutenção de equipamentos. O sistema antigo, corretivo, 
acarretava perdas de produção devido as constantes paradas 
nos equipamentos. Após a instalação do sistema preventivo, 
reduziu significativamente essas paradas com consequente 
aumento no tempo produtivo dos equipamentos impactando 
em aumento na produção. Com essas mudanças, houve um au-
mento de 154.148 Kg ao mês, correspondendo a um aumento 
de 12,39%, sem que houvesse necessidade de novos investi-
mentos, contratação de pessoal ou aumento na despesa opera-
cional, impactando no faturamento anual em 3,7 milhões. 
 A empresa hoje tem uma nova visão de gerenciamento, 
pois através da TOC verificou-se que a meta pode sim ser atin-
gida, produzindo produtos de boa qualidade além de gerenciar 
corretamente os custos para produção destes.
 Como recomendação, fica a sugestão de aplicar a TOC 
em todos os setores da empresa.
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Resumo
Diante de um impasse teórico e jurisprudencial, analisa-
-se a possibilidade de aplicação retroativa do art. 15 da Lei 
10.741/2003 - Estatuto do Idoso - aos contratos de planos 
de saúde suplementar firmados antes da entrada em vigor 
da Lei mencionada.
A proibição à variação da prestação pelo implemento da 
idade sexagenária, contrariou uma série de contratos que 
já vigoravam, sob os quais a Lei nova não poderia ser apli-
cada, já que prejudicaria o ato jurídico perfeito e/ou o di-
reito adquirido, institutos de índole constitucional (art. 
5º, inciso XXXVI, da Constituição da República de 1988 
– CR/88).
Sob um enfoque teórico documental, discutiu-se várias 
abordagens, envolvendo direito intertemporal, consume-
rista, contratual e constitucional, no que tange à preponde-
rância do mandamento que propõe e garante a proteção e o 
acesso à saúde, em especial, da saúde do idoso.
Analisou-se o surgimento da classe dos direitos sociais, que 
depois do liberalismo clássico, fixou a necessidade de que 
o Estado garanta direitos mediante prestações positivas. 
Exemplo disso é o dirigismo contratual, incorporado pela 
CR/88 como instrumento de garantia democrática e con-
solidação da isonomia.
Por fim, confirmou-se duas hipóteses: a aplicação, tão só, 
do CDC, que garante a revisão de cláusulas de contratos de 
consumo que se afigurem abusivas; e a outra consistente 
na descaracterização do ato jurídico perfeito e do direito 
adquirido, já que os contratos em análise são renovados 



mês a mês, estando submetidos à aplicação imediata do 
Estatuto. Também pelo fato da condição idade ser incerta, 
afastando a alegada aquisição de direito e a completude do 
negócio, que é fundamento dos atos jurídicos perfeitos.
Concluiu-se, então, que sob a perspectiva da força norma-
tiva da CR/88, que prevê garantias fundamentais, sendo 
fundamento tanto da edição do Código de Defesa do Con-
sumidor (CDC) como do Estatuto Protetivo, a cláusula 
discriminatória deve ser afastada de qualquer contrato de 
planos de saúde suplementar, uma vez que é contrária à 
norma de nítido e essencial caráter público, que ultrapassa 
os interesses individuais.
Palavras-chave: Estatuto do Idoso. Retroatividade. Con-
tratos de Planos de Saúde Suplementar. Dirigismo con-
tratual. Código de Defesa do Consumidor. Judicialização. 
Acesso à saúde.

 O presente trabalho analisa a questão da aplicação re-
troativa do Estatuto do Idoso aos contratos de plano de saúde 
firmados antes da vigência da Lei que o instituiu, e que proibiu 
a estipulação de cláusula contratual que estabeleça a variação 
da prestação dos referidos planos em razão da alteração da fai-
xa etária, especificamente no que tange ao consumidor idoso.
 A norma protetiva foi de encontro com uma série de 
contratos de plano de saúde que previam o aumento da con-
traprestação mensal em razão do ingresso do consumidor na 
faixa etária correspondente aos idosos. 
 Os aumentos, que já haviam sido estipulados anterior-
mente à legislação que os vedaram, em tese, não poderiam ser 
decotados dos contratos, sob pena de se ofender o ato jurídico 
perfeito e o direito adquirido. A partir desse posicionamento, 
criou-se um impasse teórico e jurisprudencial, já que houve 
quem defendesse a possibilidade de retroação da norma con-
tida no Estatuto do Idoso aos contratos já celebrados, uma vez 
que a referida norma assumiria caráter essencialmente públi-

64 Anais 2012           

1 Graduando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG).



co, sendo, desse modo, exceção à irretroatividade de leis, que é 
a regra geral regente de conflitos privados.
 A abordagem que se leva a efeito nesse trabalho é emi-
nentemente constitucional, destacando a força normativa do 
comando constitucional que impõe ao Estado o dever de prote-
ger o idoso e, consequentemente, garantir assistência integral e 
completa à sua saúde.
 É nesse sentido que o estudo realizado busca analisar 
a ideia de que não deve haver retroatividade por ofensa ao ato 
jurídico perfeito e ao direito adquirido, analisando o conceito 
desses institutos aplicados aos contratos de planos de saúde, 
que detém importantes peculiaridades.
 Destaca-se, também, a necessidade de se verificar a 
natureza da relação existente entre os contratantes de planos 
de saúde e as respectivas operadoras, reconhecendo ou não a 
existência de disparidade de forças entre as partes, o que even-
tualmente colocaria o consumidor em posição de desvantagem.
 Partindo-se de tais premissas, a ideia estruturante 
desse estudo é elucidar a necessidade de se reconhecer as cláu-
sulas contratuais que estipulam a variação da prestação dos 
planos de saúde em razão da faixa etária como abusivas, dis-
criminatórias e, portanto, inconstitucionais.
 A abordagem dessa temática justifica-se pela sua dis-
cussão recorrente no âmbito judicial e o constante ajuizamento 
de ações dessa índole, em que se pretende a revisão contratual 
dos planos de saúde firmados há longa data, criando um sig-
nificativo embate entre as empresas operadoras dos planos de 
saúde e os consumidores idosos.
 Diante disso, a proposição de soluções para o problema 
enfocado é relevante tanto do ponto de vista científico, na me-
dida em que tende a garantir a segurança jurídica e a própria 
coesão do Direito, como também por repercutir na esfera pat-
rimonial das empresas operadoras desses planos e, principal-
mente, do consumidor, aqui abordado na condição de idoso, e 
como carecedor de que as garantias constitucionais à saúde e à 
vida sejam proficientes.
 Trata-se de uma investigação teórico-documental de 
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índole jurídico-propositiva, que foi realizada primordialmente 
em livros de teoria, artigos, monografias, dissertações, teses, 
e revistas jurídicas, bem como em textos de lei, dando base 
à construção de um entendimento técnico-jurídico acerca da 
aplicação retroativa de uma norma de caráter público, de modo 
a propiciar uma melhor adequação da aplicação do Direito aos 
anseios sociais.
 Como aporte teórico a análise do problema destacado 
se deu a partir do instituto do dirigismo contratual e da força 
normativa da Constituição, discussões de destaque na perspec-
tiva da corrente neoconstitucional que tem como referências 
os estudos desenvolvidos por Luís Roberto Barroso e Cláudia 
Lima Marques, no que diz respeito aos direitos fundamentais 
sociais.

Ponderações preliminares: Estatuto do idoso e o 
direito intertemporal

 Antes de se tratar da questão da aplicação retroativa 
do Estatuto do Idoso, no que tange à variação das prestações 
dos planos de saúde com base na faixa etária, cumpre-se aludir 
o contexto histórico em que se desenvolveram os direitos dos 
idosos, hoje assegurados constitucionalmente.
 Necessário, então, reconhecer a nova postura assumida 
pelo Estado perante os direitos sociais, como garantidor dos 
denominados direitos fundamentais de segunda geração, den-
tre os quais se enquadram os direitos sociais à saúde e à velhice. 
O novo paradigma constitucional inaugura uma nova acepção 
do princípio da isonomia, que não deve ser olvidado quando se 
está diante de uma relação jurídica em que figuram nos distin-
tos polos, sujeitos com graus de suficiência desproporcionais.
 Nesse sentido, não é demais tratar da antiga dicoto-
mia entre a pretensa segurança jurídica na figura da proteção 
constitucional do ato jurídico perfeito, em contraponto com a 
aplicação retroativa das normas de ordem pública, que por sua 
vez carregam a responsabilidade de representar uma inovação 
muitas vezes advinda da própria consciência pública de garan-
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tia da paz e da justiça social, apresentada à população pelo ex-
ercício representativo das atribuições dos órgãos legislativos, 
exemplo claro, tem-se o próprio Estatuto do Idoso.
 Outro enfoque, não menos importante, é a abordagem 
técnica dos contratos de planos de saúde como típicos contra-
tos de adesão, sobre os quais devem incidir o Código de Defesa 
do Consumidor (CDC),  que  permite a exegese das cláusulas 
que o constituem sempre em benefício do consumidor, em 
especial quando esse consumidor, além de já ser considerado 
como vulnerável, se apresenta na condição de idoso.

Evolução histórica da preocupação com o idoso

 O Projeto do Estatuto do Idoso começou a tramitar 
perante o Congresso Nacional em 1997, por iniciativa de um 
movimento desencadeado por integrantes da Confederação 
Brasileira dos Aposentados e Pensionistas (CBAP). Em 2000, 
foi instituída uma comissão especial pela Câmara dos Depu-
tados para discutir e desenvolver o Projeto. A partir daí decor-
reram vários seminários, tanto no âmbito nacional como no 
regional, sempre com o intuito de se discutir as principais dire-
trizes e definir quais eram as reais necessidades que as normas 
projetadas deveriam abarcar.
 É de suma importância ressaltar que a velhice, no Brasil, 
carregou durante longa data uma associação nada salutar com 
a pobreza. Relação essa que fora o resultado de uma ideologia 
política extremamente assistencialista e discriminatória, fun-
dada em valores aristocratas, que subjugava os idosos, vincu-
lando-os à pobreza e à ineficiência, em termos produtivos. Esse 
assistencialismo tinha como marca a criação de asilos e casas 
de repousos “destinadas a abrigar órfãos, imigrantes, leprosos, 
mendigos e idosos” (NERI, 2005, p. 8).
 A preocupação com a classe idosa no Brasil é, portanto, 
prematura. Remonta ao desenvolvimento científico medicinal 
dos campos da Geriatria e da Gerontologia, que ocorrera em 
meados dos anos 60. Nesse ínterim, veio à lume a Política Na-
cional dos Idosos que inaugurou, por meio da Lei 8.842/94,  
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princípios e diretrizes básicas, com a finalidade de assegurar ao 
idoso autonomia, integração e participação social, o que anos 
mais tarde ganha força  mediante a promulgação do Estatuto 
do Idoso, regulamentando, assim, o que já dispunha a Consti-
tuição da República de 1988 (CR/88).
 A proteção do idoso antes do Estatuto era ainda um dis-
curso vazio da CR/88, que por meio de normas programáticas 
tornava obrigação estatal o zelo pela velhice, o que em certa 
medida já revelava a preocupação do constituinte com a classe, 
reconhecendo o notório interesse social pelo assunto.
 O que se verifica, a partir disso, é que no Brasil o ideal 
de um sistema eficiente de saúde pública ainda está distante, 
veja-se, por exemplo, as carências notórias, amplamente divul-
gadas pela mídia, dos serviços públicos de saúde, não obstante 
a tentativa de otimizá-lo com a unificação criada pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS).
 Decorre disso o fenômeno de judicialização das questões 
políticas e sociais do país, nas quais o Poder Judiciário acaba 
por atuar como garantidor de direitos fundamentais não asse-
gurados pelos Poderes Legislativo e Executivo. Sobre o tema, 
Barroso (2011, p. 407) anota que:

Uma das instigantes novidades do Brasil dos últimos 
anos foi a virtuosa ascensão institucional do Poder Ju-
diciário. Recuperadas as liberdades democráticas e as 
garantias da magistratura, os juízes e tribunais deixa-
ram de ser um departamento técnico especializado e 
passaram a desempenhar um papel político, dividindo 
espaço com o Legislativo e o Executivo. Tal circunstân-
cia acarretou uma modificação substantiva na relação da 
sociedade com as instituições judiciais, impondo refor-
mas estruturais e suscitando questões complexas acerca 
da extensão de seus poderes. [...] verificou-se no Brasil 
uma expressiva judicialização de questões políticas e so-
ciais, que passaram a ter nos tribunais a sua instância 
decisória final (BARROSO, 2011, p. 407).
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 Nesse sentido, o princípio da dignidade da pessoa hu-
mana, que será abordado adiante, é o espectro mediante o qual 
o direito à saúde deve ser observado, principalmente quando a 
realidade fática aponta a existência de deficiências estruturais 
na saúde pública. Embora haja grandes interesses econômicos 
voltados à questão dos reajustes nas mensalidades dos planos 
de saúde, os negócios jurídicos firmados tendo a saúde como 
objeto devem sempre ser interpretados e relidos sob o norte do 
princípio da dignidade da pessoa humana, e orientados pelas 
legislações tutoras das garantias constitucionais do hipossufi-
ciente, como o são o CDC e o Estatuto do Idoso.
 Assim, temos que o Estatuto Protetivo deve ser visto 
como o início de uma longa caminhada de efetivação da CR/88 
e dos direitos sociais de modo geral, que necessariamente deve-
rá percorrer os três poderes constituídos, sob pena de padecer 
no discurso democrático meramente idealista.

Participação estatal e a efetividade dos direitos sociais

 Os direitos fundamentais, originariamente, estão asso-
ciados ao modelo liberal clássico, enunciado pela mínima in-
terferência estatal, que reconhece, em cada indivíduo, direitos 
e deveres inicialmente semelhantes. A denominada igualdade 
jurídica formal privilegiava direitos individuais, tais como a li-
berdade, a propriedade e a vida. Ao Estado incumbia, então, 
garantir, a cada pessoa, o exercício do direito que a lei lhe con-
feria, na medida de sua igualdade, não justificando qualquer 
intervencionismo nas relações jurídicas sociais, que poderia ser 
mal interpretado pela classe burguesa como inconfundível res-
quício de um Estado intervencionista.
 Todavia, a evolução das relações sociais mostrou que o 
modelo liberal tradicional e os seus fundamentos não sustenta-
vam, tanto do ponto de vista econômico como do social, a nova 
ordem de mercado instaurada pelo sistema capitalista, que 
favoreceu o surgimento de uma classe proletária subordinada 
aos mandos e desmandos da burguesia, detentora dos meios 
de produção. Essa nova postura do Estado é identificada por 
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Barroso (2011, p. 80-81):

O direito privado, especialmente o direito civil, atraves-
sou os tempos sob o signo da livre-iniciativa e da auto-
nomia da vontade. As doutrinas individualista e volun-
tarista, consagradas pelo Código Napoleônico (1804) e 
incorporadas pelas codificações do século XIX, repercu-
tiram sobre o Código Civil brasileiro de 1916. A liberda-
de de contratar e o direito de propriedade fundiam-se 
para formar o centro da gravidade do sistema privado. 
Ao longo século XX, todavia, esse quadro se alterou. A 
progressiva superação do liberalismo puro pelo inter-
vencionismo estatal trouxe para o domínio do direito 
privado diversos princípios limitadores da liberdade in-
dividual e do primado da vontade, denominados prin-
cípios de ordem pública. (...) A proliferação de normas 
cogentes, indisponíveis pelos contratantes, assinala a 
denominada publicização do direito privado (BARRO-
SO, 2011, p. 80-81).

 Nesse cenário, em meio ao revigorado espírito constitu-
cional, desenvolveram-se os denominados direitos sociais, que 
nos dizeres de Silva (2005, p. 286) definem-se como 

[...] prestações positivas proporcionadas pelo Estado 
direta ou indiretamente, enunciadas em normas cons-
titucionais, que possibilitam melhores condições de 
vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar uma 
igualização de situações sociais desiguais (SILVA, 2005, 
p. 286).

 Ou ainda, definidos por Carvalho (2009) da seguinte 
forma: “são direitos de status positivus, já que permitem aos 
indivíduos exigir determinada atuação do Estado, com o obje-
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tivo de melhorar suas condições de vida, garantindo os pressu-
postos materiais para o exercício da liberdade”. (CARVALHO, 
2009, p. 727).
 Estruturada em um novo paradigma de Estado, a CR/88 
trouxe, sob a rubrica de direitos e garantias fundamentais, o 
rol de direitos dos indivíduos oponíveis ao próprio Estado. Um 
dos grandes teóricos do constitucionalismo, Schimtt, citado 
por Bonavides (2001), em considerações sobre a matéria, cor-
robora com a definição acima, aduzindo que “os direitos fun-
damentais propriamente ditos são, na essência, os direitos do 
homem livre e isolado, direitos que possui em face do Estado” 
(SCHIMTT apud BONAVIDES, 2001, p. 515). Bonavides (2001, 
p. 516), ainda, define os direitos fundamentais em gerações, 
de acordo com a ordem cronológica em que foram garantidos 
constitucionalmente, assentando que os direitos fundamentais 
carregam o traço da universalidade.

A vinculação essencial dos direitos fundamentais à liber-
dade e à dignidade humana, enquanto valores históricos 
e filosóficos, nos conduzirá, sem óbices ao significado de 
universalidade inerente a esses direitos como ideal da 
pessoa humana (BONAVIDES, 2001, p. 516).

 No que tange especialmente aos direitos sociais, cha-
mados de direitos de segunda geração, ao qual acompanham 
os direitos culturais, econômicos e coletivos, Cavalcanti lembra 
que “incluem-se aqueles relacionados com o trabalho, o seguro 
social, a subsistência, o amparo à doença, à velhice, etc.” (CA-
VALCANTI apud MORAES, 2004, p. 57).
 Com isso, a partir do novo modelo constitucional, o 
princípio da isonomia, base do paradigma liberal, passa a ser 
relido, agora no Estado Democrático de Direito, reconhecendo 
que um Estado isonômico não deve se restringir a tratar todos 
seus cidadãos da mesma forma, mas deve admitir e reconhe-
cer a medida das desigualdades, que tornam de direito uma di-
ferenciação de tratamento. Sobre o Princípio da Isonomia ou 
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[...] o tratamento desigual dos casos desiguais, na me-
dida em que se desigualam, é exigência tradicional do 
próprio conceito de Justiça, pois o que realmente pro-
tege são certas finalidades, somente se tendo por lesado 
o princípio constitucional quando o elemento discri-
minador não se encontra a serviço de uma finalidade 
acolhida pelo direito, sem que se esqueça, porém, como 
ressalvado por Fábio Konder Comparato, que as chama-
das liberdades materiais têm por objetivo a igualdade de 
condições sociais, meta a ser alcançada, não só por meio 
de leis, mas também pela aplicação de políticas ou pro-
gramas de ação estatal (MORAES, 2004, p. 66).

 No mesmo sentido, surge a ideia de que o constitucio-
nalismo passa a ser um meio de transformação social. Prelecio-
na Barroso (2011, p. 68-69):

Em sua história curta, mas intensa, o direito constitu-
cional conservou a marca da origem liberal: organização 
do Estado fundada na separação dos Poderes e definição 
dos direitos individuais. Um contínuo processo evolu-
tivo, todavia, agregou-lhe outras funções. O conteúdo 
dos direitos ampliou-se para além da mera proteção 
contra o abuso estatal, transformando-se na catego-
ria mais abrangente dos direitos fundamentais. Novos 
princípios foram desenvolvidos e princípios clássicos 
foram redefinidos. O Poder Público continuou a pautar-
-se pelo princípio da legalidade, mas passou a qualifi-
car-se, igualmente, pela legitimidade de sua atuação. A 
fundamentalidade da Constituição já não reside apenas 
nas decisões que traz em si, mas também nos procedi-
mentos que institui para que elas sejam adequadamente 
tomadas pelos órgãos competentes, em bases democrá-
ticas. Progressivamente, o direito constitucional foi dei-
xando de ser um instrumento de proteção da sociedade 
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Igualdade, ensina Moraes (2004, p. 66):



 Essa transformação social, no caso, implica em tornar 
equânime a relação do idoso vulnerável com os demais sujeitos 
da sociedade. Mais do que nunca, a classe idosa se identifica 
com o novo rol de direitos, chamados sociais, já que por evidên-
cia, tem como característica substancial uma vulnerabilidade 
potencializada, conforme classifica Marques (2003). Exige-se, 
portanto, uma nova postura do Estado, que assume a função 
de atuar para garantir o direito à saúde, à educação, à moradia, 
ao lazer, ao trabalho, dentre outros que marcam o Estado De-
mocrático de Direito e dependem da presença estatal por meio 
de programas de ação governamental, segundo Comparato 
(1999).
 A CR/88 não olvidou a questão do idoso, reafirmando 
uma concepção democrática e plural, em que figuram como 
sustentáculos os direitos fundamentais. Assim, o art. 230 da 
CR/88 consolidou o cuidado com o idoso, dispondo que “a fa-
mília, a sociedade, e o Estado têm o dever de amparar as pesso-
as idosas, assegurando sua participação na comunidade, defen-
dendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à 
vida” (BRASIL, 1988). Ademais, em detida análise do art. 1º da 
CR/88, verifica-se que, ao enfatizar os princípios fundamentais 
da República, quais sejam, a cidadania e a dignidade humana, 
criou-se, por consequência, o dever estatal de garantir aos cida-
dãos uma velhice digna de sua condição como pessoa.
 Nesse sentido, o direito constitucional moderno tem 
cuidado de estudar acerca da eficácia social e jurídica dos pre-
ceitos constitucionais, de modo a garantir a aplicabilidade dos 
direitos fundamentais, nos moldes do art. 5º, § 1º, da CR/88. 
 Nesse diapasão, Canotilho (2000, p. 1.115) afirma que:
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e de conformação do poder político aos seus desígnios. 
Supera-se, assim, a função puramente conservadora do 
Direito, que passar a ser, também, mecanismo de trans-
formação social (BARROSO, 2011, p. 68-69).



 Sobre a força dos preceitos constitucionais, Barroso 
(2011, p. 220): 

Desse reconhecimento do caráter jurídico às normas 
constitucionais resultam consequências especialmente 
relevantes, dentre as quais se podem destacar: a) a Cons-
tituição tem aplicabilidade direta e imediata às situações 
que contempla, inclusive e notadamente as referentes à 
proteção e promoção dos direitos fundamentais. Isso 
significa que as normas constitucionais passam a ter um 
papel decisivo na postulação de direitos e na fundamen-
tação das decisões judiciais; b) a Constituição funciona 
como parâmetro de validade de todas as demais nor-
mas jurídicas do sistema, que não deverão ser aplicadas 
quando forem com ela incompatíveis. A maior parte das 
democracias ocidentais possui supremas cortes ou tri-
bunais constitucionais que exercem o poder de declarar 
leis e atos normativos inconstitucionais; c) os valores e 
fins previstos na Constituição devem orientar o intér-
prete e o aplicador do Direito no momento de determi-
nar o sentido e o alcance de todas as normas jurídicas 
infraconstitucionais, pautando a argumentação jurídica 
a ser desenvolvida (BARROSO, 2011, p. 220).
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Força normativa da constituição ou normatividade da 
constituição são expressões que significam que a cons-
tituição é uma lei vinculativa dotada de efetividade e 
aplicabilidade. A força normativa da constituição visa 
exprimir, muito simplesmente, que a constituição, sen-
do uma lei, como lei deve ser aplicada. Afasta-se assim 
a tese generalizante aceita nos fins do século XIX e nas 
primeiras décadas do século XX que atribuía à constitui-
ção um “valor declaratório”, “uma natureza de simples 
direção política”, um caráter programático despido de 
força jurídica atual caracterizadora das verdadeiras leis 
(CANOTILHO, 2000, p. 1115).



 Ramos (2000), ao discorrer sobre o problema, adverte 
que ao se identificar a velhice como um fenômeno, associou-se 
imediatamente a ela a noção de inutilidade. Tal percepção de-
correu, dentre outros fatores, de uma visão segundo a qual os 
idosos tinham pouca ou nenhuma utilidade na produção e re-
produção da riqueza, categorizando os indivíduos de um ponto 
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 Depreende-se, portanto, que as próprias disposições 
constitucionais haveriam de ser suficientes para fundamentar 
as decisões judiciais, sem que se fizesse imprescindível todo 
um complexo normativo infraconstitucional que regulamente 
a previsão constitucional, já que o Poder Judiciário, desde os 
juízos de primeiro grau, assume, com a nova sistemática cons-
titucional, o dever de observância à CR/88, se valendo, ainda, 
do disposto pela Lei de Introdução às Normas do Direito Bra-
sileiro (LINDB), que fornece subsídios suficientes para o su-
primento judicial de alguma lacuna no ordenamento jurídico 
pátrio.
 No entanto, em oportuno, o Congresso Nacional cui-
dou de regulamentar a proteção constitucional ao idoso com a 
edição da Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso – dando passo 
firme na concretização legal do mandamento constitucional.
 Todavia, a aplicação desse novo instrumento, cujo con-
texto histórico já foi apresentado, conforme o alerta do profes-
sor Horvath Júnior, deve ser realmente efetiva, sob pena de se 
transformar “em mais um instrumento legislativo inócuo para 
o espaçamento do estado de necessidade social” (HORVATH 
JÚNIOR, 2004, p. 15). Afirma (2004), ainda, que “a sociedade 
brasileira precisa se adaptar à sua nova realidade demográfica 
e populacional, pois segundo as estimativas oficiais, em 2025, 
o Brasil deverá ter cerca de 32 milhões de idosos” (HORVATH 
JÚNIOR, 2004, p. 15).
 Além de seu objetivo jurídico primordial, qual seja, dar 
embasamento e efetividade à proteção dos idosos, o Estatuto 
Protetivo se encarregou de uma tarefa ainda mais complica-
da: a modificação da concepção social acerca da velhice, que 
mediante critérios estritamente biológicos e etários chegou a 
associá-la à decadência.



de vista eminentemente mercadológico, sem nenhum compro-
misso com a dignidade da pessoa humana.
 A Lei 10.741/2003, na medida em que inaugura um 
conjunto de normas especificamente voltadas ao idoso, traz à 
baila o enquadramento da velhice entre o rol de direitos fun-
damentais, devendo, portanto, ser encarada como “uma quali-
dade indisponível da pessoa. Assim como o gênero, ela é uma 
coordenada fundamental que determina o indivíduo e sobre a 
qual ele não pode exercer nenhuma influência” (NUSSBER-
GER, 2003, p. 457-458), o que, definitivamente, aloca o tema 
como de interesse público e elevadíssima relevância social.

O direito adquirido e as normas de ordem pública

 Como se sabe, dentre as inúmeras dificuldades enfren-
tadas pelos idosos, encontra-se a questão do acesso à saúde, 
pelo menos na conjuntura nacional atual. A vulnerabilidade 
característica dessa classe, somada à condição de consumidor, 
que também carrega o fardo da hipossuficiência, cria emba-
raços no momento da contratação de seguros particulares de 
vida, cuja necessidade é indiscutível.
 Os planos de saúde, contratos cativos tipicamente de 
adesão, estabelecem termos e condições unilaterais que muitas 
vezes lesam o contratante, e ofendem direitos básicos dos in-
divíduos, tanto na condição de idoso como na de consumidor. 
O Estatuto do Idoso, dentre as garantias que trouxe, vedou a 
estipulação da variação da mensalidade, nos planos de saúde, 
em decorrência da faixa etária, o que acontecia diuturnamente 
nesses aludidos contratos. A disposição legal serviu de restrição 
à autonomia dos contratos, haja vista o caráter público inques-
tionável do Estatuto e todo o complexo de garantias e direitos 
fundamentais que visa assegurar. É importante ressaltar o que 
Barroso denomina como despatrimonialização do Direito Civil, 
veja-se:
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Ao longo do século, todavia, as novas demandas da so-
ciedade tecnológica e a crescente consciência social em 
relação aos direitos fundamentais promoveram a su-
perposição entre o público e o privado. No curso desse 
movimento, opera-se a despatrimonialização do direito 
civil, ao qual se incorporam fenômenos como o dirigis-
mo contratual e a relativização do direito de propriedade 
(BARROSO, 2011, p. 82).

Onde quer que se vislumbre, portanto, um interesse de 
ordem pública, desaparece a liberdade de ação das par-
tes contratantes, que se devem cingir às determinações 
legais. A liberdade tem seus limites, não resta dúvida, 
e de acordo com os princípios sociais que dominam o 
direito hodierno, justificam-se todas essas restrições im-
postas no interesse da coletividade, ou da ordem públi-
ca, sem que, por isso, deixem de ser considerados con-
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 Entretanto, os contratos de plano de saúde firmados 
antes da vigência dessa Lei, por seu turno, pelo fato de se classi-
ficarem como atos jurídicos perfeitos, não estariam a ela sujei-
tos, o que garantiria que seus efeitos se dariam nos termos em 
que foram firmados, e de acordo com o ordenamento vigente à 
época. Essa conclusão, cuja base também se extrai da CR/88, 
mais precisamente em seu art. 5º, inciso XXXVI, em que se lê 
que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada” (BRASIL, 1988), faz parte de imensa 
celeuma jurídica, em que se discute acerca da retroatividade 
das leis imperativas ou de ordem pública, que alguns entendem 
consistir em exceção à previsão constitucional da proteção ao 
ato jurídico perfeito.
 Assim, o embate reside na retroatividade ou não des-
sas normas de caráter público que merecem, aqui, ser defini-
das como a prevalência do interesse público sobre o interesse 
privado, conforme exemplifica Joana Lins Pereira (2002), em 
menção a Santos (1975), que, comentando o Código Civil Brasi-
leiro de 1916 (CC/16), afirmou que:



As normas infraconstitucionais se dizem primárias 
quando têm fundamento de validade diretamente na 
Constituição, possuindo aptidão para inovar na ordem 
jurídica; e secundárias quando se destinam a regula-
mentar ou especificar aspectos da lei (em sentido lato, aí 
incluídas a própria Constituição e as normas primárias). 
(...) Já as normas de ordem pública são instituídas em 
razão do interesse público ou social, inclusive o de pro-
teger as pessoas que se encontrem no polo mais fraco 
de uma relação jurídica. Por assim ser, não estão sujei-
tas a afastamento por convenção das partes envolvidas. 
Dizem-se, por isso mesmo, normas cogentes ou man-
datórias. A maior parte das normas de direito público, 
inclusive as normas constitucionais, tem essa natureza. 
A expressão “normas de ordem pública”, no entanto, foi 
desenvolvida e estudada principalmente no direito pri-
vado, para identificar aqueles preceitos que limitavam a 
liberdade de contratar, em domínios como o casamento, 
a locação, o direito do consumidor, o direito do trabalho, 
dentre outros (BARROSO, 2011, p. 214-215).

 Como mencionado, essa limitação legal à autonomia 
das partes para contratar entre si é uma exigência da aplicação 
do princípio da isonomia. As relações de consumo categorizam 
uma espécie de negócios jurídicos celebrados por partes que 
não dispõem dos mesmos recursos, o que ofende a própria li-
berdade de decidir e debater sobre os termos do negócio.

78 Anais 2012           

 Quanto à natureza conceitual dessas normas, alguns as 
identificam como normas variáveis, cuja determinação depen-
de das diretrizes políticas da sociedade, constituindo-se assim, 
o seu caráter abstrato. Assim aborda Barroso (2011, p. 214-
215):

tratos os atos jurídicos praticados sob o império dessa 
coação legal (SANTOS apud PEREIRA, 2002, p. 175).



O direito intertemporal e as teorias subjetivistas e 
objetivistas

 Precursores do direito intertemporal, F. Gabba e Paul 
Roubier discorrerem sobre a questão da retroatividade das leis, 
desenvolvendo as denominadas teorias subjetiva e objetiva, 
respectivamente, aqui descritas sob a perspectiva de Lins Pe-
reira (2002).
 A teoria subjetiva, desenvolvida inicialmente por Gab-
ba, concebe a impossibilidade da retroatividade da lei nova pelo 
conceito que formula acerca de direito adquirido. O italiano diz 
que ao ocorrer um fato jurídico sob a égide de determinada le-
gislação, o direito originário daquele fato, mesmo que não seja 
exercido de imediato, passa a integrar o patrimônio de quem o 
adquiriu. Além dessa integralização patrimonial, o autor ainda 
revela a necessidade de que o direito adquirido seja útil con-
cretamente ao seu titular. Havendo essa utilidade concreta, e 
sendo parte do patrimônio do sujeito, mesmo que lei nova seja 
desfavorável ao adquirente do direito em questão, não há que 
se falar em retroatividade da lei posterior.
 A seu turno, Paul Roubier deu origem à teoria objetiva 
da aplicação da lei no tempo, deslocando seu enfoque do con-
ceito de direito adquirido e remetendo-o às situações jurídicas 
existentes. Essa teoria distingue os facta praeterita, facta pen-
dentia e os facta futura. Dessa forma, volta-se, de forma objeti-
va, às consequências originadas de determinado fato, seja um 
fato passado, um fato pendente ou um fato futuro, reconhecen-
do que a diferença acerca da aplicação de uma nova legislação 
está associada aos efeitos determinados por aquele fato.
 Roubier, no seio de sua teoria, desenvolveu o princípio 
da imediatidade da lei, ressaltando a dicotomia existente en-
tre o que seria um efeito retroativo e um efeito imediato. Aduz, 
então, que a lei terá efeito imediato quando alcançar apenas os 
efeitos dinâmicos de uma situação passada, ou seja, os efeitos 
atuais de uma situação anteriormente delineada. Ao passo que 
a lei terá efeito retroativo quando afetar as consequências já 
ocorridas no passado, alterando uma situação já consolidada.
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 De acordo com a teoria de Roubier, em um primeiro 
momento, poder-se-ia pensar que aos contratos de plano de 
saúde firmados anteriormente à Lei dos Planos de Saúde e ao 
Estatuto do Idoso, por terem seus efeitos prolongados no tem-
po, sendo contratos cativos, de longa duração, a aplicação de 
um desses diplomas legislativos estaria autorizada por consis-
tir em uma aplicação imediata, autorizada tanto pela teoria de 
objetiva quanto pelo art. 6º da LINDB. 
 Ocorre que esta interpretação se mostraria equivoca-
da quando analisado os fatos que Roubier classifica como fac-
ta pendentia. Essa espécie de fato diz respeito àquele em que 
suas consequências são previstas e estendidas ao futuro, sendo 
que a regência dessas situações ainda deve ser abarcada pela lei 
antiga, como é o caso dos contratos de plano de assistência à 
saúde, privilegiando o princípio da segurança das relações con-
tratuais.
 Conclui-se que, com base nas teorias clássicas, a retroa-
tividade das leis, mesmo que sejam de ordem pública, encontra 
dificuldade em face do princípio da pacta sunt servanda. No 
direito brasileiro, tanto a teoria de Gabba como a de Roubier 
apresentam influências. O art. 5º, inciso XXXVI, da CR/88, ao 
fazer referência ao direito adquirido, aproxima-se à ideia enca-
beçada por Gabba, enquanto que o já citado art. 6º da LINDB, 
que dispõe sobre o caráter imediato das leis, representa a teoria 
objetiva de Roubier.
 Embora, aparentemente, as teorias abordadas resolvam 
o problema levantado, sobre a questão dos contratos em que os 
idosos figuram no polo consumidor, é necessário ressaltar que 
a generalidade dessas teorias e o contexto em que foram de-
senvolvidas não se incumbiram de considerar a complexidade 
das relações de consumo e a vulnerabilidade do consumidor 
em uma sociedade em que os efeitos do capitalismo são muito 
acentuados, obrigando, como dito, que o Estado atue de forma 
proativa na efetivação de garantias fundamentais.

O conceito de direito adquirido e ato jurídico perfeito
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 Decisões judiciais e comentários acadêmicos sobre a 
temática ora abordada suscitaram algumas contradições con-
ceituais acerca dos institutos do direito adquirido, bem como 
do ato jurídico perfeito, que acabaram sendo distorcidos para 
fundamentar tanto a aplicabilidade como a inaplicabilidade re-
troativa do Estatuto do Idoso e da Lei dos Planos de Saúde aos 
contratos de assistência à saúde firmados antes da vigência das 
mencionadas leis.
 Cumpre, então, estabelecer quais seriam as reais defi-
nições jurídicas desses institutos, para que se possa considerar 
determinado negócio jurídico como gerador de um direito ad-
quirido, ou mesmo classificá-lo com um ato jurídico perfeito. 
Para tanto, importante mencionar Caio Mário da Silva Pereira 
(2004, p. 158), civilista clássico, que descreve os aludidos insti-
tutos da seguinte maneira:

O primeiro aspecto se apresenta como ato jurídico per-
feito, que é o já consumado segundo a lei vigente ao 
tempo em que se efetuou. É o ato plenamente constitu-
ído, cujos requisitos se cumpriram na pendência da lei 
sob cujo império se realizou, e que fica a cavaleiro da lei 
nova. 
O segundo, direito adquirido, in genere, abrange os di-
reitos que o seu titular ou alguém por ele possa exer-
cer, como aqueles cujo começo de exercício tenha ter-
mo prefixado ou condição preestabelecida, inalterável 
ao arbítrio de outrem. São os direitos definitivamente 
incorporados ao patrimônio de seu titular, sejam os já 
realizados, sejam os que simplesmente dependem de um 
prazo para seu exercício, sejam ainda os subordinados 
a uma condição inalterável ao arbítrio de outrem. A lei 
nova não pode atingi-los, sem retroatividade (PEREI-
RA, 2004, p. 158).
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 O conceito de ato jurídico perfeito pressupõe uma situa-
ção definida, cuja eficácia não depende de qualquer outro fator, 
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seja de natureza aleatória ou volitiva. Embora os efeitos de um 
ato jurídico tido como perfeito possam perdurar no tempo, não 
pende nenhuma condição resolutiva ou suspensiva que poster-
gue os efeitos do que foi convencionado.
 Em contrapartida, o direito adquirido, pela própria dic-
ção legal, é aquele que se inclui na esfera patrimonial do agen-
te, que pode ou não gozá-lo imediatamente, o que não indica a 
sua inexistência. Tem-se como adquirido o direito em exercício, 
aquele que a parte não exerceu, mas pode fazê-lo a qualquer 
tempo, e aquele cujo início de exercício tem termo pré-fixado 
ou condição pré-estabelecida, que não pode ser alterado ao al-
vedrio de outrem.
 Nessa perspectiva, verifica-se que a aquisição de um 
direito, para que ocorra, não pode ter o exercício do mesmo 
condicionado a fato ou circunstância sob a qual penda incer-
teza. A necessidade de que ocorra um acontecimento futuro e 
incerto para a concretização de um efeito indica que aquele di-
reito não foi adquirido, já que sob o mesmo padece a dúvida. 
Cristiano Farias e Nelson Rosenvald (2007) classificam como 
direito condicional aquele que depende do implemento de uma 
condição futura e incerta, aduzindo que é só com a ocorrência 
do mesmo é que o mesmo se perfaz.
 A partir dessas perspectivas, chega-se à ilação de que é 
defensável o argumento que sustenta a inexistência de ato jurí-
dico perfeito ou direito adquirido nos contratos cativos de exe-
cução continuada. Ou seja, qualquer contrato sob o qual pen-
da condição resolutiva não é capaz de gerar direito adquirido, 
tampouco se constituiu como ato jurídico perfeito. Portanto, os 
contratos de planos de saúde, no que diz respeito às cláusulas 
de variação da prestação por mudança de faixa etária não estão 
encampados pelos institutos ora destacados, razão pela qual 
devem ser submetidos aos rigores do Estatuto do Idoso, mesmo 
que esse tenha sido instituído após a celebração desses planos.
 Em que pesem os argumentos despendidos pelas teo-
rias subjetivistas e objetivistas acima abordadas, Pereira (2011, 
p. 229), quando trata do instituto da enfiteuse em sua obra Ins-
tituições de Direito Civil, menciona ponto importante, alertan-



[...] significassem obstáculo à lei, jamais se extinguiriam 
aqueles institutos que o legislador considera nocivos ao 
interesse social e contrários ao progresso do País, como 
a escravidão, a cátedra vitalícia e, no particular da en-
fiteuse, a cobrança do laudêmio, a irresgatabilidade do 
foro (PEREIRA, 2011, p. 229).

 No correspondente às normas de ordem pública, verifi-
ca-se, aqui na própria América Latina, o aparecimento da po-
sitivação do princípio da retroatividade das normas de ordem 
pública, por expressa disposição legal, embora revogado, no 
art. 5º do Código Civil Argentino, título preliminar, que “ne-
nhuma pessoa pode ter direitos irrevogavelmente adquiridos 
contra uma lei de ordem pública” (ARGENTINA, 1869, tradu-
ção própria) .
 A ausência de semelhante disposição no ordenamento 
jurídico pátrio faz com que a discussão acerca da retroatividade 
dessas leis se perpetue. Nesse âmbito, a questão dos contratos 
de plano de saúde, que muito embora façam parte do dissen-
so de estarem ou não vinculados ao Estatuto do Idoso, mesmo 
tendo sido celebrados antes da vigência dessa norma, apresen-
ta ainda peculiaridades que favorecem ou ampliam as possibi-
lidades de solução do conflito doutrinário.
 Os contratos de plano de saúde, considerados como 
contratos de consumo estão sujeitos ao CDC, de modo que é 
assente pela comunidade jurídica pátria a possibilidade de re-
visão de cláusulas abusivas, sempre interpretadas em benefício 
do consumidor, parte vulnerável da relação de consumo.
 Ainda, deve-se ressaltar que, com a análise da classifi-
cação doutrinária desses contratos, como avenças de execução 
diferida ou continuada, cria-se a possibilidade de se questionar 
a aplicação da garantia do ato jurídico perfeito, uma vez que 

 2 Ninguna persona puede tener derechos irrevocablemente, adquiridos contra una ley de orden 
público.
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do que se o direito adquirido, ou mesmo a situação constituída:



 Feita a digressão sobre a classificação doutrinária dos 
contratos de planos de saúde, cabe, ato contínuo, discutir-se 
sobre a aplicação retroativa das normas de ordem pública, defi-
nindo-se, ab initio, que se está diante de um conflito de normas 
constitucionais, quais sejam, a irretroatividade da lei para pre-
judicar o direito adquirido e as normas de ordem pública como 
aperfeiçoamento e conquista de justiça social.
 Em defesa da aplicabilidade retroativa das normas de 
ordem pública, Pereira (2002, p. 177) cita a brilhante lição de 
Orlando Gomes:

Tal como sucede com as leis clássicas de ordem pública, 
as disposições normativas de espírito da ordem pública, 
notadamente dirigistas, aplicam-se imediatamente, sem 
que possa ser paralisadas pela invocação de supostos 
direitos adquiridos. Assim, o contrato não lhe deve ser 
contrário ou discrepante, quer na sua formação, quer 
quando produz seus efeitos. As cláusulas discordantes 
do mandamento legal são substituídas automaticamen-
te pelas disposições normativas (GOMES apud PEREI-
RA, 2002, p. 177).
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De execução sucessiva ou de trato sucessivo, ou execução 
continuada, como denominado no art. 478, é o contra-
to que sobrevive, com a persistência da obrigação, muito 
embora ocorram soluções periódicas, até que, pelo im-
plemento de uma condição, ou decurso de um prazo, ces-
sa o próprio contrato. O que a caracteriza é o fato de que 
os pagamentos não geram a extinção da obrigação, que 
renasce (PEREIRA, 2011, p. 60).

pela sua natureza cativa, são repactuados a cada prestação, de 
modo que mesmo os que foram celebrados anteriormente ao 
Estatuto do Idoso, a ele poder-se-ia cogitar à sua sujeição, con-
forme ensina Pereira (2011, p. 60):



 Todavia, a corrente que se põe contrária ao entendi-
mento acima exposto, encontra adesão em Roubier, anterior-
mente mencionado, que defende, a partir de rígido argumento, 
a irretroatividade das normas de ordem pública, identificando 
na irretroatividade das leis benefício claro à própria ordem pú-
blica, no que diz respeito à segurança jurídica. Ainda, Pereira 
(2004, p. 162), remete fortes críticas à doutrina que apoia a re-
troatividade legal, na forma que se traz abaixo:

Costuma-se dizer que as leis de ordem pública são retro-
ativas. Há uma distorção de princípio nesta afirmativa. 
Quando a regra da não-retroatividade é de mera política 
legislativa, sem fundamento constitucional, o legislador, 
que tem o poder de votar leis retroativas, não encontra 
limites ultralegais à sua ação, e, portanto, tem a liber-
dade de estatuir o efeito retrooperante para a norma de 
ordem pública, sob o fundamento de que esta se sobre-
põe ao interesse individual. Mas, quando o princípio da 
não-retroatividade é dirigido ao próprio legislador, mar-
cando os confins da atividade legislativa, é atentatória 
da Constituição a lei que venha ferir direitos adquiridos, 
ainda que sob inspiração da ordem pública. A tese con-
trária encontra-se defendida por escritores franceses ou 
italianos, precisamente porque, naqueles sistemas jurí-
dicos, o princípio da irretroatividade é dirigido ao juiz e 
não ao legislador (PEREIRA, 2004, p. 162).

 Inequívoco, portanto, que se está diante de um conflito 
de normas constitucionais, fazendo-se necessário lançar mão 
da ponderação de valores para se chegar a um resultado técni-
co favorável, afastando-se um princípio tendo em vista a pre-
valência de outro, no caso concreto. Sobre a temática, Pereira 
(2002, p. 184) cita Canotilho, que sobre a incompatibilidade de 
princípios, assim dispõe:
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 Deste modo, considera-se, afinal, mesmo reconhecendo 
os argumentos dos posicionamentos contrários, que a presun-
ção de que a norma de ordem pública é melhor e mais ade-
quada, essência ao progresso jurídico, deve prevalecer em face 
do direito adquirido. Apesar de este ser de imensa valia para 
a segurança jurídica, nada pode ser mais confiável que os an-
seios sociais e a consolidação da mudança da consciência públi-
ca, aqui, sob a rubrica da efetividade do direito fundamental à 
vida.

Os consumidores idosos e os  contratos de planos 
privados de saúde

 Outro fator que deve ser considerado ao estudar o 
presente tema é a natureza dos contratos que preveem a 
cláusula de variação da prestação em razão da mudança de 
faixa etária e, além disso, as hipossuficiência do consumi-
dor, potencializada por se tratar de consumidor idoso, e a 
própria precariedade do serviço de saúde pública prestado 
atualmente pelo Estado, conforme se destaca a seguir.
 Qualquer interpretação, nos moldes da hermenêuti-
ca filosófica moderna, não pode olvidar a consideração do 
contexto social em que se pretende a aplicação da norma, ou 
seja, da relevância do horizonte histórico para a formação 
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A pretensão de validade absoluta de certos princípios 
com sacrifícios de outros originaria a criação de princí-
pios reciprocamente incompatíveis, com a conseqüente 
destruição da tendencial unidade axiológico-normativa 
da lei fundamental. Daí o reconhecimento de momen-
tos de tensão ou antagonismo entre os vários princí-
pios e a necessidade, atrás exposta, de aceitar que os 
princípios não obedecem, em caso de conflito, a uma 
‘lógica do tudo ou nada’, antes podem ser objeto (sic) 
de ponderação e concordância prática, consoante o seu 
‘peso’ e as circunstâncias do caso (CANOTILHO apud 
PEREIRA, 2002, p. 184).



da situação hermenêutica, ponto de partida para a compre-
ensão. Assim, uma abordagem da realidade da assistência 
à saúde no contexto brasileiro é de suma importância para 
uma adequada interpretação do problema jurídico posto em 
debate.
 A relação de consumo estabelecida entre o consu-
midor idoso e as operadoras de planos privados de saúde, 
na condição de fornecedoras de serviços essenciais à vida, 
enquadra-se dentro da sistemática inaugurada pelo CDC, no 
que diz respeito ao dirigismo contratual desencadeado pelo 
Estado a partir da edição de normas de caráter público.
 Os contratos de adesão, tipicamente presentes nas 
relações consumeristas merecem também atenção especial, 
já que apesar de responderem a própria demanda da dinâ-
mica de mercado, apresentam-se com particularidades que 
influem diretamente no favorecimento à estipulação de cláu-
sulas abusivas, justamente pelo seu caráter de elaboração 
unilateral, desprovido de negociabilidade.
 Ainda, especificamente quanto à aplicação do art. 15, 
§ 3º do Estatuto do Idoso aos contratos de planos de saúde 
celebrados antes de sua vigência, ressalta-se a ideia de que 
as cláusulas que preveem a variação da prestação dos planos 
de saúde pela mudança de faixa etária, por seu desaperfei-
çoamento e pela dependência do implemento de condição 
futura para se concretizarem, não ofendem ao ato jurídico 
perfeito, de tal modo que devem se sujeitar à vedação da dis-
criminação da pessoa idosa contida no Estatuto.

A assistência à saúde no contexto nacional

 Conforme já se mencionou, o direito à saúde assume 
enorme dimensão social, visto que se subsume à proteção da 
vida. Assim, é importante reconhecer que a CR/88 avançou 
em termos formais na medida em que estatuiu a saúde como 
direito social fundamental. Porém, o desafio que se deve su-
perar, no momento, não se restringe mais à declaração de 
direitos, mas deve abranger a consolidação prática e efetiva 
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[...] nos casos de doença, cada um tem o direito a um 
tratamento condigno de acordo com o estado atual da 
ciência médica, independentemente de sua situação 
econômica, sob pena de não ter valor sua consignação 
em normas constitucionais (SILVA, 2005, p. 308).

 Todavia, tem-se percebido (até mesmo pela notória ca-
rência do SUS) que o número de contratantes de serviços de 
saúde particulares tem crescido de forma exorbitante, aumen-
tando os lucros dos fornecedores, bem como a cobrança dos 
consumidores por prestações mais qualificadas das atividades 
médico-hospitalares.
 Conforme dados fornecidos pela Agência Nacional de 
Saúde  (AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 2011) em pesqui-
sa realizada em março do corrente ano, existem 1.042 (mil e 
quarenta e duas) operadoras de planos de saúde médico-hos-
pitalares, que fornecem serviços a 46.634.765 (quarenta e seis 
milhões seiscentos e trinta e quatro mil setecentos e sessenta e 
cinco) de pessoas. Ressalta-se ainda, que segundo a mesma fon-
te (2011), a receita dessas empresas operadoras dos planos de 
assistência privada à saúde, somente no primeiro trimestre des-
te ano, auferiu o estratosférico valor de R$ 18.418.793.598,00 
(dezoito bilhões e quatrocentos e dezoito milhões e setecentos 
e noventa e três mil e quinhentos e noventa e oito reais). 
 Dentro dessa perspectiva, surge a evidente necessidade 
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das garantias trazidas constitucionalmente. 
 Diuturnamente, o que se vê é falta de estruturação 
dos entes responsáveis pela garantia da saúde da população, 
desde a falta de medicamentos básicos à ausência de vagas 
em leitos de centros de tratamento intensivo, situação que se 
agrava ainda mais quando o cidadão não consegue angariar 
recursos suficientes para suportar os altos custos dos planos 
privados de saúde, o que vai ao encontro com a consideração 
de Silva (2005, p. 308):



de uma abordagem jurídica mais acurada a respeito da com-
plexa relação de consumo que se verifica no âmbito da saúde 
pública, mais atenta a   inda quando se trata de consumidores 
tidos como hipervulneráveis.

A relação de consumo no âmbito da assistência à saúde

 A partir das últimas décadas, quando passou a vigorar 
o CDC, o que se visualizou foi uma revolução nas relações de 
consumo, que é reconhecidamente importante à manutenção 
da ordem econômica. Passou-se a cuidar mais de perto dos 
contratos de consumo, considerando a hipossuficiência cara-
cterística e natural do consumidor em face do fornecedor, que 
notavelmente sempre foi campo fértil ao cometimento de abu-
sividades. O Código Civil de 2002 (CC/02) insculpiu o princípio 
da boa fé objetiva, o que também restou valorizado nas relações 
de consumo, de modo que o CDC, em seu art. 51, inciso IV, nega 
validade às cláusulas contratuais que sejam incompatíveis com 
a boa-fé e a equidade. 
 No mesmo rumo, Pereira (2011, p. 18-19), em lição 
acerca do princípio da boa-fé, proscreve que:

[...] serve como elemento interpretativo do contrato, 
como elemento de criação de deveres jurídicos (dever 
de correção, de cuidado e segurança, de informação, de 
cooperação, de sigilo, de prestar contas) e até como ele-
mento de limitação e ruptura de direitos (proibição do 
venire contra factum proprium, que veda que a conduta 
da parte entre em contradição com conduta anterior, do 
inciviliter agere, que proíbe comportamentos que vio-
lem o princípio da dignidade humana [...]) (PEREIRA, 
2011, p. 18-19).
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 O caráter público do CDC, expressamente reconhecido 
pelo seu art. 1º, vincula sobremaneira os sujeitos responsáveis 



pela aplicação do direito, de modo que a partir da vigência 
do aludido diploma, a vulnerabilidade passa a ser combatida 
no campo judicial, principalmente por meio das massificadas 
ações revisionais de contrato ajuizadas, bem como pela possi-
bilidade de que sejam declaradas nulas de pleno direito as cláu-
sulas contratuais que demasiadamente forem contra ao princí-
pio da boa-fé objetiva, conforme acima se expôs.
 Assim, a proteção da vulnerabilidade como fator fun-
dante da Lei consumerista, só ratifica a importância de uma 
análise mais rigorosa dessas relações jurídicas de consumo. No 
especial caso dos planos de saúde, o que se constata na grande 
maioria das vezes é a aposição de abusos quando da celebração 
dos contratos, o que é agravado pela natureza desses termos, 
tipicamente de adesão, prejudicando tanto a população econo-
micamente ativa, composta por pessoas jovens, como também 
os idosos, que de maneira mais urgente e essencial dependem 
dos serviços de saúde ofertados pelos planos privados.
 Quando se trata de consumidor idoso, conforme susten-
ta Marques et al. (2009), tem-se uma vulnerabilidade potencia-
lizada caracterizada pela urgência e pela extrema necessidade 
de adesão aos planos, que muitas vezes são assumidos no afã de 
se garantir o acesso à saúde, não garantido pelos entes públi-
cos.
 A adesão desses planos, na maioria das vezes, nem mes-
mo são acompanhadas de uma fase preliminar, em que se po-
deria levar a cabo uma análise mais adequada dos termos em 
que se contrata, e até mesmo mensurar a repercussão do encar-
go assumido pelo consumidor, visto que são contratos de longa 
duração. 
 Os aludidos contratos de adesão destacam-se por ser 
cada vez mais rotineiros, na atual dinâmica de mercado, o que 
dificulta uma negociabilidade ampla entre as partes contratan-
tes. O diploma legislativo que o define é o próprio CDC, esta-
belecendo que essas espécies de contratos caracterizam-se pela 
unilateralidade da definição das cláusulas e condições.
Fiúza (2008) menciona quatro características comuns aos con-
tratos de adesão, quais sejam, “predisposição, uniformidade, 
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[...] a Lei considera mais justo que as condições sejam 
fixadas pelo homem a quem se concedeu crédito do que 
pelo outro, pois que a maioria das coisa não são estima-
das no mesmo valor pelos que a possuem e pelos que 
necessitam delas. Cada classe dá grande valor ao que é 
seu e que ela oferece; não obstante, a retribuição é feita 
nos termos fixados pelo que recebe. Mas, sem dúvida, 
este deve avaliar uma coisa não pelo que lhe parece va-
ler quando a possui e sim pelo valor que lhe atribuía 
antes de possuí-la (ARISTÓTELES apud FIÚZA, 2008, 
p. 477).

 No contexto dos planos privados de saúde, tem-se o 
consumidor idoso como aderente se sujeitando a ter que convi-
ver com a desvalorização de sua classe, que apesar de ter con-
tribuído por anos para o desenvolvimento econômico e social 
do país, carrega consigo o fardo de ser concebida como a que 
mais onera as operadoras, por carecer, obviamente, de maior 
atenção médica e hospitalar, devido à natural vulnerabilidade 
física. Essa mentalidade potencializa os abusos, que se revelam 
na forma de preços absurdos e desproporcionais nas prestações 
cobradas pelos fornecedores de planos de assistência médica.

A questão da aplicação do artigo 15, § 3º, do Estatuto 
do Idoso sem ofender o ato jurídico perfeito 
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abstração e rigidez” (FIUZA, 2008, p. 475). Rodrigues (2002) 
alerta que o aderente no contrato de adesão é a parte mais fraca, 
já que comumente é quem apresenta a necessidade inafastável 
de contratar e utilizar do serviço oferecido, principalmente no 
caso das relações consumeristas. Nesse sentido, apresentam-se 
os fundamentos do princípio trazido pelo CDC de que nesses 
referidos contratos as cláusulas sempre devem ser analisadas 
e interpretadas em prol do aderente/consumidor, lógica que já 
era enunciada na obra aristotélica Ética à Nicômaco, em trecho 
citado por Fiúza (2008, p. 477):



 Os contratos firmados anteriormente à Lei 9.656/98 
(Lei dos Planos de Saúde) representam fielmente a concepção 
acima aludida. Dentre as principais discriminações sofridas pe-
los idosos encontra-se a cobrança diferenciada de valores men-
sais com base na faixa etária. 
 Pasqualotto (2003) constata a mentalidade preconcei-
tuosa constante dos contratos anteriores à aludida Lei, afir-
mando que os consumidores idosos de planos de saúde esta-
vam submetidos a um estado anárquico de mercado, em que se 
via o livre jogo das conveniências das empresas.
 Os reajustes no âmbito dos contratos celebrados pelos 
consumidores idosos devem ser vistos com bastante cautela pe-
las empresas fornecedoras desses serviços, sob pena de frustrar 
uma “legítima expectativa de se manter protegido o idoso pela 
relação contratual que estabeleceu durante o percorrer do tem-
po”, nos dizeres de Limberger e Moraes (2010, p. 202).
 O que se deve considerar no momento de sopesar os 
interesses assumidos pelas empresas operadoras de planos de 
saúde é que os lucros perseguidos em nenhuma medida justi-
ficam a supressão do acesso à saúde, até porque está-se diante 
de uma obrigação assumida constitucionalmente pelo Estado, 
qual seja, a de garantir a dignidade da pessoa humana, que per-
passa o fornecimento de condições adequadas para a manuten-
ção da saúde pública.
 Busca-se, portanto, a preservação da boa fé e o privi-
légio do princípio da confiança, de modo que o contratante/
consumidor não se veja rendido pela rigidez de imposições ar-
bitrárias das operadoras dos planos privados de saúde. De tal 
sorte, essa preservação ganha ainda mais força quando o plei-
to judicial assume a defesa do interesse de uma coletividade, 
na figura dos denominados direitos individuais homogêneos e 
indisponíveis, que não podem ser compreendidos no seio da 
sistemática da tutela de direitos individuais, tanto no âmbito 
processual, como no material.
 A aludida categoria dos direitos individuais homogêne-
os, que por expressa dicção legal, envolve o direito à preserva-
ção da saúde do idoso, tem sua importância reconhecida por 
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 Como se sabe, a CR/88, em seu art. 230 já consolidou 
o direito à saúde, o que bastava para a adesão dos tribunais no 
momento da aplicação do referido direito aos casos que fossem 
postos a juízo para a discussão do direito à saúde. Todavia, a 
construção legislativa que teve por fim o Estatuto do Idoso cor-
roborou com o combate da discriminação dos idosos nos pla-
nos de saúde para fins de cobrança diferenciada de valores nas 
mensalidades. A vedação expressa trazida pelo art. 15, § 3º, ba-
teu de frente com os planos já existentes de assistência à saúde, 
impossibilitando a alteração dos valores pagos pelos consumi-
dores por completarem 60 (sessenta) anos.
 O aludido dispositivo representou a efetivação de uma 
longa caminhada percorrida na luta contra os abusos cometi-
dos pelas empresas privadas de planos de saúde, reconhecendo 
a todo custo que o consumidor idoso carece de proteção, por 
motivos muito mais que óbvios, e muito ainda por já ter contri-
buído com a sociedade com anos de trabalho.
 Apesar do avanço acima reconhecido, está-se longe da 
perfeição. A irretroatividade do Estatuto do Idoso, bem como 
da Lei dos Planos de Saúde tem sido principal argumento das 
operadoras dos planos para se esquivarem da vedação da dis-
criminação por faixa etária que esses ordenamentos trouxe-
ram. 
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A importância prática desta categoria é cristalina. Sem 
sua criação pelo direito positivo nacional não existiria 
possibilidade de tutela coletiva de direitos individuais 
com natural dimensão coletiva em razão de sua homo-
geneidade, decorrente da massificação/padronização 
das relações jurídicas e das lesões daí decorrentes. A 
“ficção jurídica” atende a um imperativo do direito, re-
alizar com efetividade a Justiça frente aos reclames da 
vida contemporânea (DIDIER JÚNIOR; ZANETI JÚ-
NIOR, 2011, p. 78).

Didier Júnior e Zaneti Júnior (2011, p. 78):



 A despeito do reconhecimento da pertinência do argu-
mento ventilado, cumpre-se analisar, todavia, que a condição 
imposta pela variação do valor das prestações consta de cláu-
sula que somente se concretizará ao tempo em que o evento 
futuro (implemento da idade) ocorrer. Assim, o caráter aleató-
rio e desaperfeiçoado deste termo, leva à conclusão de que se o 
aderente/consumidor completar a idade estabelecida pelo con-
trato ao tempo em que já vigorava as disposições do Estatuto 
do Idoso, este deve, portanto, reger a relação jurídica, sem que 
se cogite ofensa ao ato jurídico perfeito ou ao direito adquirido.
 Sobre o problema que se verificou, Marques et al. (2009) 
posiciona-se de forma bastante pertinente, identificando a con-
jugação do CDC como fonte de análise dos referidos planos de 
saúde. Assim, tem-se que o Estatuto do Idoso, assim como a Lei 
dos Planos de Saúde, veio consolidar uma posição que já ha-
via de ser tomada quando consideradas as cláusulas gerais do 
CDC, que vedam com veemência o desequilíbrio contratual. No 
mesmo sentido, tem-se a conclusão de Nunes (2003), quando 
da análise do diploma consumerista em sua eficácia horizontal, 
tendo pertinência sempre que verificada uma relação em que 
nos polos verifica-se a presença de um consumidor e um for-
necedor. A aplicação do CDC não vislumbra, definitivamente, 
a invalidação do contrato, mas unicamente declarar nulos os 
abusos nele existentes. 
 Diante disso, verifica-se que o Estatuto do Idoso, mes-
mo que não possa ser aplicado aos contratos anteriores a sua 
vigência, em respeito à irretroatividade das leis, deve ser consi-
derado como elemento fático capaz de ser utilizado como parâ-
metro para aferir se determinada cláusula contratual apresen-
ta-se como abusiva.
 Ora, se o Diploma Protetivo trouxe tal proibição, existiu 
uma razão legislativa para tanto, que não pode ser outra, senão 
a de que as cláusulas que existiam variando a prestação em pre-
juízo do consumidor era potestativa e discriminatória, deven-
do, portanto, ser aplicado o CDC para declarar sua nulidade.
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Conclusão

 A partir das discussões trazidas pelo presente estudo, 
chega-se à conclusão de que as cláusulas contratuais que são 
contrárias à proibição contida no art. 15, §3º do Estatuto do 
Idoso não podem ser mantidas, mesmo que os contratos te-
nham sido firmados anteriormente à Lei que instituiu o Diplo-
ma Protetivo. Entender em sentido contrário seria o mesmo 
que negar os preceitos constitucionais de tutela do idoso e do 
consumidor, e deixar de reconhecê-los no âmbito das relações 
privadas.
 Sob um enfoque constitucional, pôde-se chegar a tal 
conclusão por diferentes linhas lógico-argumentativas. Inicial-
mente, necessário compreender que o ato jurídico perfeito e o 
direito adquirido, que são óbices à retroatividade das leis, não 
se configuram nos contratos de planos de saúde, especialmente 
no que diz respeito às cláusulas estipuladas que dependem de 
fator incerto e dotado de futuridade, qual seja, o implemento 
da idade sexagenária. Portanto, a aplicação do Estatuto do Ido-
so é de ser considerada razoável, levando-se em consideração 
o interesse socialmente relevante que visa tutelar. Seria o mes-
mo, ainda, que tratar idosos consumidores de maneira distinta, 
em decorrência, unicamente, da época em que contrataram o 
plano de saúde, em ofensa à isonomia.
 Não bastasse, verifica-se que a relação existente entre 
as partes envolvidas nos contratos de planos de saúde é de na-
tureza consumerista, o que implica a aplicação do CDC, que por 
sua vez consigna a nulidade de cláusulas que lesem o consumi-
dor, e que se afigurem de caráter abusivo. 
 Nesse sentido, mesmo que a proibição trazida no Es-
tatuto não possa ser aplicável de forma direta, deve ser consi-
derada como um elemento fático interpretativo, já que a proi-
bição só veio a existir em razão do legislador vislumbrar que 
cláusulas daquela natureza lesam o consumidor idoso, o que, 
por si só, ampara a declaração de nulidade, nos termos do CDC.
 Se o julgador ao aplicar o direito deve buscar elementos 
de realidade para subsumir determinada norma ao caso con-
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creto, não há como olvidar que o reconhecimento da abusivi-
dade de cláusulas contratuais que estipulam uma variação des-
proporcional da prestação em razão da alteração da faixa etária 
encontra na realidade jurídica brasileira um fato incontestável, 
que é a vedação de estipulações dessa índole em contratos cujo 
objeto seja a prestação de saúde suplementar. Esse foi o reco-
nhecimento ope legis de que aquelas cláusulas assumiram um 
caráter discriminatório e abusivo, indo contra a boa-fé objetiva, 
que é expectativa de como o contratante deve se portar na con-
dução do contrato.
 Por fim, diante de uma visão estritamente constitucio-
nal, deve-se reconhecer que o mandamento constitucional que 
prevê a garantia da saúde do idoso, e sua não discriminação na 
sociedade, contraposta à norma que proíbe a ofensa ao ato ju-
rídico perfeito e ao direito adquirido, em uma visão pragmática 
e interpretada diante do contexto da questão da saúde em âm-
bito nacional, assume maior valor. Trata-se de uma proteção 
não só à saúde do idoso, mas, necessariamente, à vida, já que o 
ônus excessivo de um plano de saúde pode ser determinante ao 
não acesso à saúde, visto que é fato incontroverso que o sistema 
de saúde pública no Brasil está na linha da precariedade.
 O conflito entre dispositivos constitucionais, como pre-
leciona o neoconstitucionalismo deve ser resolvido mediante o 
sistema de ponderações de valores, dentro de uma perspectiva 
concreta. Diante da realidade do sistema público de saúde do 
Brasil, tornar excessivo o custo dos planos de saúde suplemen-
tar pode acarretar em um inchaço ainda maior das demandas 
públicas e inviabilizar o acesso. Embora a atividade das em-
presas operadoras desses planos tenha finalidade lucrativa, é 
importante frisar que a atividade a qual se dispuseram realizar 
envolve um tema de interesse público e, por conseguinte, deve 
ser regulado pelo Estado, qual seja, o acesso à saúde.
 Nesse sentido, tem-se a figura da ANS como agência re-
guladora que intenciona evitar que as operadoras se valham de 
uma necessidade pública para enriquecerem a qualquer custo. 
O reconhecimento da nulidade das cláusulas que prevejam a 
variação da prestação dos planos de saúde em razão da faixa 
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etária deve ser acompanhado de um planejamento atuarial 
quem não comprometa todo o sistema de saúde suplementar, 
onerando sobremaneira as empresas. A despeito disso, as re-
percussões do afastamento dessas estipulações devem ser dis-
cutidas mediante uma análise econômica a ser levada a efeito 
pelo Estado e pelas operadoras, não podendo ser a ausência de 
uma solução razoável entre essas partes argumento para man-
ter a abusividade e discriminação do idoso consumidor no caso 
concreto.
 Existem meios para que haja uma compensação equi-
librada em decorrência da baixa de arrecadação das empresas 
operadoras desses planos pela não variação das prestações dos 
contratos anteriores ao Estatuto do Idoso. Uma forma propos-
ta e que se afigura como razoável seria um planejamento de 
isenções fiscais específicas a serem promovidas pelo Executivo 
com o intuito de resguardar a manutenção de um sistema de 
saúde suplementar eficiente, em benefício de sua competência 
constitucional de garantia do acesso à saúde, da proteção ao 
consumidor e ao idoso.
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Patentes em biotecnologia: Patentear Vida 
 ou objetivar o uso positivo da patente 

na política de desenvolvimento  
da Biotecnologia

Sarah Rêgo Goiatá 1

Orientador: Bruno Torquato de Oliveira Naves

Resumo:
O presente trabalho objetivou a abordagem de aspectos 
concernentes à proteção patenteária de biotecnologias, de 
modo a desvelar paradigmas quanto à política patenteária, 
analisando aspectos positivos da utilização de patentes bio-
tecnológicas em um âmbito de observância à função social 
e a um mínimo ético. Para tanto foram investigadas doutri-
nas e decisões judiciais nacionais e estrangeiras objetando 
uma reflexão quanto aos aspectos positivos e negativos da 
patente, a política patenteária está diretamente ligada às 
condições socioeconômicas que perfazem cada país assim 
como seu potencial em fomento à pesquisa biotecnológica. 
De acordo com os ditames pesquisa realizada, não se pre-
tende promover uma difusão dos direitos de propriedade 
às matérias biológicas em seu estado natural, uma vez que 
a mesma não atende desde a requisitos de atividade inven-
tiva até o que é eticamente plausível. Os países que pos-
suem proteção patenteária promovem não somente uma 
inserção na dinâmica de apropriação de biotecnologias 
pelo mercado como também um maior investimento em 
pesquisas e desenvolvimento biotecnológico. Evidencia-se 
a necessidade de desenvolvimento de políticas de proteção 
dos direitos intelectuais de modo com que não ocorra uma 
estagnação e dependência de países menos desenvolvidos a 
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recursos biotecnológicos estrangeiros. Todo o sistema mer-
cadológico da ciência e da biotecnologia fundamenta-se 
nas bases do sistema patenteário que não se constitui ape-
nas pela simples busca econômica e de progresso cientifico, 
mas pelos benefícios concernentes ao desenvolvimento do 
potencial nacional. E nesse sentido a patente transita do 
local para o global.
Palavras-chave: Patentes. Biotecnologia. Desenvolvi-
mento. Função social. Direito. 

 O presente capítulo é fruto de um ano de pesquisas 
cientificas que se destinaram ao estudo de uma temática muito 
abrangente e complexa, nos mais diversos âmbitos, porém, não 
menos atual e de suma importância ante o desenvolvimento 
biotecnológico brasileiro.  
 Fora estudado o desafio da pesquisa e desenvolvimento 
de biotecnologias sob o prisma da politica patenteária de mi-
crorganismos, levando-se em conta o expressivo concurso dos 
preceitos éticos ao se tratar do patenteamento de microrganis-
mos objetivando não somente os aspectos mercadológico e de-
senvolvimentista. 
Para análise do conteúdo foram-se utilizados diversos prismas 
em âmbito nacional e internacional, além do disposto em nossa 
Constituição Federativa do Brasil de 1988. 
 A humanidade situa-se em um contexto de ascensão das 
mais diversas descobertas cientificas,especificamente no que 
tange as esferas genéticas na manipulação de células-tronco, 
fomentando a necessidade de um estudo mais especifico obje-
tivando uma regulamentação que proteja e promova o desen-
volvimento e difusão das biotecnologias, que se constituem de 
extrema importância para sociedade e comunidade cientifica 
internacional priorizando a observância de parâmetros éticos e 
morais. 
 Ademais, são crescentes os avanços nas esferas biotec-
nológicas desde o século XX, suscitando a necessidade uma 
proteção efetiva aos inventos biotecnológicos, especialmente 
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quando falamos da manipulação genética dentre outros meios 
de manipulação de microrganismos para formulação de bio-
tecnologias, com vistas ao provimento de recursos eficazes em 
âmbito medico para a manutenção da vida. Para tanto, se fa-
zem necessários investimentos de alto caráter financeiro, uma 
vez que as custas de uma pesquisa biotecnológica envolvem in-
vestimentos concernentes ao fomento da investigação e ensaios 
clínicos necessários desde o desenvolvimento até a chegada da 
biotecnologia ao mercado.
 Como salienta a Profa. Faria (2001, p.1):

O domínio das informações genéticas representa um 
ponto notável do desenvolvimento do saber e um salto 
tecnológico na ciência genômica, e reabre ao debate as 
implicações sociais, éticas e legais que deverão surgir 
dessas pesquisas. Nesse rol, incluem-se as patentes 
biotecnológicas[...].

 Em alguns países já se observa a incidência de prece-
dentes que possibilitam a utilização do material genético com 
o escopo comercial e cientifico,uma vez que, os estudos sobre 
a biotecnologia estão sempre evoluindo, perfazem um conside-
rável mercado econômico em diversas áreas da medicina e da 
farmacologia, demonstrando a necessidade de enquadramento 
do Brasil como pais que possui uma politica de proteção paten-
teária aos inventos biotecnológicos com o objetivo de fomentar 
investimentos em seus setores de desenvolvimento cientifico- 
biotecnológico de modo a não estagnação da produção cientifi-
ca nacional e não dependência de recursos médicos estrangei-
ros 
 Os problemas estruturais quanto a atual lei de patentes 
e os estigmas ideológicos morais e religiosos dificultam a mu-
dança de percepção acerca da importância  do sistema paten-
teário biotecnológico gerando um desnivelamento de recursos 
tecnológicos entre os países que não possuem a proteção pa-
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tenteária em detrimento dos que possuem. 
 Em suma, o principal óbice acerca do direito de pro-
priedade para biotecnologia não se limita ao crivo ético, mas 
essencialmente a caracterização dos requisitos materiais ne-
cessários a concessão da patente, bem como ao liame tênue en-
tre descoberta e invenção.
 Como sabiamente expõe o prof. Vizzotto (2010, p.20):

Não se pode olvidar que todo trabalho cientifico abran-
ge abordagens de um conjunto sistematizado de ideias, 
de verdades logicamente encadeadas entre si, sen-
do elas um produto cumulativo, mas não um produ-
to acabado de conhecimento; todo trabalho cientifico 
comporta conhecimentos em processo, comporta um 
conjunto geralmente de verdades provisórias, o que 
possibilita revisões constantes e novas descobertas; de 
modo que, na ciência, como já explicou Kelinger (1975), 
as verdades são sempre provisórias e passiveis de revi-
são. Sendo assim, um dos escopos desse trabalho é ser-
vir de fundamentação ao estimulo de novas discursões 
para o surgimento de novas ideias acerca do tema ora 
tratado, bem como de suas especificidades. 

Desejo-lhes uma boa leitura e reflexão acerca dos pontos traba-
lhados nessa pesquisa.

Conceitos gerais a cerca da propriedade intelectual

 A Propriedade Intelectual se constitui de um sistema 
abrangente formulado com o escopo de proteger e assegurar 
a exclusividade da atividade intelectual abarcando os  campos 
literário, artístico e inclusive o campo industrial. Podendo estar 
ligada tanto a proteção de bens corpóreos como a proteção de 
bens incorpóreos. Este sistema é caracterizado por três campos 
distintos:
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 1.Propriedade Industrial: patentes “lato sensu” marca, 
desenho industrial entre outros;
 2. Direito Autoral: direito de autor, de software, entre 
outros;
 3. Proteção “sui generis”: cultivares, topografias, circui-
tos integrados e conhecimentos tradicionais. 
 Na Constituição da República Federativa do Brasilno 
art.5° inciso XXVI e XXIX  temos expostos os direitos do in-
ventor e da sociedade. Especifica também que, são passiveis de 
patenteamento as invenções que atendam  a três critérios bási-
cos: (Novidade, Atividade inventiva e Aplicação industrial). 
 Tendo como finalidade desenvolver a propriedade in-
dustrial no Brasil, foi criado em 1970 uma autarquia federal 
vinculada ao ministério de desenvolvimento, indústria e co-
mércio exterior, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectu-
al (INPI), sendo este, oórgão que concede as  patentes. 
Após as discussões que deram origem ao acordo “Trade-Rela-
tedAspectsofIntellectualPropertyRights”  (TRIPS), em 1994 o 
Brasil, objetivando adequar-se ao panorama industrial mun-
dial, tornou vigente a atual Lei de Propriedade Industrial, Lei 
n. 9.279/1996, que inovou em diversos aspectos e reforçou 
os critérios de aceitabilidade da patente (novidade, atividade 
inventiva e aplicação industrial) anteriormente dispostos na 
Constituição agora materializado nos artigos 8,11,13 e 15 da LPI 
9.279/1996.

Contexto relativo ao patenteamento de biotecnologias

Contexto Nacional

 Em matéria de normatização e regulamentação do sis-
tema patenteário nacional possuímos a Lei de Propriedade In-
dustrial n° 9.279 sancionada em 14 de maio de 1996  das quais 
vislumbramos em seu conteúdo normas que em suma, nos fa-

1 Em tradução livre: “Acordo Comercial sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual”.
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zem aferir que o Brasil se posiciona forma clara quanto ao pa-
tenteamento de determinadas Biotecnologias. 
 Os artigos que se referem ao objeto de nossos estudos são: 
 • Art. 10 - Não se considera invenção nem modelo de 
utilidade:

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, 
bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, 
para aplicação no corpo humano ou animal; e IX - o 
todo ou parte de seres vivos naturais e materiais bio-
lógicos encontrados na natureza, ou ainda que dela 
isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qual-
quer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. 
(BRASIL, 1996)

 • Art. 18 - Não são patenteáveis:

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-
organismos transgênicos que atendam aos três requisi-
tos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva 
e aplicação industrial - previstos no art. 80 e que não 
sejam mera descoberta. Parágrafo único - Para os fins 
desta lei, microorganismosctransgênicos são organis-
mos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, 
que expressem, mediante intervenção humana direta 
em sua composição genética, uma característica nor-
malmente não alcançável pela espécie em condições 
naturais.  Parágrafo único- para os fins desta lei, mi-
crorganismos transgênicos são organismos, exceto o 
todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, 
mediante intervenção humana direta em sua compo-
sição genética, uma característica normalmente não 
alcançável pela espécie em condições naturais.(BRA-
SIL,1996)

 Segundo nos reporta o Estudo Comparativo dos 
Critérios de Patenteabilidade para Invenções Biotecno-
lógicas em Diferentes Países do INPI (2007, pág.15-16) :       
São considerados patenteáveis no Brasil: 
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[...]  As composições que contenham material genético 
ou sequencias de aminoácidos ou vírus, desde que de-
vidamente caracterizadas como composições (ou seja, 
modificados em laboratório/ grifo nosso);                 As 
composições contendo extratos, moléculas, substancias 
ou misturas obtidas de ou produzidas apartir de vege-
tais, animais ou microrganismos encontrados na nature-
za, desde que devidamente caracterizadas como compo-
sições, não são consideradas como produtos biológicos 
naturais;        Processos de extração/ isolamento.[...]                                                             

 Não obstante ao fato do Brasil não possuir uma polí-
tica patenteária favorável a ao fomento de Biotecnologias, o 
país possui um expressivo potencial científico e mesmo que de-
ficiente em seus recursos de proteção intelectual aos inventos 
biotecnológicos nacionais, é viável que o país possa desenvol-
ver se bem observadas e direcionadas a gestão dos recursos de 
proteção patenteária que já possuímos.  

Contexto Internacional

 As regulamentações observadas no panorama mun-
dial no que tange ao licenciamento da patente biotecnológica 
demonstram que em diversos países se é possível o patentea-
mento de material biológico “vida”, mas o que também se 
observa e que em alguns países ainda existe uma resistência 
a aceitação “livre’ da patente biotecnológica sem que incida a 
observância das questões éticas, morais e até legais vigentes. 
 Para iniciarmos a análise do contexto internacional no 
âmbito de aceitação da patente biotecnológica, elencamos al-
guns países como Japão, Estados Unidos, e por fim aprofunda-
remos nos aspectos de regulamentação dos países europeus. 
 O Japão há muitos anos vem buscando politicas de 
gestão pública objetivando se caracterizar como potência mun-
dial em diversos aspectos, essencialmente no que concerne à 
liderança científica internacional, para essa liderança se mate-
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rialize o governo tem realizado investimentos no setor Biotec-
nológico. A regulamentação da patente biotecnológica japone-
sa é feita pela legislação Japonesa Relacionada à Propriedade 
Industrial 2004 e pelo Guia de Exames de Patentes e de Mod-
elo de Utilidade. É necessário destacar que em ambas regula-
mentações não existem muitas diligências a cerca do patentea-
mento de material biológico, a não ser pela caracterização de 
métodos para tratamento no corpo humano por meio de cirur-
gias ou terapias bem como métodos de diagnósticos médicos 
como matérias não patenteáveis.
 Os Estados Unidos possui em suas bases um forte sis-
tema patenteário gerado pelo alto índice de qualificação do po-
tencial científico nacional e esta fato não seria diferente no que 
tange as patentes em biotecnologia, umas vez que, os Estados 
Unidos tem se destacado na produção e difusão de biotecnolo-
gias para todo o mundo.        Segundo o Estudo Comparativo dos 
Critérios de Patenteabilidade para Invenções  Biotecnológicas 
em Diferentes Países  nos Estados Unidos (2007, pág.39)  a 
matéria patente biotecnológica é regulada em âmbito legal por:

A atual base legal americana é constituída (a) pelo es-
tatuto 35 USC, ou seja, o título 35 do Código dos Esta-
dos Unidos – United States CodeTitle 35 (USA, 2007a); 
(b) pelas regras: 37 CFR., ou seja, o título 37 do Códi-
go Federal das Regras de Patentes, Marcas e Direitos 
Autorais, que regula o escritório americano de patentes 
– United States CodeTitle 37 (USA , 2007b) e (c) pe-
los casos legais julgados pela corte americana através 
da interpretação da lei americana. Os detalhes de como 
uma patente deve ser examinada nos EUA estão no Ma-
nual de procedimento de exame de patente – Manual of 
Patent Examining Procedure (USPTO, 2006a).
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 O único óbice encontrado na legislação americana acer-
ca do patenteamento de Biotecnologias é em relação ao paten-
teamento de sequências de ácido nucléico de ocorrência natu-
ral e plantas silvestres.
 A União Européia se destaca no âmbito da politica pa-
tenteária de biotecnologias por alocar um grande número de 
empresas produtoras de biotecnologias. Na União Européia 
observa-se a incidência da diretiva 44/98 e da Convenção Eu-
ropéia de Patentes (EPC)  para a regulação das patentes biotec-
nológicas.
A Diretiva 98/44/CEde 6 de Julho de 1998 promulgada pelo 
Parlamento Europeu relativa à proteção jurídica das invenções 
biotecnológicas dispõe de forma muito expressiva quanto as 
beneficies do patenteamento de biotecnologias ante o desen-
volvimento e progresso gerado pelas mesmas, dispõe também 
sobre a necessidade de investimentos nos setores de pesquisas 
biotecnológicas que se materializam por meio de uma prote-
ção jurídica eficaz. Não obstante as beneficies anteriormente 
dispostas, a diretiva também salienta sobre as questões éticas, 
sobre os tratados que restringem o âmbito de abrangência da 
patente biotecnológica. Especificando da seguinte maneira as 
restrições a proteção patenteária biotecnológica: 

Art.4- (1) Não são patenteáveis: a) As variedade vege-
tais e as raças animais;  b) Os processos essencialmente 
biológicos de obtenção de vegetais ou animais. (98/44/
CE)
Art.5- (1) O corpo humano, nos vários estádios da sua 
constituição e do seu desenvolvimento, bem como a 
simples descoberta de um dos seus elementos, incluin-
do a sequencia ou a sequencia parcial de um gene, não 
podem constituir invenções patenteáveis. (98/44/CE)
Art.6- (2) Nos termos do disposto no n1, consideram-se 
não patenteáveis, nomeadamente: a) Os processos de 
clonagem de seres humanos; b) Os processos de modi-
ficação da identidade gene ́tica germinal do ser huma-
no; c) As utilizações de embriões humanos para fins in-
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dustriais ou comerciais; d) Os processos de modificação 
da identidade gene ́tica dos animais que lhes possam 
causar sofrimentos sem utilidade me ́dica substancial 
para o Homem ou para o animal, bem como os animais 
obtidos por esses processos.(98/44/CE)

 A Convenção Europeia de Patentes (EPC) possui um 
caráter de unificação do sistema europeu de patentes e possui 
como um de seus focos a regulamentação da matéria paten-
teária biotecnológica explicitando inclusive as restrições para 
o patenteamento da mesma como procedimentos cirúrgicos, 
diagnósticos entre outros:
Como expõe o Prof. SIMON:

O EPC permite principalmente patentes sobre inven-
ções gene-tecnológicas, métodos para produção de fár-
macos (patentes de processo) e para os próprios fárma-
cos (patentes de produto).  
São ilícitas, todavia, as patentes sobre descobertas, Art. 
52 II, procedimentos cirúrgicos, de diagnósticos e te-
rapêuticos, Art. 52 IV, procedimentos principalmente 
biológicos, procriação de plantas  e animais, e tipos de 
plantas e espécies de animais, Art.53. (2005, pág.473)

 Na União Européia assim como em  diversos outros paí-
ses não citados nesse estudo, podemos encontrar leis que regu-
lem a atividade patenteária no que tange à biotecnologia, algu-
mas com uma política mais rigorosa e restritiva e outras mais 
flexíveis quanto ao patenteamento de materiais biológicos, o 
que pudemos observar como um todo é que quase todos os pa-
íses estudados encontramos uma certa preocupação quanto ao 
limite do objeto da patente biotecnológica objetivando um mí-
nimo ético. 
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Critérios de Patenteabilidade: 
o que é descoberta o que é invenção?

 Em conformidade com  a Lei 9279/96 os critérios ne-
cessários para obtenção da patente são: 
 •Novidade;
 •Aplicação industrial;
 •Atividade inventiva.
 A novidade é quando uma determinada invenção aten-
de a um mínimo de acessibilidade quanto ao seu entendimento, 
sendo a mesma, desconhecida perante a sociedade e dos espe-
cialistas da área pretensa à carta-patente, inovando em todos 
os aspectos científicos.
 A aplicação industrial é a possibilidade de se produzir e 
se utilizar em caráter industrial determinando invento.
 A atividade  inventiva por vezes confundida com a no-
vidade, deve conferir ao estado da técnica de determinado in-
vento já existente mais funcionalidade, além de se constituir 
de uma criação peculiar advinda de uma significativa atividade 
intelectual.
 Ademais, é necessário que o invento não se enquadre 
em nenhum impedimento caracterizado pelas leis nacionais 
para que a carta-patente seja concedida.
 Quando concebemos a questão da patenteabilidade de 
material biológico estamos negligenciando o quesito da ativi-
dade inventiva ou estamos caracterizando descoberta como in-
venção?
 Não se pode olvidar que, os maiores conflitos no âmbito 
de aceitação da patente biotecnológica, mais especificamente, 
da patente de material biológico se dão pelo fato de que muitos 
cientistas consideram o fato de se detectar ou se descobrir de-
terminado material biológico como uma invenção, ato tal que é 
contrário a ética e os valores morais da sociedade, pois ali não 
incidem nenhuma interferência intelectual quanto a matéria 
a ser patenteada. Quando verificamos que da manipulação do 
material biológico deriva-se um novo organismo (substância, 
proteína, entre outros)  estamos falando da interferência hu-
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mana e intelectual para que o novo organismo possa existir, 
incidindo então no caractere da atividade inventiva. 
 Contudo, é necessário frisar que, de forma alguma con-
sideramos válidas as tentativas de patenteamento de material 
genético apenas pelo ato de se sequenciar determinado gene, 
assim como o patenteamento de partes biológicas sem a inci-
dência de uma manipulação. 

Função social da patente 

 A Função social é prevista em nosso ordenamento pela 
Constituição da Republica de 88 em seus respectivos artigos :

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 di-
reito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: XXII - é garantido o 
direito de propriedade; XXIII - a propriedade atenderá 
a sua função social; (BRASIL,1988)
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização 
do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os dita-
mes da justiça social, observados os seguintes princí-
pios: II - propriedade privada; III - função social da 
propriedade;

 No que obsta ao texto constitucional observamos que o 
direito de propriedade assim como a expressa recomendação 
do cumprimento da função social estão diretamente ligados ao 
fomento de uma vida digna à sociedade e por esse motivo  afe-
rimos que a definição de propriedade segundo o crivo da fun-
ção social está direcionada ao atendimento das demandas da 
sociedade e a um mínimo produtivo em concordância com a 
área afeta a mesma, sendo estes preceitos uma obrigação do 
proprietário para com a sociedade. 
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 Portanto, a função social é um meio de se restringir o 
uso negligenciado da propriedade, por meio de normas cons-
titucionais objetivando que a propriedade seja legitimamente 
útil a sociedade atendendo ao proprietário bem como a socie-
dade. 
 Também podemos encontrar na Convenção America-
na de Direitos Humanos de 1969 uma determinação quanto a 
obrigação do beneficio que a propriedade deve proporcionar a 
sociedade, caso contrário a lei subordina o uso e o gozo dos 
bens da propriedade privada ao atendimento das demandas de 
direito fundamental. 
 Por fim concluímos que a função da propriedade é di-
reito fundamental que deve ser assegurado pelo judiciário por 
meio da avaliação do cumprimento da função social segundo 
os preceitos constitucionais e se necessário aplicando sansões 
cabíveis ao descumprimento dos parâmetros da mesma.
 No âmbito das patentes biotecnológicas o preceito da 
função social é essencial uma vez que, os inventos biotecnoló-
gicos se constituem de grande importância para a sociedade.  

Questões éticas a cerca do patenteamento de 
biotecnologias 

 Em todo mundo assistimos a um panorama desenvol-
vimentista no fomento de biotecnologias cada vez mais expres-
sivo e por consequência um excesso dedemandas objetivando 
o patenteamento de biotecnologias. Contudo, a proteção pa-
tenteária no que tange as biotecnologias tem se caracterizado 
como protagonista de sérios conflitos em âmbito ético, moral e 
ideológico. 
 Não obstante a existência desses conflitos éticos e ideo-
lógicos a cerca da patente biotecnológica podemos aferir que a 
grande maioria é ocasionada pela discordância e receio  acerca 
da monopolização dos inventos biotecnológicos. E nesse senti-
do, a conscientização da premente necessidade de regulamen-
tação e a conseqüenteimplementação de legislação adequada 
terá como papel quebrar paradigmas e preconceitos do senso 
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comumpelo fato da população acreditar que a patente cria um 
monopólio quanto à atividade patenteada, mas como Bruno 
Torquato específica,

“É bom entender que patentear não implica em apro-
priação, mas em um direito de excluir que outros ex-
plorem comercialmente a aplicação de determinada in-
venção. A patente divulga o conhecimento, tornando-o 
público. Assim, várias novas técnicas podem ser desen-
volvidas a partir dessa divulgação (NAVES, 2010, p.2.)”

 Por meio das patentes estamos dando valor ao trabalho 
de pesquisadores que se dedicam ao longo de toda uma vida 
para as pesquisas, visando não só resultado positivo e frutífero 
de seu labor mais também em prol de uma atitude desenvolvi-
mentista que vise um conhecimento humano referente às mais 
diversas formas da vida e da natureza objetivando a uma maior 
dignidade do ser humano, não referente somente ao que con-
cerne o ambiente médico bem como os mais diferentes setores 
aos quais estudos aprofundados adequadamente se direciona-
rão á atingir.

Considerações Finais 

 Podemos aferir que o fomento de biotecnologias a so-
ciedade é realizado desde os primórdios da humanidade na 
produção de alimentos, medicamentos e recentemente na ma-
nipulação genética, objetivando a produção de inventos salu-
tares para a sociedade. A saúde humana vem se tornando um 
objeto da biotecnologia e, ante os inventos, é papel do Direito 
regular e inovar sempre em observância aos preceitos éticos. 
Neste âmbito Bruno Hammes cita “O progresso técnico trouxe 
perspectivas grandiosas a progredir sem nos libertar dos de-
safios que as acompanham. Somos chamados a progredir e a 
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desenvolver soluções.” (2002, p.138)
 Contudo, para que se possibilite a progresso ao fomen-
to de biotecnologias vislumbramos a premente necessidade 
de proteção para os inventos que dela derivem, haja vista que, 
para a produção da biotecnologia são essenciais investimentos 
financeiros e profissionais qualificados das quais somente se é 
viabilizado com a proteção dos direitos de propriedade intelec-
tual salutares para alavancar o desenvolvimento biotecnológico 
nacional.
 Não podemos olvidar, que se constitui tendência inter-
nacional a permissibilidade quanto o patenteamento de biotec-
nologias utilizando-se de um cunho de maleabilidade ou elas-
ticidade na análise dos requisitos necessários para obtenção da 
proteção seja ela intelectual ou patenteária, das biotecnologias 
de modo a enquadrá-las nos critérios necessários promovendo 
para a biotecnologia a salvaguarda de todas as beneficies que o 
sistema propriedade intelectual promove, dentre elas o incen-
tivo financeiro para a pesquisa e promoção de novas biotecno-
logias.
 Analisando essas descobertas científicas por uma pers-
pectiva econômica, podemos aferir que o mercado econômico 
mundial apresenta um panorama favorável ao fomento dos re-
cursos necessários à pesquisa biotecnológica, acirrando uma 
forte concorrência em âmbito industrial. Não obstante ao mo-
mento economicamente favorável pela qual a pesquisa biotec-
nológica situa-se, observa-se que em locais onde não exista um 
sistema de proteção intelectual há um menor grau de desenvol-
vimento, despertando para a necessidade do desenvolvimento 
de políticas de proteção dos direitos intelectuais, de modo com 
que não ocorra uma estagnação e dependência de países menos 
desenvolvidos a recursos médicos e biotecnológicos estrangei-
ros. 
 Com os inúmeros avanços nas pesquisas científicas 
deve-se estabelecer não somente critérios de restrição, como a 
análise das reais necessidades humanas, e nesse sentido o pa-
tenteamento de biotecnologias não deve se fundamentar pela 
simples busca ao progresso científico, mas essencialmente pe-
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los benefícios concernentes ao desenvolvimento do potencial 
nacional criativo e empreendedor e prospecção da demanda 
tecnológica, gerando crescimento e desenvolvimento.
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Resumo
Esta pesquisa teve como objetivo investigar a formação 
de alunos dos cursos de psicologia e direito da PUC Mi-
nas - Unidade São Gabriel, em relação à compreensão geral 
acerca da temática da adoção de crianças e adolescentes. 
Em uma revisão de literatura no Scielo verificou-se que 
esta temática tem pouca publicação, ainda que os profis-
sionais da psicologia, do serviço social e do direito estejam 
atuando e produzindo na área. Nas entrevistas realizadas, 
procurou-se identificar conteúdos abordados durante a 
graduação relativos à adoção e verificar de que forma se 
dá a preparação desses futuros profissionais. Optou-se 
por uma entrevista semi-estruturada constituída por oito 
questões realizadas com cinco universitários, sendo três 
do curso de direito e dois do curso de psicologia, ambos 
nos últimos semestre da graduação. Algumas disciplinas 
tangenciam a questão da família e do desenvolvimento e 
direitos das crianças e adolescentes. Como esperado, os re-
feridos cursos não abordam a adoção de crianças e adoles-
centes de maneira explícita e os estudantes saem da gradu-
ação com poucas informações sobre o assunto, ainda que 
apresentem um olhar crítico e científico sobre a questão de 
forma ampla. Portanto, este trabalho aponta que a forma-
ção universitária agrega conhecimentos que correspondem 
ao debate sobre a adoção ainda que de forma dispersa, in-



direta ou pouco sistematizada, provocando indagações em 
relação a formação de psicólogos e advogados curricular 
para atuarem com a questão.  
Palavras-chave: Adoção. Universitários. Criança. Ado-
lescente. Entrevista. 

1.Trabalho elaborado por Acadêmicos do 4º  período do Curso de Psicologia da PUC Minas, Unida-
de São Gabriel durante o estágio supervisionado de práticas investigativas.
2.Professora da Faculdade PUC Minas – Unidade São Gabriel;  Supervisora do Estágio. 

 Diante da complexidade do tema adoção se faz neces-
sária uma boa compreensão, principalmente durante a gradua-
ção, dos futuros profissionais envolvidos nesse processo. A ne-
cessidade de atenção para todas as partes do processo adotivo 
(adotado, adotante, família biológica) faz desse profissional, 
responsável pela decisão que mudará permanentemente a vida 
desses envolvidos. 
 Os mitos e os tabus pertencentes a essa escolha devem 
ser questionados, pois, apesar de haver um distanciamento da 
situação, psicólogos e advogados têm suas decisões justificadas 
também de acordo com suas concepções individuais. Mas além 
dessas concepções deve haver uma preparação relevante para 
que a situação da adoção como um todo seja encarada com a 
importância que se faz necessária quando se envolve vidas a 
espera de uma decisão judicial, que culminará em grandes mu-
danças emocionais. Já se sabe dos ganhos e das perdas afetivas 
sofridas pela família adotiva e pela criança ou adolescente ado-
tada, mas pouco foi explorado até o momento sobre o traba-
lho e o conhecimento necessário dos técnicos envolvidos nesse 
processo, mais precisamente dos psicólogos e dos advogados, 
extremamente importantes para a iniciação, para a conclusão 
e para o acompanhamento da adoção. Muito se sabe acerca do 
senso comum, porém é preciso maior entendimento teórico 
dessa temática, a fim de romper com certos paradigmas, tendo 
como ponto de referência os profissionais desse meio. 
 Com base na revisão sistemática realizada com os ar-
tigos do Scielo, com o tema adoção, foi verificado um número 
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pequeno de produções na área. Diante da necessidade de uma 
boa preparação destes profissionais durante a graduação para 
atuar nesse campo tão vasto, é importante entender o quanto 
os mitos e os tabus pessoais influenciam nas decisões dos futu-
ros profissionais das áreas de psicologia e direito, além de ter a 
percepção se há ou não entendimento nessa área por parte dos 
universitários. Portanto, busca-se investigar como a formação 
de universitários do direito e da psicologia influencia na com-
preensão geral dos mesmos sobre a adoção de crianças e ado-
lescentes.
 O objetivo geral é investigar a formação de universitá-
rios de direito e psicologia em relação à adoção de crianças e 
adolescentes. E os objetivos específicos são: 1. Averiguar dis-
ciplinas que abordam a temática da adoção nos currículos de 
direito e psicologia. 2. Identificar os conhecimentos da área do 
direito e da psicologia sobre o processo de adoção. 3. Explorar 
as compreensões dos universitários dos cursos de direito e psi-
cologia sobre adoção de crianças e adolescentes. 

Procedimentos de pesquisa

 Essa é uma pesquisa descritivo-exploratória, de modo 
qualitativo, entre estudantes do curso de psicologia e direito 
da PUC Minas, unidade São Gabriel. Esse tipo de pesquisa tem 
como objetivo “proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, 
acerca de determinado fato” (GIL, 1999). Segundo Gil, as pes-
quisas exploratórias costumam ser utilizadas quando o tema é 
pouco explorado, o que torna difícil a formulação de hipóteses 
mais específicas (1999, p. 43). 
 No que diz respeito ao procedimento, a pesquisa utili-
zou de entrevista semiestruturada com cinco estudantes, sen-
do dois do curso de psicologia e três de direito, ambos na fase 
final da graduação. A escolha dos universitários que estão no 
fim do curso se deu pela possibilidade de identificar a opinião 
de futuros profissionais sobre o tema sugerido. As entrevistas 
foram realizadas no Laboratório de Saúde Coletiva, sala 02, da 
mesma instituição de ensino dos (as) entrevistados (as). O am-
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biente foi favorável por ser tranquilo e normalmente não ter 
fatores que contribuam para desvio de atenção. Por meio de um 
roteiro pré-determinado, o pesquisador (a) conduziu a entre-
vista e à medida que foi necessário adequou-se à fala do entre-
vistado. Também havia um (a) outro (a) pesquisador gravando 
e posteriormente este fez a transcrição do que foi falado.  Após 
as entrevistas terem sido realizadas e transcritas foi feita a aná-
lise do conteúdo das mesmas, visando buscar os sentidos das 
informações recolhidas. Os entrevistados assinaram um termo 
de consentimento livre e esclarecido, que garante o sigilo da 
identidade destes indivíduos.   
 Por meio do quadro 1, é possível observar algumas 
características dos sujeitos de pesquisa.
 

Quadro 1 – Caracterização dos entrevistados

ExperiênciaDuração da 
entrevista

Período

B.V Direito 10º Estagiário SAJ, as-
sistência jurídica na 
PUC.

CursoEntrevistado

T.P.G Direito 10º 09min22seg

04min05seg

Não possui experiên-
cia de estágio ou pro-
jeto na área.

Estagiário Fórum 
Lafayette

11min56seg10ºPsicologiaR.R

G.I Psicologia 10º 16min22seg Realizou projeto de 
pesquisa sobre ado-
ção

G.A.C Direito 10º 16min57seg Tem um conheci-
mento geral sobre o 
assunto através do di-
reito civil e direito da 
família.
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Resultados

Conhecimentos dos entrevistados acerca da temática

 A partir das entrevistas realizadas, alguns aspectos me-
recem destaque no que diz respeito à temática da adoção de 
crianças e adolescentes. 
 Todos os entrevistados relataram desconhecer ou ter 
poucas informações sobre o processo legal de adoção no Brasil, 

Eu, trabalho no Fórum Lafayette no caso né, mas que 
eu... tem gente que trabalhou já na, na vara lá de ques-
tão de adoção, eles comentam então mais essa questão 
mesmo de, de como, eu sei que tem uma entrevista com 
psicólogo que parece que, pelo, pelo que me contaram, 
parece ser rígida, demanda. Mas, eu não sei assim ao 
certo como que é a legislação, como que é a situação 
não. (R.R. Aluno de graduação – Psicologia).

Conheço muito mais ou menos, não conheço bem. [...] 
Eu mesmo que já estudei sobre lei né, como que adota, 
como que, que equipara os direitos, os filhos adotantes 
tem os mesmos direitos dos filhos normais, que vem, 
que são gerados pelo casal. Eu não sei como começar, 
iniciar uma adoção. (T.P. Aluna de graduação – Direi-
to).

Conhecer eu conheço, mas falar eu não sei. Eu sei que 
tem várias etapas, a criança não vai direto para o lar. 
Tem um procedimento antes dos pais conhecerem 
a criança, eu sei que tem como você participa né, de 
uma seleção, tem uma lista, tem que acompanhar, tem 
que ver as preferências do pai. Você quer uma criança 
como? Como você quer a criança, né, tem muito disso, 
tem uns que querem uma criança branca, tem um pro-
cesso em si, demorado - Risos. (G. Aluna de graduação 
– Direito).
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 Em uma das falas dos entrevistados citados acima, o 
processo de adoção foi colocado como algo demorado e buro-
crático e, de fato, esta é uma realidade. No inicio do processo, 
algumas regras são estabelecidas pela legislação. Uma delas é a 
submissão de qualquer tipo de adoção por parte do Estatuto da 
Criança e do Adolescente que, desde 2002, rege e define toda a 
situação legal de guarda no país. Como observado pela litera-
tura, “a sentença de adoção produz efeitos aquisitivos (de novo 
parentesco) e extintivos (do parentesco anterior)”, obrigando 
uma adaptação, gradual ou não, por ambas as partes do proces-
so (ROSSATO, 2009). 
 O entrevistado que tinha mais informações sobre o pro-
cesso legal de adoção, havia participado de um projeto de pes-
quisa realizado durante a graduação que abordava a temática 
adoção, 

[...] o psicólogo ele faz a ponte entre diversos elementos 
que vão aparecer no processo da adoção. Desde a, da es-
colha da criança, ver se existe uma compatibilidade en-
tre perfis, dizer compatibilidade de perfis eu acho que é 
meio determinista. Mais para dizer assim, do que, será 
que esse tipo de pais, que tipo de criança é melhor pra 
eles. É, se os pais estão preparados inclusive pra a ado-
ção, como eu disse por questões assim pessoais os pais 
vem pra adoção, mais eles vem, muitas vezes assim, 
pouco esclarecidos. O processo de adoção é um pro-
cesso complicado, tanto burocrático, tanto psicológico 
também. É um processo que demanda assim tempo, é 
um processo que demanda trabalho, demanda atenção. 
Porque, é uma escolha ali, é a escolha pra dar um, uma 
continuidade, pra dar, uma... pra prover uma vida pra 
uma criança, e essa é uma escolha muito importante. 
(G.L. Aluno de graduação – Psicologia).

 A maioria dos entrevistados citou a incapacidade de ge-
rar filhos biológicos, seja por casais heterossexuais ou homoa-
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fetivos, como um dos fatores que mais motivam uma adoção.  
 O perfil de crianças mais procuradas pelos adotantes 
(meninas, de até dois anos de idade e brancas) foi reforçado 
pelos estudantes. Esse fator tem ligação com o possível motivo 
da adoção que, ainda segundo os entrevistados, em sua maio-
ria, optam pela adoção de crianças e adolescentes devido à in-
capacidade de gerar filhos. Segundo Reppold e Hutz (2003), de 
fato, a maioria das famílias adotantes apresenta como motiva-
ção à adoção a infertilidade. Além desta, acredita-se também 
na possibilidade de escolha de determinado perfil ou questão 
de relevância social, como aspectos importantes que motivam 
a prática da adoção.

O que motiva uma adoção normalmente, eu creio que 
é a impossibilidade do casal poder ter filhos né? Fisica-
mente. (B.V. Aluno de graduação - Direito).

Eu acho que tem vários motivos né, é... a questão mes-
mo de um,vamos supor um casal que não tenha condi-
ção de ter filhos, ele vai por uma via mesmo de, de,  de 
buscar esse, esse filho. (R.R. Aluno de graduação - Psi-
cologia). 

Eu acho que é a vontade de ser pai, porque normalmen-
te, os pais que adotam são aqueles que não conseguem 
ter um filho da forma natural, então eu acho q a vonta-
de de ser pai e mãe é que leva a essa adoção. (G. Aluna 
de graduação - Direito). 

 Essa ideia reforça a preferência por um perfil já estabe-
lecido no Brasil das crianças que vivem em abrigos, e este não 
corresponde com o perfil verídico de crianças dispostas para a 
adoção. Para Ebrahim “a adoção no Brasil, ainda é comumente 
vista como solução para a infertilidade, constituindo uma das 
razões para a procura maciça de bebês” (2001, p.73). A pre-
ferência por crianças brancas, do sexo feminino, é apontada 
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por grande parte dos entrevistados como uma das dificuldades 
para a concretização da adoção,

[...] normalmente os pais querem adotar uma criança 
branca e de pouca idade, de preferência recém-nascido 
e a maioria das crianças brasileiras atingiram uma ida-
de que normalmente os pais recusam, porque é muito 
difícil você se apegar a uma criança ou um adolescente 
né? Criança até 12 anos, ou um adolescente nessa faixa 
e 13 a 18 anos pra adotar. Eu acho que por preferirem 
crianças nenéns mesmo, bebês acaba dificultando e 
por... pelo processo ser tão demorado a criança acaba 
crescendo sem ter um lar. (G. Aluno de graduação – Di-
reito).

Tem mais uma preferência por crianças mesmo ou até 
infantos mesmo, bebês ou crianças de no máximo cin-
co, cinco, poucos anos mesmo, 4, 5 anos. (G.L. Aluno de 
graduação – Psicologia). 

[...] e com certeza o tipo de criança... o perfil da criança 
a ser adotada todos os pais pesquisa mais e tendem a ir 
pra uma criança branca e do sexo feminino e a maioria 
são crianças negras e do sexo masculino. (B.V. Aluno de 
graduação – Direito).

 Percebe-se que, além de um entendimento básico sobre 
o assunto, os universitários entrevistados ainda reproduzem 
concepções da sociedade atual.
 Por fim, pode-se constatar que os entrevistados de-
monstram interesse em saber mais sobre a área, mesmo pou-
co trabalhada formalmente na graduação. Ficou clara então, a 
vontade dos universitários de aprender mais sobre o tema, ao 
apresentarem interesse de pensar nessa ideia como uma busca 
profissional após a graduação.
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Conteúdos e contribuições dos cursos

 De acordo com os relatos dos entrevistados tanto da 
psicologia, como do direito, os currículos de ambos os cursos 
não abordam diretamente o tema em suas disciplinas.
 Esses comentários eram esperados, já que o assunto é 
pouco abordado tanto na graduação, quanto no campo cientí-
fico. Isso contribui para que a descrição de tais procedimentos 
sejam baseados em aspectos do senso comum. De acordo com 
Vargas, 

“apesar de toda a evolução científica do nosso tempo, 
alguns temas permaneceram pouco estudados ou são 
tratados de forma preconceituosa. A adoção é um des-
tes, pois mesmo sendo uma prática corrente na socie-
dade desde remotos tempos, continua encoberto de 
silêncios, alimentado por mitos e fantasmas do senso 
comum.” (1998, p. 17)

 Entende-se, portanto, que a graduação, por levar o es-
tudante ao campo científico, tende a desmitificar a temática 
adoção de crianças e adolescentes, principalmente nos cursos 
que mais se aproximam com essa realidade.
 É importante destacar que é diferente a preparação do 
curso de psicologia e do curso de direito para trabalhar o tema, 
pois a prática também é distinta. Primeiramente, pelo fato das 
questões psicológicas estarem presentes em todos os momen-
tos da vida humana, principalmente em decisões tão impor-
tantes quanto à iniciativa por uma adoção. O contrário ocorre 
com a área do direito, já que o advogado não se insere no início 
do processo, e sim, posteriormente, segundo os entrevistados, 
pela constituição de uma nova família, que deve ser cercada de 
seus direitos e deveres. Este fato contribui para pensar no pa-
pel, cada vez maior, do psicólogo com ambas as partes envolvi-
das (adotantes e adotado).
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 De acordo com os universitários do curso de direito, as 
contribuições para essa temática vem da disciplina de Direito 
Civil, onde há um enfoque nos Direitos de Família. O advogado 
é quem assegura o adotante como membro da família, equipa-
rando seus direitos com os filhos biológicos do(s) adotante(s), 
se houverem.

A própria legislação civil, sobre os direitos de família, 
que foi muito bem trabalhado. Sobre a família no ge-
ral, sobre a inserção dos filhos adotados, sobre os ca-
sais homossexuais que desejam adotar filhos. Aqueles 
sozinhos também, a mulher que quer ter um filho, sem 
casal, sem ter nada, né, só pra ter um filho, cuidar. Le-
gislação civil. (T.P. Aluna de graduação – Direito).

É... direito civil, creio que o direito civil, na... área de 
Vara de Família. Se não me engano é no quinto perío-
do. Direito civil e família e o direito às sucessões, que 
abordam esses temas né, de... de adoção. (B.V. Aluno 
de graduação – Direito).

 Por meio da matriz curricular do curso de direito da PUC 
São Gabriel atual, é possível observar que as disciplinas espe-
cíficas não abordam de forma objetiva a temática da adoção de 
crianças e adolescentes, o que reforça a fala dos entrevistados, 
mas que significa que as disciplinas não possam contribuir com 
as percepções gerais dos universitários sobre o tema. Além do 
direito civil, há outra relação de disciplina com a temática em 
questão que favorece a abordagem da mesma, por exemplo, no 
décimo período, em uma matéria optativa denominada “Temas 
de Direito da Criança e do Adolescente”. 
 Já na psicologia, as contribuições podem ser maiores. 
Apesar dos entrevistados não conhecerem ou terem poucas in-
formações sobre o processo de adoção no Brasil, o profissional 
desta área faz seu trabalho em um primeiro momento, ava-
liando as condições dos possíveis adotantes para receber essa 
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criança, além de acompanhar as aproximações entre os envol-
vidos, até a mudança da criança ou adolescente para sua nova 
casa. Por fim, o psicólogo avalia se essa mudança foi positiva ou 
não para o(s) adotante(s) e para o adotado (a), podendo haver 
desistência da primeira parte. 
 De acordo com a matriz curricular do curso de psico-
logia da PUC São Gabriel atual, assim como no direito, as dis-
ciplinas específicas não trabalham diretamente a temática da 
adoção com os universitários, mesmo que possam perpassar de 
maneira implícita conteúdos que articulem com a mesma. Isso 
não significa dizer que eles não saberão lidar satisfatoriamente 
caso sejam chamados a atenderem tal demanda, mas sim que 
eles não tiveram durante a graduação contribuições objetivas, 
no que diz respeito às matérias. Foi perceptível que, algumas 
disciplinas como, por exemplo, “Teorias do Desenvolvimento 
e da Aprendizagem da Criança” e “Psicologia, Inclusão e Direi-
tos humanos” podem colaborar de forma direta ou indireta na 
constituição do perfil desses estudantes, podendo ou não alte-
rar de forma particular as crenças, os mitos e os tabus existen-
tes no senso comum e dessa maneira trazer contribuições na 
formação e posteriormente melhorando as condições de traba-
lho dos profissionais que podem atuar neste campo. 
 É inegável dizer que ainda há muito preconceito envol-
vido nesses casos, além de muitos tabus a serem quebrados. Se-
gundo Weber (1995) o preconceito aparece inconscientemente 
ou não e ainda que “os mitos acerca dos ‘herdeiros’, ‘filhos do 
mesmo sangue’ são tão fortes que aparecem, surpreendente-
mente, até mesmo no discurso dos filhos adotivos, sujeitos que 
vivem de forma explícita essa situação”. Estes contribuem ape-
nas para que o adotado se sinta inferior, principalmente se há 
contato e/ou atrito com filhos biológicos do adotante.
 Segundo os entrevistados do curso de psicologia, as 
contribuições deste campo para pensar essa temática são bem 
amplas, já que a graduação dialoga com diversos temas acerca 
de relações interpessoais e sociais, principalmente na família, 
primeiro berço de socialização e também mediante a amplitude 
de variáveis responsáveis por fazer com que uma adoção bene-
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ficie ou não, tanto a criança ou adolescente quanto os possíveis 
pais. Cabe a esse profissional, também, estar atento às adapta-
ções e averiguar se o (a) adotante tende a estar melhor naquela 
família do que na situação anterior,

Olha, na psicologia, é, como a gente é muito voltado 
não só pro lado humano, mas para entender o huma-
no, entender as questões, e, a gente em momento ne-
nhum, a gente quer confrontar ninguém. A gente não 
quer confrontar os pais com os filhos, a gente não quer 
confrontar os filhos com os pais, a gente quer simples-
mente que essas pessoas manifestem os seus desejos, 
suas questões, e com isso a gente possa construir uma 
relação melhor entre essa família constituída a partir 
de um processo burocrático. (G.L. Aluno de graduação 
Psicologia).

Então eu acho que a psicologia tem grande papel, um 
papel muito importante pra adoção. É um, é um papel 
que é a nossa função, é uma escolha nossa, em, em pro-
ver a saúde não só da criança, mas de todas as pessoas 
é, nessa relação, inseridas nessa relação. (G.L. Aluno de 
graduação – Psicologia).

 O trabalho do psicólogo também é muito importante na 
questão da adaptação, o pós-adoção, que merece grande des-
taque por ser talvez a parte mais delicada de todo o processo. 
Após inúmeras análises do adotante, de um longo processo ju-
dicial e de um período de convivência, a nova família e o ado-
tado tem um grande quebra-cabeça a ser montado. De acordo 
com Silva (2011), as articulações feitas nesse início de contato 
entre as partes irão perdurar por todo o vínculo. Uma experi-
ência nova surge e precisa ser bem trabalhada para que não se 
torne uma experiência traumática para o adotado, nem uma 
experiência fracassada para o adotante. Um acompanhamento 
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psicológico é muito importante para toda a família, mesmo que 
isso ocorra minimamente hoje por diversas questões. A criança 
é convocada a participar de um ambiente normalmente dife-
rente do que viveu anteriormente.

Considerações Finais

 Após as contribuições da presente pesquisa, pode-se 
afirmar que tanto o curso de psicologia, quanto o de direito 
trazem disciplinas com conteúdos que esbarram nessa temáti-
ca possibilitando um entendimento básico sobre à adoção de 
crianças e adolescentes, que já difere da visão de senso comum 
expressa por tabus e preconceitos. Mais do que isso, os estágios 
e pesquisas na área fazem com que o graduando esteja minima-
mente preparado para lidar com o assunto após a sua gradu-
ação. 
 No que diz respeito à possibilidade de pesquisas e es-
tudos mais profundos acerca do tema, o curso de psicologia 
parece ser mais amplo para tal situação. É interessante consta-
tar que esse panorama reflete a realidade do trabalho do psicól-
ogo no contexto da adoção que, requer acompanhamentos dos 
envolvidos e do processo, ou seja, antes, durante e depois da 
adoção. Logo, observa-se maior participação e maior facilidade 
de discussão do assunto por parte dos estudantes de psicologia 
entrevistados.
 Portanto, pode-se concluir que os cursos de direito e 
psicologia da instituição de ensino superior pesquisada, per-
passam  pela temática. Além disso, é importante ressaltar a 
possibilidade de maior envolvimento no assunto na academia, 
para os interessados no assunto. Porém, é relevante também 
reinterar que as concepções sobre o assunto ainda estão liga-
das às compreensões populares. Finalmente, entende-se que 
há necessidade de maior discussão do tema, já que este é pouco 
discutido na sociedade, assim como maiores publicações com o 
intuito de desmitificar tal assunto, tornando-o melhor pronun-
ciado e discutido dentro dos cursos de graduação.
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O artigo apresenta uma discussão acerca da anorexia em 
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na pesquisa: “As manifestações do ato e sua singularidade 
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 A investigação acerca da temática do ato e de suas re-
lações com o feminino representam o foco de nossa pesquisa, 
deste modo, a clínica da anorexia-bulimia foi utilizada como 
meio de se pensar nestas questões, uma vez que, esta pesqui-
sa pretende melhor elucidar a definição da anorexia e bulimia 
como patologias do ato. Veremos, contudo, que o pano de fun-
do que foi sendo revelado através da pesquisa envolve questões 
acerca do feminino em suas relações com o amor.



 Importante esclarecer que esta clínica aponta para uma 
peculiaridade do sofrimento localizado, sobretudo na dimen-
são do ato, em suas diferentes modalidades tais como: acting-
-out e passagem ao ato e em diversas manifestações como as 
auto-mutilações, tentativas de auto-extermínio, os silêncios 
que nos apontam um para além da recusa do alimento. Há uma 
prevalência do ato no lugar do significante, do dizer, ou seja, há 
uma troca do significante pelo gozo.
A proposta de pensarmos a interlocução do ato em sua relação 
com o feminino em Psicanálise nos conduz a necessidade de 
melhor fundamentarmos ambos os conceitos, o que faremos 
em seguida. 

 Sobre a dimensão do ato fundamental lembrar que 
conforme Lacan (1962-63) este se diferencia de uma simples 
ação motora. O autor em seu Seminário XV: “O Ato Psicana-
lítico (1967-68)” aborda o ato como algo inédito. Ele se baseia 
no texto freudiano: “Psicopatologia da vida cotidiana (1901)” 
e conclui que há no ato a revelação de um sentido para além 
do que se queira revelar. A partir daí, Lacan propõe ser funda-
mental pensarmos nas coordenadas simbólicas que regem as 
manifestações do ato.
 O caráter inovador do ato nos aponta que a dimensão 
do significante, ou seja, do dizer é limitada, não expressa o todo 
do ato. A interlocução do ato com o feminino nos permite um 
manejo diferenciado das questões que se apresentam na clínica 
contemporânea.
 Em relação ao conceito de feminino apresentaremos 
aqui uma versão freudiana e lacaniana acerca dessa temática. 
Ao acompanharmos o ensino freudiano nos deparamos com a 
temática própria da constituição da sexualidade feminina, isto 
é, o complexo de Édipo. 
 Freud aborda a sexualidade feminina a partir da lógica 
fálica, ou seja, a mulher seria aquela cujo falo, enquanto o sig-
nificante da diferença sexual se encontra ausente. Deste modo, 
Freud preceitua que a saída feminina, por excelência, estaria 
do lado das mulheres que em uma tentativa de compensação a 
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ausência fálica buscam o falo através do amor, ou melhor, do 
filho. Freud faz coincidir assim o feminino à maternidade.
 Neste sentido, Freud aborda a questão da diferença se-
xual através da inscrição do falo, enquanto o significante da 
falta, do desejo e assim podemos pensá-la a partir dos signi-
ficantes: “fálico” e “castrada”. O que está em jogo, portanto, é 
uma prevalência imaginária dos corpos, o que já nos oferece a 
pista de que há nos sujeitos femininos um imaginário que gira 
em torno de uma incompletude, de uma falta, enquanto que 
nos homens haveria um imaginário da completude.
 Segundo Miller (2003, p.15) haveria entre os sexos uma 
comparação imaginária dos corpos, na qual, a mulher aparece 
como um ser privado, inferior, marcada por uma irremediável 
incompletude e o homem podendo ser pensado como comple-
to.
 Russo & Vallejo (2011, p.14) se utilizam de uma abor-
dagem, na qual, a falta concernente aos sujeitos femininos é 
anunciada pela dimensão anatômica para aproximarem o femi-
nino à dimensão do nada, isto é, para as autoras há na constru-
ção do feminino operada por cada sujeito diferentes arranjos 
de velar o nada e se apresentar como mulher.
 Para Freud (1932) a posição feminina destacada como 
“feminilidade” é situada como um lugar passivo, lugar de ob-
jeto que a mulher encontra pela vertente de seu desejo de “ser 
amada”, é em nome desse desejo que ela se presta a ser o objeto 
de desejo do homem. Vemos então em Freud que o amor apa-
rece como algo central ao psiquismo feminino no sentido de 
que a necessidade de elaboração da dimensão da falta, no modo 
concernente às mulheres, na forma como vivenciam a castra-
ção, como um fato consumado no real do corpo as conduzem à 
dimensão do amor, especialmente a busca por ser amada.
 Com Lacan (1972-73) vemos surgir uma formulação 
inédita acerca do feminino, quando então ele ultrapassa, muito 
embora não anule, a vertente fálica e nos apresente a lógica do 
“não-todo” fálico, isto é, a dimensão do gozo feminino enquan-
to algo que escapa a dimensão significante, sendo a partir daí 
que este formaliza o registro do real.
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 A partir das fórmulas da sexuação (1973) e do Seminá-
rio XX: “Mais, Ainda (1972-73)” surge a ideia da mulher como 
desdobrável, ou seja, repartida entre a dimensão fálica, do “ser 
ou ter o falo”, pela qual, se inscreve na relação sexual e uma di-
mensão diversa, do gozo feminino como algo que a ultrapassa 
e do qual não soltam uma palavra. Neste momento, Lacan nos 
propõe que os seres falantes encontram-se sempre em um dos 
lados das fórmulas: do lado feminino ou do lado masculino, in-
dependente do sexo anatômico.
 Questão fundamental para a nossa discussão acerca do 
ato em sua relação com o feminino é a investigação acerca des-
sa nova lógica do “não-todo fálico”, ou seja, do gozo feminino, 
que equivale a perguntarmos se podemos atribuir as atuações, 
muito presentes na clínica da anorexia/bulimia, a incidência 
dessa dimensão de gozo. Questão fundamental que tentaremos 
responder.
 Outro aspecto para nós extremamente pertinente no 
que se refere a esta relação privilegiada dos sujeitos femininos 
com o amor é apontada por Lacan (1974) quando nos esclare-
ce que é justamente por não possuírem um limite real da cas-
tração, como é para os sujeitos masculinos, que as mulheres 
são capazes dos maiores extravios, como frequentemente nos 
deparamos na dimensão do estrago amoroso. Interessante que 
sobre isso, Lacan relata:

(...) Assim o universal do que elas desejam é loucura: 
todas as mulheres são loucas, como se diz. É justamente 
por isso que elas não são todas, isto é, não loucas-de-
-todo, antes conciliadoras: a tal ponto que não há limi-
tes às concessões que cada uma faz para um homem: 
de seu corpo, de sua alma, de seus bens. (Lacan, 1974, 
p.70)

Assim podemos afirmar que os sujeitos femininos possuem 
uma relação privilegiada com o amor, na medida em que, há 
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um intenso anseio nesta direção, parecem transformar o amor 
que é algo da ordem da contingência em algo da ordem da ne-
cessidade, deste modo, elas admitem uma concessão sem limi-
tes afim de atingir a posição de “ser amada”.
 Observamos ser muito comum a emergência da ano-
rexia/bulimia na fase da adolescência, em um momento de 
encontro dos sujeitos com o real do sexo, ou seja, com a ine-
xistência da relação sexual, na medida em que, não há comple-
mentariedade possível entre os sexos. No que toca aos sujeitos 
femininos o assunto torna-se espinhoso, pois não há signifi-
cantes que possam nomear o feminino, que possam direcionar 
como deve responder uma mulher às questões colocadas pelo 
outro do amor.
 Recalcati em “A Última Ceia: Anorexia & Bulimia 
(2007)” nos aponta a relação proeminente que há entre a ma-
nifestação da anorexia e o terreno da sexualidade feminina, o 
processo de sexuação do sujeito. Enfatiza a perda do objeto de 
amor materno pela menina como objeto de amor e de identifi-
cação, o que coloca em perigo a constituição narcísica do sujeito:

“Na adolescência as meninas se deparam com o gozo 
sexual e o enigma do desejo do Outro correndo o risco 
assim de se sentirem submetidas a uma impotência ra-
dical, porque estão vinculadas a imago materna e assim 
buscam sua marca no objeto” (Recalcati, 2007, p.131)

 A problemática anoréxica-bulímica nos indica a inci-
dência do vínculo originário com o Outro materno que não por 
acaso na adolescência surge em um momento de mudança no 
corpo real e no objeto de amor. Recalcati (2007) aponta que há 
aí uma permanência do sujeito no regime do desejo da mãe, 
mas por outro lado, uma intenção de subverter esse desejo. A 
escassez do pai, como significante da lei, mas também do ho-
mem, objeto causa de desejo da mãe deixa a menina e futura 
mulher a mercê do desejo da mãe.
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 A anorexia, uma patologia do ato, se apresenta como 
uma reação a esse vínculo de devoração com o Outro materno, 
introduzindo o nada como um objeto separador. As estratégias 
fóbicas na relação do sujeito com o objeto comida são um modo 
de proteção contra a angústia de ser devorada. As atuações re-
presentam uma chamada, um apelo à entrada do pai.
 Recalcati (2007) sustenta que a anorexia é uma posição 
do sujeito estruturalmente relacionada à feminilidade. A afini-
dade estrutural entre a anorexia e o feminino concerne sobre 
toda a essência do discurso amoroso:

Por amor, para ser a única, a própria para o Outro, no 
desejo do Outro, uma mulher pode chegar a consumir 
sem reservas o próprio ser. Essa dissipação sem medi-
da, esse desgaste infinito na paixão amorosa mostra a 
irredutibilidade do discurso amoroso na relação com o 
regime do gozo fálico de ter, ao qual, se consagra o ho-
mem....Para obter o signo do amor, o sujeito pode che-
gar ao extremo de consumir todo o seu ser, pode fazer 
do seu ser um montão de ruínas. (Recalcati, 2007, 134)

 Com muita frequência observamos que uma demanda 
infinita por um signo de amor inverte-se em seu contrário, re-
sistindo a toda dialética e tornando-se estrago, ódio puro, re-
chaço sem apelação do Outro. Para Recalcati (2007) o estrago 
do lugar do amor é um tema que concerne à anorexia contem-
porânea que não se apresenta como uma clínica do signo, mas 
antes como uma clínica do vazio.
 Recalcati (2003) aborda a clínica do vazio a partir do 
que chamou de clínica psicanalítica contemporânea, são os de-
nominados “novos sintomas” que aparecem como efetivamente 
irredutíveis ante a lógica que preside a constituição neurótica 
do sintoma. A clínica do vazio se refere, portanto, a essa irredu-
tibilidade. Os novos sintomas não são definidos a partir do ca-
ráter metafórico, enigmático e cifrado que adquire o retorno do 
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recalcado, mas antes a uma problemática que afeta diretamen-
te a constituição narcísica do sujeito, trata-se de uma prática de 
gozo que parece excluir a existência mesma do inconsciente, no 
sentido de que não há um intercâmbio com o Outro sexo. 
 O que se verifica é uma desconexão entre o sujeito e o 
Outro. Segundo Recalcati (2003), são distintas declinações que 
podem assumir o rechaço do Outro na Contemporaneidade, a 
partir da queda da função subjetiva do complexo de édipo. Se-
gundo Miller, citado pelo referido autor, o Outro contemporâ-
neo é justamente a promoção do objeto-plus de gozar, “objeto 
a”, que adquire o traço do ideal em eclipse.
 Recalcati (2007) responde a nossa interrogação sobre 
uma possível relação entre o gozo feminino e as atuações na 
anorexia. Segundo ele, a anorexia não é uma expressão do Ou-
tro gozo. O corpo anoréxico não encarnaria de nenhuma ma-
neira o Outro gozo da feminilidade, sendo antes uma degrada-
ção desta, se apresenta como fora do sexo, assexuado, alheio à 
diferença sexual. Trata-se antes de uma dificuldade extrema de 
subjetivar o corpo enquanto feminino. A anoréxica manifesta o 
estrago amoroso no corpo próprio, anulando toda a dimensão 
da sexualidade feminina, tornando-se um corpo esquálido.
 Lacan em seu Seminário XI: “Os Quatro conceitos fun-
damentais de Psicanálise (1964)” aborda a anorexia como a 
demonstração clínica da irredutibilidade entre o objeto que 
causa o desejo e o campo do Outro, isto é, há um abismo entre 
o campo do sujeito e o campo do Outro. A anoréxica se alimen-
ta de modo voraz do objeto nada, que é justamente o estatuto 
afirmativo de objeto, substância de gozo que habita o corpo. 
Ela produz um duplo movimento: fechamento em relação ao 
Outro e satisfação independente, nirvânica e auto-destrutiva, 
podendo levá-la à morte.
 O que se observa nas atuações é justamente a expressão 
de um indizível, de algo diante do qual, os sujeitos silenciam, 
assim torna-se fundamental para o analista encontrar no ato 
o seu sentido de palavra. Percebe-se ainda que há uma re-lo-
calização do sujeito, uma re-costura após a prática do ato. No 
acting-out há um endereçamento ao Outro, na passagem ao ato 
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há um corte, uma recusa do Outro. Ambas as modalidades do 
ato aparecem nas três estruturas clínicas: neurose, psicose e 
perversão.

Conclusão

 A partir das formulações realizadas podemos concluir 
que feminino e amor encontram uma aproximação justamente 
por ambos serem atravessados pela falta e assim os sujeitos 
femininos ao possuírem um intenso anseio em direção ao amor 
o transformam em algo da necessidade, se entregam sem medi-
das, podendo levar ao pior, à devastação amorosa.
 A clínica da anorexia/bulimia desvela questões relati-
vas à sexualidade feminina e ao amor. Comumente observamos 
uma demanda de amor infinita endereçada ao Outro materno 
e como uma saída possível um apelo ao pai. As frequentes at-
uações podem obedecer a uma lógica não-toda fálica ou toda 
não-fálica. De modo que é fundamental interrogarmos em cada 
caso clínico como estas funcionam, qual a função do ato, quais 
os arranjos e saídas encontradas por cada sujeito. O que se ob-
serva é que o que escapa ao gozo materno, o que desse gozo não 
é tributário ao falo torna-se devastador na relação mãe-filha.
 Podemos dizer que os sintomas anoréxicos apontam 
mais para a direção do ato, do fazer do que para a dimensão 
do dizer. Afetam uma prática de gozo desvinculada do incon-
sciente. Neste sentido, podemos nomeá-la como um “novo sin-
toma”, uma manifestação da clínica do vazio. Muito embora, 
também possam surgir em uma dimensão da clínica da falta, 
isto é, enquanto um sintoma neurótico. 
 A partir de uma identificação com o nada, a anoréxica 
constrói uma estratégia de separação do Outro. Muitas vezes, 
se apresenta como um esqueleto, uma morta-viva e assim se 
diferenciam do feminino, no qual, não se pode afirmar uma 
identificação ao objeto.
 A anorexia seria então uma enfermidade do amor? Há 
uma recusa do alimento que desvela, contudo, uma recusa do 
feminino, do laço com o Outro, da sexualidade, se trata de uma 
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posição específica do sujeito na sua relação com o Outro e com 
o gozo. Observa-se aqui o corpo como o próprio palco da dev-
astação amorosa. A recusa do Outro é traduzida em ato, o que 
justifica sua nomeação como uma patologia do ato podendo ser 
pensada, portanto, também como uma patologia do amor. A 
parceria escravizante do sujeito com o alimento o elide de sua 
relação com o Outro.
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O ato e suas modalidades em Psicanálise: 
 acting out e passagem ao ato no 

 caso da Jovem Homossexual 

Carina Freitas Passos Pescara1

Orientadora: Cristina Moreira Marcos2

Resumo:
O ato em psicanálise se manifesta de maneiras diversas, 
dependendo da urgência subjetiva a que vai responder. 
Contudo, é mister destacar que a teoria psicanalítica não se 
refere ao ato como simplesmente um comportamento, uma 
ação motora, mas como uma a resposta do sujeito ao seu 
mal-estar. A impulsividade, a tentativa de suicídio, a vio-
lência, a agressão, o consumo de drogas, as marcas no cor-
po, reagrupam-se, em psicanálise, sob a categoria do ato, 
na medida em que apontam para a manifestação no real 
daquilo que escapa ao simbólico. O objetivo deste trabalho 
é discutir acerca do ato e suas modalidades e formas de ma-
nifestação, mais detidamente sobre acting out e passagem 
ao ato. O caso da “Jovem Homossexual” permite abordar 
tais manifestações, não a partir de uma compreensão gene-
ralizada do ato, mas a partir do um a um do caso clínico e 
de sua singularidade. É na construção de cada caso que se 
pode averiguar o estatuto e a função do ato. Foi utilizado 
como metodologia, o estudo de caso a partir da biografia de 
Sidonie Csillag, a paciente jovem homossexual de Freud, 
para localizar as manifestações do ato, no que se refere ao 
caso publicado em artigo freudiano. O recurso à biografia 
nos permite abordar o ato nas tentativas de suicídio ocorri-

 1 Este trabalho é fruto da pesquisa intitulada “As manifestações do ato e sua singularidade em 
suas relações com o feminino”, coordenada pela Professora Doutora Cristina Marcos. Compõem a 
equipe de pesquisa as professoras Carla Derzi e Juliana Meireles.
* Graduanda em Psicologia pela Pntifícia Universidade Católicca de Minas Gerais. Bolsista do Fun-
do de Incentivo à Pesquisa - FIP/PUC MG.
** Professora Doutora do Pragrama de Pós-Graduação em Psicologia da Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais.



Ato em psicanálise 
 
 Em psicanálise, o ato pode aparecer em várias modali-
dades e a definição do termo é tão vasta quanto suas formas de 
manifestação. Todas as modalidades de ato são inconscientes e 
o termo ato pode ser designado como uma ação através da qual 
aquilo que não pode ser simbolizado, frente a angústia, aparece 
em forma de ato, entretanto, não reduzindo-o somente a isso.
 No artigo “Recordar, repetir e elaborar”, de 1914, Freud 
traz a noção de ato equiparando-o ao repetir, visto que o ato se 
presentifica pela reedição das relações anteriores do sujeito, ou 
seja, uma repetição das relações objetais, e das quais o sujeito 
não consegue falar, não consegue colocar em palavras, dando 
lugar à atuação. Nessa atuação, o sujeito “reproduz não como 
lembrança, mas como ação; repete-o, sem, naturalmente, saber 
que o está repetindo.”(Freud, 1914 [2006], p.165). Aquilo que 
se encontra reprimido e de que o sujeito não é capaz de se re-
cordar surge como atuação, ou seja, o sujeito repete em ação o 
que está recalcado. 
 O ato surge na tentativa de preservar o estado anterior 
do sujeito, uma tentativa de aniquilação do seu mal estar. No 
tratamento analítico, a compulsão à repetição surgirá como 
forma de recordação de algo que nunca esteve na consciência. 
Tal compulsão à repetição interessa ao analista diante da re-
lação estabelecida entre esta, a transferência e a resistência. 
(FREUD, 1914[2006]).
 Quando tratamos de ato, não estamos tratando de uma 
ação motora, de um esforço físico, mas de uma ação simbóli-
ca, onde há uma dimensão do significante. O ato surge sem-
pre como forma de dizer algo, visto que há sempre um corre-
lato significante que o constitui, sendo necessário, portanto, 
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“encontrar num ato o seu sentido de palavra” (Lacan, 1986, 
p.279).  
 O ato é um fato, um feito, que se inscreve como signifi-
cante. Contudo, o correlato de significante que caracteriza o ato 
não dá conta “do todo” do ato, pois há nele um aspecto que não 
se deixa apreender pelo significante (...) O ato, portanto, não 
é todo permeável ao significante e o que escapa a ele é o que 
Lacan denomina de “face de ato”. (...) não se deixa absorver em 
seu valor significante (GUIMARÃES, 2009 p. 294).  Não se 
trata aqui de dividir o ato em duas faces, mas de ressaltar que 
há algo que não é totalmente marcado pelo significante, de que 
há algo que “não se deixa reabsorver em seu valor significan-
te” (ALLOUCH apud GUIMARÃES, 2009, p. 294). Após o ato 
“o significante se inscreve, faz e refaz sentidos e significados” 
(BARROS apud GUIMARÃES, 2009, p. 294), por outro lado, 
resta algo que não é ressignificável.
 Com isso podemos ressaltar que todo ato produz um 
antes e depois. O sujeito nunca é o mesmo após o ato devido 
à ultrapassagem das coordenadas simbólicas que regem a lei, 
provocando, assim, um efeito de ruptura. É por seu caráter de 
transformação que, após o ato, o sujeito vai reencontrar sua 
presença renovada.
 Ainda é preciso dizer que “não há ato sem Outro [...] 
uma vez que não há intervenção significante que não se dê no 
campo do Outro” (GUIMARÃES, 2009, p.294). Não podemos 
pensar o ato sem o Outro que presencie o ato, que dê o valor de 
ato à ação motora. O Outro estará sempre no horizonte do ato, 
contudo, a forma que o sujeito se apresenta para o Outro e de se 
relacionar com o objeto a é que vai diferenciar as modalidades 
do ato em acting out e passagem ao ato.

Acting out e passagem ao ato: o sujeito e o outro

 Como demonstrado anteriormente, o ato pode se ma-
nifestar em diferentes modalidades. Dentre elas estão o acting 
out e a passagem ao ato. Importante destacar que ao fazermos 
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a diferenciação entre acting out e passagem ao ato, por serem 
modalidades do ato, não deixam de ter a mesma estrutura, es-
trutura de ato, não havendo uma diferença radical entre ambos 
e sim em sua forma de manifestação em sua relação ao sujeito 
e o Outro. (GUIMARÃES, 2009, p. 297).
 O ato possui um tempo lógico de sua ação.“Um ato se 
realiza num instante.” (GUIMARÃES, 2009, p.295). E é por se 
realizar num instante que a temporalidade do ato vai ocorrer 
pelo corte, pelo efeito de surpresa e pela novidade que ele irá 
produzir. Contudo, no momento do ato não há sujeito nem Ou-
tro pois o que aparece é o objeto a.
 Enquanto forma de eliminar a angústia, o sujeito en-
contra saída pelo ato, seja em uma demanda velada de ajuda 
(acting out) ou numa saída definitiva da cena (passagem ao 
ato). No acting out, há uma demanda ao Outro, enquanto na 
passagem ao ato há uma ruptura com o Outro.  No acting 
out o sujeito se utiliza da encenação para que o ato seja figura-
do com um endereçamento ao Outro. O objeto sobe à cena em 
uma tentativa de se mostrar ao Outro visto que sua impossibili-
dade de simbolizar sua angústia o coloca em ato. No acting out, 
há uma maior articulação ao significante, visto que ele pode 
ser traduzido como um pedido de ajuda, ainda que velada, ao 
Outro.
 A passagem ao ato é sempre avassaladora e pode ser 
compreendida “como uma recusa ao saber, como um não-
-querer-saber absoluto, que equivale em última instância, a um 
não-querer-saber nada da impossibilidade do saber” (GUIMA-
RÃES, 2009, p.301). O sujeito é acometido pelo objeto no mo-
mento da passagem ao ato, o que implica uma retirada da cena, 
um corte. O objeto a cai após o ato. Na passagem ao ato, há uma 
ruptura com o Outro, que só ressurgirá após o ato, enquanto 
que no acting out há um endereçamento ao Outro.
 O acting out e a passagem ao ato são, portanto, tentati-
vas de evitar a angústia, de evitar o encontro com o real: “a bo-
fetada de Dora no senhor K. e a tentativa de suicídio da jovem 
homossexual são circunstâncias que permitem, em um nível de 
relação quase direta com o a, evitar – ao menos de maneira 
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transitória- a angústia” (HARARI, 1997, p. 83).

As manifestações do ato no caso da jovem homossexual

 Freud, em 1920, apresenta a ‘Psicogênese de um caso 
de homossexualismo numa mulher’, conhecido então como “o 
caso da Jovem Homossexual”. Podemos localizar no caso as 
duas modalidades descritas anteriormente: acting out e passa-
gem ao ato.  
 O caso atendido por Freud ressalta como ponto prin-
cipal o relacionamento da jovem, de uma família tradicional 
burguesa, com uma “dama” considerada uma cocote. O rela-
cionamento não era aprovado pelo pai, que já havia chamado 
a atenção para que se afastasse da dama, mas a jovem não se 
afasta e em um momento em que passeia com a dama nas pro-
ximidades do trabalho do pai, é surpreendida por ele. O acting 
out se manifesta, assim, pela mostração que ela faz no passeio 
enquanto uma mostração ao Outro, um apelo ao pai, enquanto 
Outro paterno. Após ser surpreeendida pelo olhar do pai, a jo-
vem fica atordoada, sem saber o que fazer. Diante desta atitude 
da jovem, a dama pergunta quem era aquele homem. Ao dizer 
que era seu pai, a dama se enfurece por não querer ser vista 
com a jovem e rompe a relação com ela. Neste momento, há a 
ruptura com o Outro pai e com o Outro dama levando a jovem 
a se jogar da ponte em cima da linha férrea, ou seja, após a 
ruptura com o Outro a jovem passa ao ato na tentativa de ani-
quilamento da angústia.
 No caso freudiano, temos então, duas manifestação dis-
tintas do ato. Entretanto, para não cairmos em generalização, 
vamos nos deter, a partir da biografia do caso apresentado, a 
duas outras modalidades do ato em que tentativas de suicídio 
podem ter diferentes conotações, ressaltando que a tentativa 
de suicídio pode ser tanto um acting out quanto uma passagem 
ao ato, dependendo da forma como o ato se manifesta. Não 
podemos, portanto, fazer uma correlação direta entre o suicídio 
e a passagem ao ato. Cabe ressaltar que na tentativa de suicídio 
devemos levar em consideração a relação com o Outro e é esta 
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relação que nos ajudará a estabelecer a diferença no caso ex-
plicitado. 
Na biografia de Sidonie C. , a jovem homossexual, escrita por 
Rieder e Voigt (2008), podemos localizar mais duas tentativas 
de suicídio na qual nos deteremos em alguns pontos para es-
tabelecer a diferença entre a posição do sujeito em relação ao 
Outro no acting out e na passagem ao ato. 
 De acordo com Rieder e Voigt (2008), em 1922, Sido-
nie C. tenta o suicídio pela segunda vez. Após o afastamento 
da dama, que parte para Berlim, a jovem em um momento de 
desespero, consegue uma ampola de veneno com uma amiga 
e a engole. Entretanto, o único “efeito foram várias horas de 
tremendo mal-estar, ao longo das quais precisou vomitar in-
úmeras vezes, mas a desejada morte não aconteceu.” (RIEDER 
E VOIGT, 2008,p. 130). Pode-se perceber que neste caso, o que 
desencadeou a tentativa de suicídio foi a ruptura com a dama. 
No desespero causado pela ruptura, a jovem passa ao ato, não 
endereçando novamente, a nenhum Outro, o fato.
 Em outubro de 1924, o casamento de Sidonie C. já se 
encontra próximo. E com a aproximação da data do casamento, 
se aproxima também o desespero, por não querer se casar com 
Klaus, por estar apaixonada por Fritz. Sidonie vai passar o final 
de semana na casa de uns amigos e seu noivo Klaus, por um im-
previsto não pôde ir. Contudo, Sidonie, que havia conseguido 
um revolver com uma amiga, dizendo que seria um excelente 
presente de casamento para seu noivo, planeja dar um fim à sua 
vida naquela noite. Encontra Fritz, por quem está apaixonada, 
e antes de se recolher para seu quarto, coloca os braços ao redor 
de seu pescoço e diz: “Adeus, seja feliz, Fritz. Amo muito você. 
Para sempre.” (RIEDER E VOIGT, 2008, p.158). Nota-se clara-
mente que neste caso, houve um endereçamento a Fritz, como 
um pedido velado de ajuda, o que podemos ressaltar, portanto 
como um acting out.
 Cabe destacar, portanto, que cada manifestação do ato 
2 Sidonie Csillag foi o nome escolhido pelas autoras da biografia em substituição ao verdadeiro 
nome de Margarethe Csonka-Trautenegg, que foi divulgado somente após sua morte em 1999. 
Dado este fato, cabe ressaltar que o nome utilizado neste trabalho será o utilizado na biografia.
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deve ser analisada a partir da posição do sujeito em relação ao 
Outro, não podendo classificá-lo em uma generalização.
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Resumo:
 A investigação relatada é sobre o processo de aprendiza-
gem ocorrido em uma disciplina no 8º período do curso 
de psicologia da PUC Minas, Unidade São Gabriel que foi 
lecionada através de aulas geminadas durante o 1º semes-
tre de 2011 no turno da manhã. Por meio de análise docu-
mental, especificamente de relatórios de avaliação indivi-
dual elaborados pelos 27 alunos que cursaram a disciplina, 
analisou-se o processo de aprendizagem decorrente da di-
nâmica em sala a partir dos métodos de ensino adotados e 
da relação educativa estabelecida. Os relatórios foram ela-
borados a partir de um roteiro previamente fornecido pelo 
professor contendo os seguintes itens: proposta de discipli-
na (textos, conteúdos, formas de avaliação), funcionamen-
to da aula (didática, carga horária, espaço físico e recur-
sos), implicação e relação educativa; além de sugestões de 
aprimoramento para a disciplina. Ainda que a elaboração 
e leitura de atas de aula, utilização de filmes, desenvolvi-
mento de resenhas, construção de projetos de intervenção, 

1 Este trabalho foi aprovado e apresentado no X Colóquio sobre Questões Curriculares / VI Coló-
quio Luso Brasileiro de Currículo: Desafios contemporâneos no campo do currículo realizado em 
setembro de 2012 na Universidade Federal de Minas Gerais dentro do Eixo temático: Currículo e 
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2 Professora da Faculdade PUC Minas – Unidade São Gabriel. Supervisora de Estágio. 
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análise de resumos científicos, e estudo de caso tenham 
sido métodos favoráveis para a aprendizagem citados pe-
los alunos, opiniões diversas foram observadas em relação 
ao tempo da aula, ou seja, quatro aulas de 50 minutos se-
guidas. Mesmo com uma avaliação positiva do processo de 
aprendizagem da disciplina com um encontro semanal, de 
forma ambígua, verificou-se alguns descontentamentos ou 
resistências em relação ao modelo adotado. Mesmo que o 
objetivo da disciplina tenha sido alcançado de forma sa-
tisfatória na opinião dos alunos, a experiência apresenta 
questões importantes no debate sobre tempos escolares, 
tecnologias e recursos pedagógicos, métodos participativos 
de ensino e de avaliação, autonomia e implicação nos pro-
cessos de aprendizagem, pontos estes fundamentais para o 
planejamento das aulas.  
Palavras-chave: tempos escolares, métodos de ensino, 
processos de aprendizagem, graduação.

 A prática investigativa apresentada refere-se a uma 
avaliação do processo de aprendizagem de uma disciplina do 
curso de psicologia em uma universidade particular – confes-
sional desenvolvida por alunos do 4º período de graduação sob 
orientação de um docente. 
 O estudo retratou a experiência em uma disciplina da 
área de psicologia social com carga horária de 60 horas semes-
trais oferecida no oitavo período do curso, e que pela primeira 
vez foi lecionada através de aulas geminadas, ou seja, um en-
contro semanal com 4 horas/aula sequenciais. No cenário des-
sa graduação, essa foi uma experiência nova tanto para a turma 
de alunos quanto para o docente, o que exigiu mudanças nos 
planejamentos das aulas e negociações durante o curso. Essa 
organização do horário concentrado de uma disciplina não é 
habitual no currículo de psicologia nesta unidade universitária, 
e por isso, a análise aqui exposta traz elementos importantes 
para pensarmos tempos escolares na graduação. Nesse sentido, 
o estudo teve como objetivo averiguar as relações entre tempos 
escolares, métodos de ensino e processo de aprendizagem. 
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 Primeiramente, partimos da compreensão de aulas ge-
minadas como aquelas que têm o horário dobrado da mesma 
disciplina, ao invés de ser apenas uma, são duas ou mais aulas 
lecionadas para a mesma turma. Há professores que preferem 
esta modalidade de aula, em meio a tantas tarefas que com-
põem o trabalho docente e as trocas de turmas e deslocamento 
de salas durante o período na instituição educativa, equacio-
nando melhor o tempo para as diversas atividades do trabalho 
escolar. Mas em geral, quando se trata do ponto de vista dos 
alunos, há resistência em ter a mesma aula em horários segui-
dos. (TEIXEIRA, 2009, p.102). 
 No curso de psicologia da unidade universitária em 
questão, percebe-se que a aula geminada traz um certo receio 
ou rejeição por parte de professores e principalmente entre 
alunos. Essa estruturação do tempo escolar – em aulas gemi-
nadas - é usualmente adotada em pós-graduação como espe-
cializações e cursos de aperfeiçoamento, e em alguns casos, em 
disciplinas na graduação principalmente em cursos de tempo 
integral que às vezes se estruturam com aulas expositivas em 
um turno e grupo de discussão ou atividade prática em outro. 
Ainda assim, há controvérsias em relação a essa organização 
do tempo escolar que buscaremos aqui abordar compreenden-
do que essa incide sobre o processo de aprendizagem e sobre 
a qualidade do trabalho docente. Dessa forma, abrangeremos 
reflexões sobre os métodos de ensino adotados em diferentes 
tempos, espaços e conteúdos na educação de adultos na gradu-
ação.  

Procedimentos de pesquisa 

 Este estudo qualitativo utilizou de análise de documen-
tos, especificamente de relatórios de avaliação individual do 
processo de aprendizagem elaborados pelos 27 alunos de psi-
cologia que cursaram a disciplina no ano de 2011.   
 Os relatórios foram desenvolvidos a partir de um rotei-
ro previamente fornecido pelo professor contendo os seguintes 
itens: proposta de disciplina (textos, conteúdos, formas de ava-
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liação), funcionamento da aula (didática, carga horária, espaço 
físico e recursos), implicação e relação educativa; além de su-
gestões de aprimoramento para a disciplina. 
 Através da análise temática do conteúdo (Bardin, 2004) 
contido nos relatórios, pode-se analisar o processo de aprendi-
zagem decorrente da dinâmica em sala a partir dos métodos de 
ensino adotados, da relação educativa estabelecida e do horário 
estruturante da aula.

Currículo, plano de ensino e tempos escolares

 Numa perspectiva social e cultural, a análise dos currí-
culos extrapolam os muros da escola, ou seja, como documento 
de identidade (Silva, 2003) observa-se como a estrutura curri-
cular em seus planos de ensino, perfil de egresso, habilidades 
e conteúdos, dentre outros elementos, almeja uma formação 
que se pauta em certas concepções de educação, de homem e 
sociedade, assim como de tempos e espaços escolares.
 Tempo e espaço são conceitos de origem social e histó-
rica da vida humana. As pessoas constroem a noção de tempo, 
adequando-o de acordo com suas necessidades, principalmen-
te no que diz respeito ao trabalho no mundo contemporâneo e 
capitalista. E o tempo escolar se relaciona com o tempo desti-
nado ao trabalho, ao lazer, ao descanso e várias outras ativida-
des do ser humano. (PARENTE, 2010).
 Desde a antiguidade, o conceito de tempo e espaços es-
colares já existia e os religiosos o valorizavam por representar 
ordem e hierarquia, tendo como destaque o modelo jesuíta de 
organização temporal mediante as atividades escolares. Atual-
mente essa utilização de horários delimitados permanece nas 
instituições de ensino brasileiras que têm como umas de suas 
principais fontes a influência jesuíta e o modelo temporal esco-
lar de Comênio. (PARENTE, 2010).
 Obedecendo às exigências institucionais e profissionais, 
antes mesmo do professor colocar em prática a disciplina, ‘dar 
a aula’ propriamente, requer um plano elaborado para orien-
tar o processo de ensino aprendizagem, o trabalho docente e 
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as atividades discentes. Seja a carga horária da disciplina ou o 
horário de sua execução, o tempo escolar é um dos elementos 
que compõe o planejamento e desenvolvimento da aula, que 
por sua vez já traz ementa pré-definida, período do curso, for-
mação e designação do professor, ambos inseridos em um pro-
jeto pedagógico. 
 O plano de aula demanda preparação, estudos e defini-
ções teóricas e pedagógicas, com formas de ensino e de avalia-
ções diversificadas. Além do programa prescrito da disciplina 
e da própria experiência do professor, temos ainda o perfil e 
número de alunos, o ritmo e dinâmica da aula constituídos da 
relação professor-aluno-turma que exigem flexibilização dos 
planos de aula. Vários são os elementos para que a aula atinja 
seus objetivos. Do ponto de vista do aluno, que pouco conhece 
sobre os processos que antecedem as aulas, o mais importante 
é que a aula seja dinâmica o suficiente para se tornar atrati-
va e prender a atenção do aprendiz. Esse modelo tradicional, 
chamado por Freire (1987) de educação bancária, deposita no 
desempenho do professor a responsabilidade da transmissão 
de conhecimentos que ainda persiste no nosso sistema educa-
cional. 

Dentro do paradigma que privilegia a aprendizagem, 
transmitir informações por meio da técnica da aula ex-
positiva não é aconselhável, uma vez que buscar infor-
mações e trabalhar com ela é muito mais importante 
que ouvir as informações já organizadas, absorvê-las e 
depois produzi-las. (MASSETO, 2003, p. 96).

 O autor Masseto (2003) ressalta ainda que a técnica de 
aulas expositivas não deve ser, contudo abolida, mas utilizada 
apenas quando necessário em um tempo de no máximo 30 mi-
nutos, pois é o tempo em que é possível manter a atenção dos 
alunos. 
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 Segundo Bordanave e Pereira (2010) a organização e 
planejamento da aula dependem dos professores tradicionais 
ou modernos, de sua dinâmica e forma de lecionar. O profes-
sor intitulado tradicional tende a optar pelo esquema comum, 
conhecido, que se caracteriza por exposição oral do conteúdo 
apresentando poucas mudanças não apresentando grandes di-
ficuldades em escolher as atividades de ensino, pois descon-
sidera o perfil da turma e foca no conteúdo a ser transmitido. 
Já o professor moderno, de acordo com cada turma e contexto 
da disciplina, reflete e elabora um programa com ideias que 
podem inclusive serem deixadas de lado, e que na relação em 
sala, a aula é reinventada de acordo com as necessidades que 
surgem.   
 Planejar uma aula não se trata apenas de esquematizar 
o conteúdo e encontrar uma dinâmica adequada de ser aplica-
da no contexto educacional A construção dos objetivos da aula 
deve estar em primeiro plano, considerando variáveis como a 
experiência didática do professor, a estrutura do assunto a ser 
trabalhado (que amplia ou limita o uso de certas metodolo-
gias de ensino), o tempo disponível, o perfil dos alunos, dentre 
outros aspectos já mencionados. (BORDENAVE; PEREIRA, 
2010).
 É inegável o fato de que, o tempo de aula influencia no 
bom rendimento da disciplina. Porém, esse fato não pode ser 
visto como único fator que acarreta consequências positivas ou 
negativas acerca da aprendizagem. As aulas em módulos, em 
núcleos de conhecimento ou mesmo geminadas podem ser mais 
proveitosas do que lecionar em tempos divididos. De acordo 
com Teixeira, “os horários mais concentrados na semana, com 
aulas e dias subsequentes, costumam ser preferidos do que os 
diluídos, apesar de serem mais cansativos e desgastantes, eli-
minando os intervalos para o descanso” (1999, p. 102). A maior 
justificativa para este formato refere-se à imersão em um único 
tema podendo explorar seus desdobramentos sem dispensar 
ou diluir a discussão durante semanas. O tempo concentrado 
amplia as possibilidades de aprofundamento e dialoga as vi-
vências na própria aula. Contudo, os intervalos são importan-
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tes momentos de afastamentos e descanso, de acomodações e 
aprendizagens, e assim, conforme nos coloca o autor, é preciso 
redimensionar o desgaste e qualificar os intervalos tanto para 
os docentes quanto discentes, recolocando estes no debate so-
bre a organização dos tempos e espaços escolares.
 Pode-se dizer que a metodologia usada nos dias de hoje 
remetem a mesma utilizada no século XIX, mesmo que esse 
método se mostre insuficiente e pouco válido. Muitos profes-
sores planejam suas aulas pensando no tempo que precisa ser 
aproveitado ao máximo e nos conteúdos que precisam ser abor-
dados, se esquecendo da relação com os alunos-sujeitos desse 
processo de aprender. 
 No caso de utilização exclusiva e seqüenciada de aulas 
expositivas, dentro do modelo tradicional, que é centrado no 
professor repassando o saber, provavelmente as aulas serão 
mais cansativas. É fato que a aula com maior duração requer 
variação dos métodos de ensino e depende do conteúdo e dos 
aprendizes. Assim, não podemos a priori afirmar que aulas cur-
tas são melhores que aulas longas, nem mesmo que um método 
em si é melhor que outro. 
 Abandonar modelos tradicionais que centram exclusi-
vamente a aprendizagem em um pólo ora em materiais didá-
ticos ou recursos tecnológicos, ora no professor detentor dos 
saberes e alunos passivos, ora no querer espontâneo do aluno 
(Pereira, 2003), demandam que professores e alunos se deslo-
quem dos lugares por vezes, confortáveis de reprodução, para 
recriar a sala de aula, para construir saberes de forma ativa, em 
espaços e tempos de aprender estabelecidos na interação entre 
sujeitos aprendizes. 

Alguns achados da investigação

 A análise dos relatórios que englobava os textos, o con-
teúdo e as formas de avaliação da disciplina, revelou aspectos 
que contribuem bastante para a compreensão do ponto de vista 
dos alunos acerca dos aspectos mais básicos do curso. A maio-
ria dos alunos participantes da pesquisa enalteceu os conteúdos 
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e textos sugeridos e discutidos durante o curso. Em relação as 
formas de avaliação, apareceram algumas divergências sobre 
as quatro atividades avaliativas individuais ou em dupla que 
tinham três delas o valor de 30 pontos cada. Ainda que todos os 
trabalhos tenham roteiros específicos fornecidos pelo profes-
sor com antecedência e discutidos em aula, alguns alunos não 
gostaram da concentração de pontos, alegando dificuldade de 
recuperar, caso ocorresse perda de pontos em uma atividade. 
A avaliação do ensino-aprendizagem exigiria um debate mais 
amplo que não possível nesse trabalho, contudo, esta merece 
atenção em outras análises futuras, inclusive articuladas ao 
tempo escolar. 
 No que tange à metodologia de ensino, algumas con-
tradições foram encontradas e merecem destaque. Ao mesmo 
tempo em que os universitários relatavam satisfação com a 
forma de lecionar do professor, eles fizeram críticas à carga 
horária, ao horário geminado. Ainda que a elaboração e leitura 
de atas da aula, utilização de filmes, desenvolvimento de resen-
has, construção de projetos de intervenção, análise de resumos 
científicos, estudo de caso tenham sido métodos favoráveis 
para a aprendizagem citados pelos alunos, opiniões diversas 
foram observadas em relação ao tempo da aula. “ Quatro au-
las diretas, por mais que a professora soube lidar com isso e 
propôs modos de trabalhar essa questão, definitivamente não 
funciona. Perde-se muito tempo, fica algo cansativo e no final 
exaustivo.” (J.S.). Outro aluno diz: “Penso que o que pode ter 
sido negativo na disciplina foi ter centralizado a mesma em um 
só dia, pois, fica muito puxado.” (J.O.). Estas percepções são 
observadas na fala de outro estudante,

Apesar da didática adotada pela professora para um 
maior envolvimento e participação dos alunos, o esta-
belecimento dos dois horários seguidos, acabou preju-
dicando a concentração e, consequentemente, o maior 
aproveitamento dos conteúdos. (F.A.).
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 A didática utilizada, por meio de seminários, resenhas 
e maiores discussões possibilitou a participação da turma e fez 
com que o conteúdo adquirido fosse além da teoria, ponto im-
portante principalmente em um curso como a psicologia, onde 
seu objeto de estudo é dinâmico. Nota-se que tanto há insatis-
fação com a estruturação de aula geminada explicitada, quanto 
há satisfação com todos os demais elementos do curso. Uma 
contradição se instaura devido à distância entre o grande fator 
negativo ser a aula geminada e vários fatores positivos que le-
varam a aprendizagem almejada. E nos relatos dos discentes, 
não há argumentos que sustentem esse discurso de rejeição ao 
tempo concentrado de aulas. Isso nos remete a uma hipótese: 
há pré-conceito ou experiências anteriores pouco exitosas com 
aulas geminadas, possivelmente baseadas em metodologias 
tradicionais (aulas expositivas) que justifiquem perpetuar essa 
afirmação de insatisfação? 
 Na terceira parte da avaliação dos alunos, reaparece 
como sugestão mais frequente de aprimoramento do curso, 
não concentrar o tempo da aula da disciplina. Foi ressaltado 
ainda que, apesar de não gostarem desse esquema de aula ge-
minada, a utilização de filmes e seminários é mais facilitada 
por conta da duração das aulas, sendo mais propício também 
para discussões e tudo que exige um tempo maior de trabalho. 
Interessante que também a presença de sugestões de alguns 
alunos que tenha um número maior de aulas expositivas, apon-
tando para um retorno do esquema tradicional de aula.
 De forma ambígua, verificou-se que mesmo com uma 
avaliação positiva do processo de aprendizagem da disciplina 
com um encontro semanal, há alguns descontentamentos ou 
resistências em relação ao modelo adotado. Mesmo que o ob-
jetivo da disciplina tenha sido alcançado de forma satisfatória 
na opinião dos alunos, a experiência apresenta questões impor-
tantes no debate sobre tempos escolares, tecnologias e recursos 
pedagógicos, métodos participativos de ensino e de avaliação, 
autonomia e implicação nos processos de aprendizagem, pon-
tos estes fundamentais para a estruturação de aulas geminadas 
na graduação. 
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O estudo demonstra uma dificuldade ou resistência com aulas 
geminadas que foi construída por estes alunos, o que requer 
mais estudos para melhor compreender e levantar estratégias 
pata modificar tal situação. Entende-se, então, que o problema 
não está na aula geminada em si, mas na articulação de diver-
sos elementos que conformar a aprendizagem na sala de aula, 
desde as metodologias utilizadas, na formação dos decentes, no 
modelo de aula adotado, no conteúdo a ser abordado, na auto-
nomia e relação de alunos, professores e instituição.  
 Durante a apresentação desse estudo no X Colóquio 
sobre Questões Curriculares / VI Colóquio Luso Brasileiro de 
Currículo, foi possível perceber que em outros contextos uni-
versitários, essa organização do tempo é habitual e difundida 
nos cursos, e professores e estudantes aderem a essa proposta 
de duração das aulas, o que tornou o debate ainda mais interes-
sante ao destacar fatores culturais que implicam no modo de 
percepção dessas aulas com horário mais extenso.

Considerações

 Os tempos e espaços escolares não são lineares e con-
troláveis, mesmo que organizados pela estrutura curricular das 
instituições educativas. Estas categorias – espaço e tempo – 
na modernidade e com as tecnologias WWW criam-se outros 
ambientes e ritmos de aprendizagem. Ainda assim, coexiste e 
perpetua-se uma lógica bancária e linear de aprendizagem, em 
espaços fixos, com tempo rígido e com formas de aprender uni-
formizadas. 
 O lugar e o tempo de aprender é uma construção esta-
belecida na convivência e na rotina, na relação educativa, nos 
vínculos e trocas entre sujeitos que buscam conhecimentos e os 
recriam. Assim como o tempo é adaptado, sendo consequente-
mente modificado de acordo com as necessidades do homem 
moderno, é considerável que a forma em que o aprendizado 
ocorrerá, as metodologias de ensino e ainda a interação entre 
professor-aluno-turma-instituição também se altere e se diver-
sifique. Dessa forma, devemos repensar os modelos e organiza-
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ção curricular na graduação expandindo a noção de tempos e 
espaços escolares.
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Resumo:
 Este artigo foi criado a partir de uma pesquisa, visando 
compreender como a prática de Yoga contribui para a pro-
moção de saúde e o equilíbrio integral de seus praticantes, 
apontando seu processo de melhora a partir dessa filoso-
fia, que busca uma integração entre corpo, mente, energia, 
emoção e espírito. A importância desse estudo justifica-se 
pelo fato do Yoga ser reconhecido pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) como Prática Integrativa e Complementar de 
saúde. Ainda assim, a formação dos profissionais de saúde, 
inclusive dos psicólogos, distancia e segmenta as práticas 
do corpo e da mente, influenciados pela cultura ocidental 
e pelo modelo biomédico de saúde. Através de entrevis-
ta semi-estruturada, análise documental e com enfoque 
qualitativo, procuramos identificar transformações sig-
nificativas em dois praticantes de Yoga e seus respectivos 
profissionais de saúde e professores. Com isso, esperamos 
contribuir com o debate sobre as Práticas Integrativas e 
Complementares no SUS, ampliar o conhecimento dos psi-
cólogos nesse campo, bem como problematizar a hegemo-
nia das práticas biomédicas e mecanicistas que limitam a 
compreensão do indivíduo em sua totalidade e, consequen-
temente, a formação dos profissionais de saúde. Todos os 

1 Trabalho desenvolvido por acadêmicos do Curso de Psicologia da PUC Minas, Unidade São Ga-
briel a partir do estágio curricular de Práticas Investigativas do quarto período do curso. 
2 Acadêmicos do Curso de Psicologia da PUC Minas, Unidade São Gabriel.
3 Professora do curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 



entrevistados foram unânimes no reconhecimento do Yoga 
como um eficaz instrumento para promoção de saúde.
Palavras chaves: Práticas Integrativas e Complementa-
res. Promoção de saúde. Sistema Único de Saúde. Yoga. 

 Esta pesquisa visa compreender como a prática de Yoga 
contribui para a promoção de saúde e equilíbrio integral de 
seus praticantes, observando o sujeito como composto de cor-
po, mente, energia, emoção e espírito e compreendendo esta 
filosofia dentro da Política Nacional de Práticas Integrativas 
e Complementares de Saúde, que enxerga o Yoga como pre-
venção e tratamento. Visamos apontar o processo de melhora 
e identificar a situação integral do sujeito, antes e depois das 
práticas. 
 Atualmente, o Yoga está dentro das práticas do Siste-
ma Único de Saúde (SUS). Ele foi reconhecido pelo Ministério 
da Saúde brasileiro como uma Prática Complementar de Saúde 
em 2003 e a Política Nacional de Práticas Integrativas e Com-
plementares (PNPIC) foi aprovada em 2006.
 Frente ao que elucidamos acima, ratificamos nossa 
perspectiva situada no sujeito holístico, observando esse trata-
mento integral, através das pesquisas e entrevistas mensuradas 
no decorrer desse projeto.

Metodologia

 A presente pesquisa consiste em uma abordagem quali-
tativa, de tipo descritiva e exploratória. De acordo com Minayo 
(1988) é importante familiarizar-se com os fenômenos que es-
tão sendo investigados, de modo que a pesquisa possa ser con-
cebida com maior compreensão e precisão.
 A opção por uma abordagem qualitativa se deu por esta 
ocupar um lugar entre as várias possibilidades de se estudar 
os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas intrínse-
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cas relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes. Esse 
tipo de escolha metodológica permite a investigação do objeto 
com base em sua dimensão histórica, o que torna possível estu-
dar as ocorrências em seu dinamismo e na sua especificidade.
 Foram utilizadas duas técnicas de coleta de dados, 
sendo que a primeira foi entrevista semiestruturada, gravada 
e transcrita, com questões que nortearam todas as conferên-
cias. Na entrevista semiestruturada o informante tem a possi-
bilidade de discorrer sobre suas experiências a partir do foco 
principal proposto pelo pesquisador e ao mesmo tempo em que 
permite respostas livres e espontâneas do informante, valori-
za a atuação do entrevistador (MINAYO, 1998). As entrevistas 
traduzem a representação dos agentes sobre seu trabalho e, 
dessa forma, constituem sempre uma aproximação do concre-
to vivido. Sendo, então, um canal de extrema importância para 
acessar o universo dos Yogis e profissionais da saúde e as trans-
formações vivenciadas. 
 A escolha dos entrevistados foi de critério intencional. 
Foram entrevistadas duas mulheres praticantes de Yoga que 
apresentaram algum tipo de melhora com a prática, dois pro-
fessores e três médicos, visando compreender qual a visão e 
receptividade dos profissionais da área da saúde para com estes 
tipos de práticas. Todos os nomes utilizados neste trabalho se-
rão fictícios.
 A segunda etapa foi composta pela análise documental 
de receitas médicas e relatório médico fornecido pelos entre-
vistados. 
 Ocorreram, também, análises de documentos médicos 
fornecidos por uma das praticantes. Os participantes assina-
ram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que asse-
gura o anonimato dos mesmos e autoriza a utilização e publica-
ção dos dados obtidos.
 Posteriormente houve a análise de conteúdo das en-
trevistas transcritas, onde se procurou conhecer o que estava 
por trás das palavras dos entrevistados, sendo que esta visa o 
conhecimento de variáveis de ordem psicológica, sociológica, 
histórica, dentre outras, por meio de um mecanismo de dedu-
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ção que se baseia em indicadores reconstruídos a partir de uma 
amostra de mensagens particulares (BARDIN, 2004). 
 A pesquisa foi concluída no segundo semestre de 2012, 
mais precisamente no mês de setembro, por estudantes de psi-
cologia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. O 
grupo seguiu um cronograma que visou auxiliar a efetivação do 
projeto, sendo realizado com clareza, segurança e precisão nos 
dados. 

Resultados

 Baptista e Dantas (2002) fazem uma citação de Lowen 
(1975) sobre o princípio da psicofisiologia, que foi de suma im-
portância para a atual pesquisa:

Cada modificação no estado fisiológico é acompanhada 
por uma mudança apropriada no estado mental-emo-
cional; e reciprocamente cada modificação no estado 
mental-emocional é acompanhada por uma mudança 
apropriada no estado fisiológico. (LOWEN apud BAP-
TISTA; DANTAS, 2002, p.14)

 Sendo assim, as emoções são sentidas não apenas no 
aspecto emocional do indivíduo. Portanto, quando nos referi-
mos a equilíbrio estamos falando de uma harmonia entre todos 
os aspectos que compõem a estrutura do Ser, ou seja: corpo, 
mente, energia, emoção e espírito.
 O Yoga se encaixa no contexto Holístico, pois acre-
dita que para que exista o equilíbrio, todas as dimensões do 
indiv¬¬íduo precisam estar harmonizadas, não se restringindo 
apenas ao emocional, físico e mental, mas projetando-se tam-
bém ao espiritual e energético. “O Yoga é uma disciplina inte-
gradora de todos os aspectos humanos, como prática rotineira, 
fundamentada na fisiologia e psicologia humanas.” (MICHÃEL 
apud SILVA; LAGE, 2006, p.37). O Yoga é uma filosofia mile-
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nar de autoconhecimento que não se restringe ao sistema físi-
co, mas enxerga o sujeito em um contexto integral. Os autores 
Silva e Lage (2006) elucidam sobre tal questão ao citar: 

Yoga é um sistema filosófico-prático que conta com 
metodologias para a unificação dos diferentes elemen-
tos do psiquismo humano. Em todas as técnicas deste 
sistema o praticante busca eliminar sua agitação e ter 
um domínio harmônico de si mesmo. Para dominar o 
corpo, são praticadas as posturas (ásanas) nas quais se 
deve manter a estabilidade e o conforto. Para dominar 
a respiração, são praticados exercícios de controle res-
piratório (pránáyámas), que induzem à tranquilização 
respiratória até que se possa atingir pausas conscientes, 
confortáveis e prolongadas. Nestas condições, torna-se 
possível buscar de modo eficaz o controle da mente 
através de técnicas meditativas, que visam absorver a 
atenção do praticante num único foco. (TAIMNI apud 
SILVA; LAGE, 2006, p.37)

        A grande dificuldade encontrada para a efetiva utilização 
da PNPIC é a hiper valorização de tratamentos que visam ape-
nas o aspecto biológico do individuo, ou primordialmente ele, 
tanto por parte dos profissionais de saúde, quanto pelo aspec-
to cultural da população. Um dos médicos que contribuíram 
para este trabalho afirma que a maioria dos pacientes que são 
aconselhados a realizar estas práticas reage de forma estranha 
e demonstra um pouco de resistência a princípio. Este fato traz 
a reflexão de que muitos tratamentos alternativos possuem 
pouca aceitação em nossa sociedade, provavelmente por nossa 
cultura imediatista e positivista. Foi possível observar este pro-
cesso entre os praticantes de Yoga. A Praticante Margarida³, 
ao ser questionada se a indicação do Yoga foi realizada por um 
médico, responde com um tom de surpresa, demonstrando ser 
incomum um médico receitá-lo, mas ressalta que seu neuro-
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logista aprovou a prática. A hiper valorização do modelo bio-
médico foi bastante exposta entre os praticantes, já que ambos 
procuraram tratamentos convencionais antes de aderirem às 
práticas do Yoga. 

“Não! Médica não. Não, nenhuma. Foi por conheci-
mento, por um amigo, e por interesse; partiu de mim 
mesmo.” (Margarida, praticante de Yoga)

Todos os médicos entrevistados foram unânimes no reconheci-
mento do Yoga como instrumento para produção de saúde. O 
primeiro médico entrevistado (plantonista) afirma que:

"A Yoga, assim como a meditação e outros, ajuda a rela-
xar e reduzir o stress que é a causa de inúmeras doenças 
nos seres humanos." (Médico Plantonista)

 Segundo ele, a maioria das pessoas prefere o uso de me-
dicamentos porque não querem ser agente da própria saúde e 
assim torna-se mais fácil delegar o tratamento. 
 Os médicos investigados também crêem que a saúde in-
depende apenas do corpo físico. A última médica entrevistada, 
que é praticante de Yoga, define saúde como “Bem-estar físico, 
mental, emocional, social, econômico, dentre outros. Todo esse 
conjunto! Acho que ela envolve todos os fatores em harmonia.” 
Dessa forma, nota-se uma perspectiva holística na noção de 
saúde demonstrada.
 Atualmente existem vários estudos que comprovam 
como a prática do Yoga é um eficaz instrumento para a produ-
ção de Saúde. De acordo com Martins (2011), através de estudo 
transversal controlado, foi comprovado que as mulheres prati-
cantes de Yoga apresentaram pontuações mais elevadas no do-
mínio da dor, no escore físico geral, na manutenção da saúde e 
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melhor qualidade de vida.
 A partir da industrialização, muitas mudanças ocor-
reram no Ocidente, devido a elas as doenças psicossomáticas 
começaram a se manifestar de forma mais ampla e, assim, a 
PNPIC foi criada fortalecendo as práticas, filosofias e conheci-
mentos orientais, visando não apenas remediar, mas principal-
mente prevenir e curar.  (FONTANELLAL, 2007)
 O plantonista fala sobre a importância de um tratamen-
to possuir as duas abordagens integradas: a médica e a tera-
pêutica, e que uma não descarte a outra. Essa fala relaciona-se 
com a perspectiva frisada neste trabalho, que incentiva uma in-
tegração entre os diferentes tipos de tratamentos e abordagens.
 Em um estudo realizado com pacientes psiquiátricos 
constatou-se que a prática proporcionou maior integração do 
grupo e promoveu autocontrole, redução da ansiedade, relaxa-
mento e melhora da auto-estima. Além disso, favoreceu a per-
cepção sobre a consciência corporal e proporcionou melhora da 
postura corporal e na maneira como verbalizam os sentimen-
tos. (ANDRADE, 2005)
 A segunda médica entrevistada (recém-formada) crê 
que o universo emocional do sujeito certamente é um dos as-
pectos mais responsáveis pelas patologias que o mesmo desen-
volve. Segundo ela:

“Nem sempre o que vemos nos consultórios são pessoas 
que trazem sintomas fisiopatológicos, muitos compare-
cem por causa de psicossomáticas que nos tratamen-
tos alternativos encontram um meio de cura.” (Médica 
recém-formada)

 Para ela, uma pessoa sem doenças físicas, não necessa-
riamente é uma pessoa saudável, concepção compatível com a 
definição de saúde da abordagem holística. 
 A terceira médica entrevistada (praticante de Yoga) 
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considera que, além das melhoras físicas (musculatura e fle-
xibilidade), o Yoga trabalha também a respiração, que para ela 
é essencial para o domínio da ansiedade e para uma série de 
benefícios alternativos, como auto-observação e auto-conhe-
cimento. Ela, assim como a médica recém-formada, considera 
que o equilíbrio emocional é fundamental para a produção de 
saúde: 

“É muito comum ver síndrome conversível chegar no 
hospital (mandíbula travada, acha que está tendo in-
farto) nesta síndrome a pessoa acha que está passando 
mal e não está, na realidade eles querem ser ouvidos. 
As pessoas tem precisado muito de acompanhamento 
psicoterápico, mas as terapias alternativas mais espe-
cificamente auxiliam muito, pois integram todas as 
áreas de conhecimento e do composição do indivíduo. 
Inclusive a ciência tem comprovado que a fé cura. A fé 
cura mesmo, vejo isso diariamente, a fé tem um poder 
modificador. Hoje o meio cientifico vê que isso é real e 
que não pode mais ser negado como antes!” (Médica 
Praticante de Yoga)

 Em um estudo realizado com pacientes com fibromial-
gia constatou-se analgesia de dor significativa após três meses 
de prática, bem como imediatamente após cada aula. A auto-
consciência desenvolvida através do Yoga auxiliou nas redu-
ções dos níveis de ansiedade e depressão, já que essa patologia 
possui relação direta com o aspecto emocional. (SILVA; LAGE, 
2006)
 O motivo que leva as pessoas a praticar o Yoga é diverso. 
Nos dois casos investigados, o início da prática ocorreu a par-
tir de indicações. Na praticante Margarida a indicação ocorreu 
através de um amigo, já com a praticante Violeta a indicação foi 
feita pelo seu médico.
 A praticante Violeta disponibilizou para o grupo a recei-
ta fornecida pelo seu médico cardiologista e psiquiatra indican-
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do a prática do Yoga em 1993. O mesmo trabalha com parapsi-
cologia e acredita que sem o equilíbrio espiritual e energético 
não é possível se ter saúde. A mesma praticante também dispo-
nibilizou um relatório de seu médico oftalmologista que relata 
consideráveis mudanças em uma patologia oftalmológica, rela-
tando também que a praticante realizava exercícios oculares do 
Yoga regularmente. 
 As duas professoras entrevistadas descrevem que os 
alunos que as procuram geralmente foram indicados por ami-
gos, médicos e até mesmo por interesse próprio, pela busca do 
autoconhecimento. E que os resultados da prática são surpre-
endentes.
 Os professores de Yoga relataram que os principais mo-
tivos que os levaram a praticar o Yoga foram os benefícios físi-
cos, mentais e espirituais, e, por conseguinte, o autoconheci-
mento. Podemos abarcar tais fundamentos nas seguintes falas:

Conheci o Yoga como aluna, e a cada dia que praticava 
via o quanto me fazia bem e o quanto poderia ajudar 
outras pessoas. E foi isso e a busca pelo autoconheci-
mento que me levaram a fazer o curso para ser instru-
tora. Trabalho com Yoga há 5 anos. (Professora Rubi)

O Yoga para mim representou uma nova forma de vi-
ver, de trilhar minha jornada. Ele mudou totalmente 
minha visão do mundo e de mim mesma. Ele foi uma 
porta de abertura de auto-conhecimento, que me pro-
porcionou encontrar minha missão de vida, saber o que 
quero e como fazê-lo. (Professora Cristal)
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 Os professores investigados relatam que o Yoga propor-
ciona melhorias na respiração, acalma a mente e as emoções, 
alterando os estados de estresse. Trazendo benefícios também 
para a postura, bem estar, flexibilidade, melhora postural, 



“É um bem estar geral, você está tranquila, no sentido 
de ter paz interior, de espírito, e uma condição física em 
que você consiga fazes suas atividades, um bem estar 
tanto físico, quanto espiritual. Mas espiritual no senti-
do de tá tranquilo, não tá com alguma tormenta. Uma 
questão que inclui no conselho de saúde né é a questão 
social, bom relacionamentos sociais, bom relaciona-
mento no trabalho, em sua ocupação. É saudável ter um 
grupo de amigos, é saudável ter um ambiente de con-
forto, atendendo as suas necessidades. Porque eu vejo 
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maior equilíbrio e concentração.  Sendo assim, as emoções são 
sentidas não apenas no aspecto emocional do indivíduo, por-
tanto, quando nos referimos a equilíbrio estamos falando de 
uma harmonia entre todos os aspectos que compõem a estru-
tura do sujeito.
As melhoras proporcionadas pelo Yoga são enfaticamente rela-
tadas pelos dois praticantes investigados. A praticante Marga-
rida relata que tinha muita dor de cabeça, era agitada e possuía 
problemas na respiração, diz que o Yoga a ajudou a se tornar 
uma pessoa mais equilibrada e menos agitada. Já a praticante 
Violeta tomava antidepressivo, fumava e tinha problemas na 
visão, ela atribui toda sua melhora ao Yoga e afirma que possui 
uma vida saudável hoje, totalizando mais de 19 anos de prática 
desde a recomendação de seu médico.
 A noção de saúde adotada neste trabalho é o equilíbrio 
entre corpo, mente, espírito, emoção e energia, uma visão ho-
lística, conceito esse que é compartilhado entre os professores 
de Yoga. O Yoga esta dentro da medicina oriental, que trabalha 
o ser humano como um ser em movimento, um ser dinâmico, 
que pode ter inúmeras razões para que a energia natural se de-
sequilibre e manifeste-se em forma de doenças (SOUSA, 2012). 
O Yoga portanto é uma filosofia milenar de autoconhecimento 
que não se restringe ao sistema físico, mas enxerga o ser-huma-
no em um contexto integral. (Silva; Lage 2006)
 Segundo a praticante Margarida, o Yoga proporciona 
tranqüilidade, paz interior e benefícios à estrutura física:



quando alguma coisa me incomoda fisicamente; vamos 
supor – uma dor que eu não consiga tratar... isso pode 
parecer básico, mas se você não tiver um ambiente de 
conforto, você não será uma pessoa alegre, saudável, e 
essas coisas me incomodam.” (Margarida, praticante de 
Yoga)

E a praticante Violeta reforça em sua fala a cura de suas pa-
tologias, a saúde e qualidade de vida, que segundo ela, foram 
desenvolvidas a partir da prática do Yoga:

“Você não tá sentindo dor, não tá sentindo nada, não 
tá tomando medicamentos. Eu tomo 2, não vou falar 
que não tomo! É um para tireóide porque ela não fun-
ciona e um de pressão, que quando comecei era de 50 
mg e hoje é de 5. Acho que minha qualidade de vida, 
pela minha idade, dá inveja em qualquer pessoa porque 
olha pra você ver: eu faço musculação, caminhada, e eu 
gripava muito, e hoje não sinto nem uma dor de cabeça, 
nem dor na perna. Também não sinto dor no quadril. Eu 
acho que foi uma sacola pesada, mas ai eu não fiz mais 
nada, nem musculação e nem Yoga, então eu sumi e a 
professora me ligou perguntando o porque eu não tava 
indo, disse para eu ir que iria fazer as respirações e dei-
taria que ela trabalharia uns exercícios para melhorar. 
Porque o quadril não poderia ficar assim, ai eu comecei 
a ir e foi melhorando, nem precisei de ir ao ortopedis-
ta. E sou uma pessoa disciplinada, não falto em nada, 
porque se uma pessoa tem uma boa disciplina, pode ter 
uma qualidade de vida muito melhor, e o Yoga te ajuda 
demais na ansiedade, cabeça, não só para o corpo, mas 
a mente funciona muito melhor.” (Violeta, praticante de 
Yoga)
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 Este estudo confirma que a integração entre as diferen-
tes áreas de estudo pode promover a produção de saúde e equi-
líbrio das pessoas submetidas a esta intervenção.
 O psiquiatra Ajai Singh (2010), traz uma reflexão que 
aponta um novo ponto de vista sobre a medicina, o de que a 
"medicina moderna" deve corrigir seu rumo, de uma medicina 
que busca o alívio da doença, para uma medicina que busque 
a cura e a prevenção. Em seu artigo "Medicina moderna: rumo 
à prevenção, à cura, ao bem-estar e à longevidade", o autor en-
fatiza que exista atualmente uma insatisfação com a medicina 
medicamentosa e critica que a mesma está voltada para a esta-
bilização, gerando uma preguiça de fazer pesquisa que visem à 
prevenção e à cura. 

A ênfase em tratamentos paliativos - identificados com 
controle - é uma manifestação de Tanatos, enquanto a 
medicina deveria buscar ‘tornar-se a mais gloriosa ma-
nifestação de um Eros que previne/cura doenças’. O que 
importa, diz ele, é o intervalo anterior ao final - quando, 
afinal, Tanatos prevalecerá. Ele traça neste artigo todo 
um percurso de visão para explicar detalhadamente seu 
ponto de vista e porquê ele faz tanto sentido. (SINGH, 
2010).

Considerações finais

 Através desta pesquisa observamos que o Yoga funciona 
como um eficaz recurso para a promoção de equilíbrio e para 
prevenção ou tratamento de saúde, conforme foi demonstrado 
também em outros estudos que foram elucidados neste traba-
lho. Desse modo, reafirmamos que a integração das diferentes 
áreas de estudo do ser humano pode trazer maiores resultados 
para os indivíduos. 
 Outros autores da Psicologia trazem contribuições im-
portantes para essa compreensão integral do sujeito, ainda que 
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suas práticas e conceitos sejam pouco difundidos ou adotados 
em nossa cultura. A própria formação do psicólogo ainda re-
quer ampliar as práticas em saúde resgatando conhecimentos 
já produzidos por Jung, Perls, Reich, Weil dentre outros que 
trazem para a psicologia diversas formas de leituras baseadas, 
por exemplo, na bioenergética e na transpessoal, que se dife-
rem do modelo biomédico, predominantemente centrado no 
tratamento imediatista e no conhecimento fragmentado.
 Por fim, buscamos elucidar uma abordagem que busca 
ir além da visão ocidental para conhecer diferentes formas de 
promoção de saúde e que vem ganhando espaço e reconheci-
mento dentro da sociedade brasileira e do seu sistema de saú-
de, tornam-se, assim, necessárias mais pesquisas sobre este 
tema. 
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