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FADAS REAIS: RELA<;AO ENTRE HISTORIA E LITERATURA 

NO CONTO DOS IRMA.OS GRIMM1 

9 

Lorena Carolina FABRI2 (UEL-Londrina) 

RESUMO: Os contos de fadas, atualmente, sao entendidos como hist6rias infantis. 
Entretanto, analisando seu surgimento e sua rela9ao com a realidade, nota-se um 
significado mais complexo. Ao estudar o contexto dos contos e a influencia do meio ao 
redor, a obra adquire caracteristicas 1micas que pode caracteriza-la enquanto fonte. A 
analise hist6rica junto da literatura explora outras formas de percep9ao de um assunto e 
identifica caracteristicas 1micas dessa sociedade atraves de outro olhar, um olhar sobre a 
caracteriza9ao e a rela9ao da cultura com o hist6rico social. Essa analise, entao, 
relaciona literatura, oralidade e hist6ria para apresentar o meio sociocultural na obra dos 
Grimm. 

PALA VRAS-CHA VE: Irmaos Grimm. Hist6ria. Cultura. Literatura. 

ABSTRACT: Nowadays, the fairy tales are considerate children's stories. However, 
the creation and the relation between reality and tale are complex. Analyzing the context 
and the influence of the tales, it can be characterized as a source of study. The historical 
and literature analyses, present the subject by another point of view and exposure the 
relation between culture and social history. The analyses related literature, orality and 
history to introduce the culture-social in the Brothers Grimm's work. 

KEYWORDS: Brothers Grimm. History. Culture. Literature. 

Introdu9iio 

Os famosos irmaos Grimm, coletores dos contos que ficariam popularizados e 

imortalizados como contos de fadas, contribuiram tanto para o campo literario, quanto 

para o campo hist6rico. A trajet6ria de seu trabalho permite conhecer a pesquisa e 

cria9ao do primeiro dicionario da lingua alema, alem da compila9ao e publica9ao da 

coletanea Kinder und Hausmarchen (Contos da Crian9a e do Lar). 

Pertencentes ao seculo XVIII e XIX, os Grimm compilaram contos da tradi9ao 

oral germanica que apresentava influencia dos contos lan9ados por Charles Perrault3 na 

i hmaos Grimm: Jacob Grimm (1785-1863) e Wilhelm Grimm (1786-1859) nasceram na cidade de 
Hanau, no estado de Hessen, na regiao central da Alemanha. Estudiosos e letrados, os Grimm procederam 
a wn complexo trabalho de depura9ao dos textos folcl6ricos, adequando-os ao publico-alvo do espa90 
domestico da classe media burguesa. Mais informa9oes em: http://www.cartacapital.eom.br/carta
fuodamental/contos-de-fadas-dos-irmaos-grimm. 
= POs-graduanda em Ensino de Sociologia pela UEL e graduada em Hist6ria pela Unioeste. Contato: 
lioa Iissa@hotmail.com. 
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Frarn;:a do seculo XVII. Porem, o que caracteriza a obra publicada pelos Grimm sao as 

diferern;:as culturais presentes na publicac;:ao. Com a mudanc;:a de espac;:o e epoca, os 

contos apresentavam elementos culturais germanicos em sua estrutura e o levantamento 

realizado pelos Grimm, dessa forma, serviu de registro de algumas dessas caracteristicas 

populares. 

A analise da relac;:ao que a obra dos Grimm tern com o contexto hist6rico de 

seu surgimento ajuda a compreender algumas caracteristicas culturais dessa epoca. 

Logo, o entendimento do conto tambem engloba os elementos de publicac;:ao, como 

relac;:ao com os autores, os narradores e o publico consumidor. 

Assim, o conto serviu para a preservac;:ao das caracteristicas populares que 

tomaram possivel o seu surgimento. 0 estudo das caracteristicas da sociedade em que o 

conto surgiu permite a compreensao da mentalidade cultural e social da epoca em que . 

ele foi produzido. 

Neste artigo utilizam-se contos que, contemporaneamente, sao denominados 

"contos de fadas". Contudo, vale destacar que, ap6s analise hist6rica sobre as primeiras 

publicac;:oes dos contos, entende-se que o meio em que tais hist6rias surgiram nao era o 

"infantil". Advem disto a importancia da analise <lesses registros nao s6 no campo 

literario, mas tambem historiografico: 

A compreensao de que a literatura e, alem de um fenomeno estetico, uma 
manifesta9ao cultural, portanto uma possibilidade de registro do movimento 
que realiza o homem na sua historicidade, seus anseios e suas visoes do 
mundo, tern permitido ao historiador assurni-la como espa90 de pesquisa. 
(MENDON<;A; ALVES, 2003, p.2) 

Para o levantamento hist6rico, a fim de entender o contexto que produziu o 

objeto de estudo que neste texto se analisa, determinados fatores, como a passagem da 

tradic;:ao oral para a escrita, tanto quanto a func;:ao que aquele conto publicado viria a ter, 

foram considerados. Dessa forma, neste artigo, a obra literaria guia o registro hist6rico 

de uma cultura popular antiga. 

3 Charles Perraul lan9ou o Contes de ma mere l 'aye (Contos da Mamae Ganso) em 1697, uma coletanea 
que veio a influenciar nos contos recolhidos pelos irmaos Grimm um seculo depois. 
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Contos de fadas 

Atualmente, e comum a maioria dos contos serem considerados como "de 

fadas" e serem destinados a crian9as, mas, originalmente, a publica9ao dessas hist6rias 

nao tinha destina9ao a esse publico infantil. Recolhidas originalmente de fontes orais 

pelos Grimm, esses contos apresentavam elementos daqueles publicados por Charles 

Perrault nas cortes francesas um seculo antes. Logo, apesar de escritos e publicados 

seguindo a tradi9ao e influencia direta dos compiladores-autores, esses contos nao 

foram originalmente "inventados" pelos irmaos Grimm, mas vinham de uma tradi9ao 

cultural antiga. Mais precisamente, chegaram ao seu conhecimento pela tradi9ao 

popular oral4
: 

Cabe considerar que os ditos "contos de fadas", na sua origem, nao sao 
destinados ao publico infantil. 0 que os Grimm realizam, em verdade, e a 
compila9ao de elementos de uma tradi~o oral local, a qua! expressa anseios, 
temores, "li90es de moral", similares aos exempla medievais. Transpondo a 
referida tradi9ao oral da "voz para a letra", imprimem nas versoes que 
produzem perspectivas fundadas em sua experiencia e interpreta9iio da 
realidade que vivenciavam. (F ABRI, 2008, p.9) 

Essa concep9ao de infantil fica ainda mais distante ao notar que, sobre a 

representa<;ao infantil no seculo XVIII, nao existia uma diferencia<;ao clara entre crian9a 

e adulto. Segundo Phillipe Aries (1981), em Hist6ria social da crianr;a e da familia, 

existia uma diferencia<;ao maior entre classes sociais e genero que de idades, mostrando 

que a tradi<;ao popular era comum tanto as crian9as, quanto aos adultos. Sendo assim, 

nao e coerente analisar os cantos populares como destinados exclusivamente as 

crian9as, mas como narrativas que vinham dos sa16es e reunioes de adultos, com 

caracteristicas desse universo, pertencentes a mentalidade popular da epoca em que 

foram recolhidos das fontes orais pelos Grimm5. 

4 
Os Grimm compilaram alguns contos da tradi9ao oral e entre os colaboradores temos "[ ... ] Jeannette 

Hassenpflug, vizinha e amiga intima deles, em Cassel; e ela ouviu as hist6rias de sua mae, que descendia 
de uma familia francesa huguenote. Os huguenotes trouxeram seu pr6prio repert6rio de contos para a 
Alemanha, quando fugiram da persegui9ao de Luis XIV." (In: DARNTON, R. 0 Grande Massacre de 
Gatos. Trad. Sonia Coutinho. 4. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1986. p. 24). 
5 

"Quando essas hist6rias faziam parte da tradi9iio oral, o mundo domestico nao era tao dissociado do 
resto da sociedade, trabalhava-se num lugar que era a extensiio da casa. Nao havia uma distiincia clara 
entre casa e trabalho, nem entre o mundo da inflincia e o mundo dos adultos, tampouco havia uma 
preocupa9ao com a forma9ao das crian9as, pois nem havia uma clara ideia de que a inflincia, ta! qua! a 
concebemos, existisse." (In: CORSO, D. L.; CORSO, M. Fadas no Diva. Sao Paulo: ARTMED, 2006. p. 
25-26). 
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Hoje, o que se considera como conto de fadas, na realidade, vem de uma 

tradi9ao popular, muitas vezes, oral e que foi relegada atualmente a condi9ao de infantil. 

Assim como as transforma9oes sociais que foram ocorrendo com o passar do tempo, 

alguns registros, como as hist6rias populares, passaram a ser adaptadas e apresentadas 

as crian9as ate se caracterizarem atualmente como contos infantis. Entretanto, a 

pesquisa desse objeto de estudo mostra a sua verdadeira finalidade, quando da epoca em 

que foi recolhida, bem como os elementos hist6ricos em seus registros. 

0 conceito "Contos de Fadas", segundo Tolkien (2006), em Sabre Hist6rias de 

Fadas, refere-se originalmente a hist6rias sobre um reino, em que existiam fadas, elfos e 

seres fantasticos portadores de magia. A associa9ao do termo "Contos de Fadas" aos 

contos de origem popular publicados pelos Grimm, porem, da-se comumente pela 

presen9a de elementos magicos, sobrenaturais ou ate mesmo fantasticos, em alguns de 

seus contos. Logo, desmistificar os contos dos Grimm como contos de fadas e 

caracteriza-los em que realmente sao: hist6rias populares transcritas da tradi9ao popular 

de um povo e pertencentes a representa9ao cultural de uma epoca, justifica-se, pois 

ajuda a situar os meios corretos de estudo para essa fonte hist6rica. 

Charles Perrault e os irmiios Grimm 

Charles Perrault foi um autor pertencente ao seculo XVII que publicou uma 

coletanea de contos populares na Fran9a. Apesar das diferen9as geograficas, culturais e 

cronol6gicas, os contos dos Grimm receberam grande influencia dos contos de Perrault, 

pois as fontes orais que contribuiram com o Kinder und Hausmarchen tiveram cantata 

com a cultura francesa devido a proximidade geografica, como mostra Damton (1986). 

As narrativas populares foram coletadas pelos Grimm da oralidade, mas com 

caracteristicas culturais germiinicas e um dos intuitos da publica9ao desses contos era 

registrar essa tradi9ao cultural. A importancia que tais fontes tiveram para diferenciar a 

obra dos Grimm foi "[ ... ] como todos os contadores de hist6ria, os narradores 

camponeses adaptavam o cenario de seus relatos ao pr6prio meio; mas mantinham 

intactos os principais elementos [ ... ]." (DARNTON, 1986, p.30-31). Dessa maneira, 

cada autor recolheu uma narrativa adaptada ao meio em que foi recolhida. 

Enquanto representa9oes populares, os contos, pertencem e carregam 

elementos da sociedade em que sao lan9ados, e a obra de Perrault se encaixa nos moldes 

do publico a que foi destinada, no caso: os saloes franceses. Como registros recolhidos 
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da tradi9ao oral popular, apresentam em si elementos da cultura de onde foram 

recolhidos. Segundo o historiador Robert Damton (1986), a analise realizada pelos 

historiadores com os contos ajuda a compreender o significado presente nelas, pois"[ ... ] 

relacionam os contos com a arte de narrar hist6rias com o contexto no qual isso ocorre. 

Examinam a maneira como o narrador adapta o tema herdado a sua audiencia, de modo 

que a especificidade do tempo e do lugar apare9a, atraves da universalidade do motivo" 

(p.29). Dessa maneira, analisar uma versao de um conto dos Grimm permite a 

compreensao dos elementos culturais comuns aos narradores de tais hist6rias6
• 

Historia-Literatura 

A analise do trabalho publicado pelos Grimm relaciona a obra literaria produzida 

em determinado contexto hist6rico com a sua realidade social. Tudo que e produzido, 

como nesse caso, a obra literaria, existe, pois, devido a uma necessidade. Da mesma 

forma que usamos a publica9ao literaria para analisar o contexto que a produziu, 

entende-se que o contexto hist6rico justifica a produ9ao artistica, logo "[ ... ] 

compreender a literatura significa, pois compreender a totalidade do processo social de 

que ela fez parte" (EAGLETON, 1978, p.18). Neste caso, a publica9ao dos Grimm e 

uma obra literaria, mas que apresenta influencias e elementos do meio social em que 

surgiu. 

A produ9ao artistica e caracterizada pelo meio que a produziu e evidencia essas 

caracteristicas em seus significados. Alem da rela9ao com a realidade hist6rica, a 

produ9ao artistica apresenta outros fatores, como a influencia de seu criador e do 

publico que ira consumi-la: 

Tomemos os tres elementos fundamentais da comunica9ao artistica - autor, 
obra, publico - e vejamos sucessivamente como a sociedade define a posi9ao 
e o papel do artista; como a obra depende dos recursos tecnicos para 
incorporar os valores propostos; como se configuram os publicos. Tudo isso 
interessa na medida em que esclarece a produ9ao artistica, e embora nos 
ocupemos aqui principalmente com um dos sentidos da rela9ao (sociedade -> 
arte ), faremos as referencias necessarias para que se perceba a importancia do 
outro ( arte -> sociedade ). Com efeito, a atividade do artista estimula a 
diferencia9ao de grupos; a cria<;iio de obras modifica os recursos de 
comunica9ao expressiva; as obras delimitam e organizam o publico. Vendo 
os problemas sob esta dupla perspectiva, percebe-se o movimento dialetico 

6 A versao usada nesse artigo e "Raponcel", pois a mulher fica com desejo de rapon9os e, devido a isso, a 
menina ganha esse nome nesta versiio. GRIMM, J.; GRIMM, W. Contos e Lendas dos Irmiios Grimm. 
Volume II. Sao Paulo: Editora Parma LTDA, s.d., p. 237-243. 
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que engloba a arte e a sociedade num vasto sistema solidario de influencia 
reciproca. (CANDIDO, 1976, p.24) 

0 estudo, utilizando fontes literarias relacionadas com a hist6ria, entao, nao 

envolve somente a obra em si e o autor, mas um universo, onde faz parte tanto os meios 

que contribuiram para a cria9ao artistica, como elementos posteriores ao seu 

surgimento, nesse caso, o publico direcionado ou a presen9a de caracteristicas culturais 

nessa obra literaria. Os contos dos irmaos Grimm englobam influencia nao s6 de epoca, 

sociedade e cultura, mas tambem de narradores, dos pr6prios Grimm e tambem do 

publico ao qual seria destinada a publica9ao. 

Cada representa9ao artistica apresenta diferen9as significativas tanto em sua 

produ9ao quanto no sentido que ela vai ter, e isso ocorre pela influencia de quern a 

criou. Perceber as presen9as que propiciaram o surgimento de uma expressao artistica 

ajuda a situar a cria9ao dessa obra e direcionar sua averigua9ao. A produ9ao nao pode 

ser analisada separada do contexto no qual ela surge, pois os elementos sociais estarao 

presentes e a farao ter o seu significado cultural. A obra tern uma rela9ao com a cultura 

que propiciou seu surgimento e demonstra as caracteristicas sociais de onde surgiu 

(EAGLETON, 1978, p. 79). Logo, alem da presen9a de elementos da cultura germanica 

popular, os contos tiveram a influencia da mensagem que os autores desejavam 

transmitir. 

A influencia dos autores direciona a obra, pois diferentemente dos contos 

provindos da tradi9ao oral ou dos contos de Perrault, lan9ados visando a corte francesa e 

com carater de divertimento, a publica9ao dos Grimm exprime a presen9a das 

caracteristicas da cria9ao religiosa dos irmaos, e tambem da cultura germanica que e a 

fonte das narrativas. Alem desse fator da cria9ao religiosa, a camada social dos autores e 

a camada a qual era direcionada a publica9ao, consideradas superiores a camada social 

que narrou os contos, tambem influenciou no lan9amento da obra. A estrutura teria sido 

adaptada para ser recebida por um publico letrado, corrigindo e ate ajustando alguns 

termos. Conforme Tatar: "Em sucessivas edi96es dos Contos da in!ancia e do lar, 

Wilhelm Grimm inflou os textos a ponto de deixa-los muitas vezes com o dobro do 

tamanho original. Poliu a prosa tao cuidadosamente que ninguem mais p6de se queixar 

das suas qualidades rudes" (2004, p.351-352). 

A literatura pode ser considerada, nesse caso e em alguns outros, como uma 

mercadoria e, segundo Terry Eagleton (1978), um produto idealizado que obedeceria a 
finalidade que o seu criador da a ela. Apesar de representar os elementos sociais de uma 
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epoca e da realidade de onde surge, a literatura comercializada gera lucro e, por isso, 

tende a ser direcionada a urn publico consurnidor. Essa atividade econ6mica que 

influencia diretamente a produ9ao artistica com a necessidade de lucro serve, tambem, 

para justificar a relevancia da publica9ao de certa obra artistica e dita as regras de sua 

publica9ao para atingir um publico-alvo. De acordo com Eagleton (1978), a literatura 

pode ser urn bem destinado ao lucro, acrescendo o carater de produ9ao social e 

econ6mica a obra. Logo, apesar da fun9ao que os contos tern de conservar os elementos 

da cultura oral germanica, essa publica9ao obedecia aos criterios dos irmaos Grimm 

para serem vendidos. 

A manifesta9ao de cultura popular esta enraizada profundamente no contexto 

que propicia seu surgimento e muda conforme esse meio e alterado. A analise do 

significado da obra dos irmaos Grimm se relaciona com o meio em que tais cont~s 

foram lan9ados, apesar de terem influencia de outras culturas. Anos ap6s esse 

lan9amento, seu enredo se transformou devido a mudan9as sociais. Cada versao de um 

conto, dessa forma, adquire as caracteristicas culturais do meio em que ele surge e a 

influencia de seu autor. Para Burke: "A cultura popular, como vimos, estava 

intimamente relacionada com seu ambiente, adaptada a diferentes grupos profissionais e 

modos regionais de vida. Necessariamente mudaria quando mudasse seu ambiente" 

(1995, p.267). 

Logo, alem de urna forma de manter uma tradi9ao cultural com a publica9ao 

dos contos, os irmaos Grimm tambem visavam a sua venda ao adaptar o conteudo da 

coletanea a um publico que era letrado e dispunha de melhores condi9oes econ6micas. 

Ao contrario dos camponeses que transmitiram sua tradi9ao popular, mas que 

desconheciam a leitura, OS CODtos foram ~dos direcionados a camada burguesa 

letrada, preservando a influencia religiosa dos autores. Maria Tatar (2004) afirma que, a 

principio, eles desejavam compilar e preservar a voz do povo alemao, suas tradi9oes e 

cren9as populares difundidas oralmente. 

Esta cria9ao religiosa dos compiladores e evidenciada na obra pela inser9ao de 

contos que tern elementos do universo religioso. Criados nos preceitos da lgreja 

Protestante, ap6s a Reforma Religiosa, os Grimm receberam uma educa9ao huguenote, 

que e urn termo que caracteriza OS protestantes franceses do seculo XVI. Ao comparar 

com contos presentes na edi9ao de Perrault, por exemplo, constata-se a presen9a dessa 

cria9ao huguenote com os contos "Copinho de Nossa Senhora", "Joao Jogatudo", "Sao 
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Jose na Floresta", "Os tres raminhos verdes", entre outros. Esse aspecto religioso mostra 

a influencia pessoal dos autores na publica9ao para servir a um publico-alvo. 

A originalidade da versao lan9ada pelos irmaos Grimm se da tanto pela 

passagem da oralidade para a escrita com caracteristicas culturais germiinicas, quanto, 

principalmente, na aviio consciente dos autores, atribuindo seus pr6prios elementos e 

direcionando sua obra a venda para um publico. A influencia de Perrault pode ser 

sentida quando existem alguns contos comuns nas coletiineas dos autores, porem a 

versao dos Grimm e diferente, pois carrega OS elementos culturais germiinicos 

difundidos nas narrativas. 

Essa constata9ao deixa claro que a analise dos Grimm se diferencia quando 

sao entendidas essas caracteristicas inerentes a sua obra e presentes unicamente nela7
. 

Como exemplo de mudan9as, pode-se mencionar a adapta9ao do conto "Chapeuzinho 

Vermelho", pois, no final escrito por Perrault, a menina e devorada, enquanto que, no 

final dos irmaos Grimm, ela e salva. 

Tradit;ao oral 

Os Grimm pretendiam preservar as tradi9oes culturais germiinicas orais ao 

publicar seu livro de contos populares, apesar de contemporaneamente esses contos 

serem considerados e relegados ao universo infantil, divergindo de seu objetivo inicial. 

Porem, alem de conseguirem atingir sua inten9ao, seja na preserva9ao da cultura, seja na 

publica9ao e venda dessas narrativas, "[ ... ] os contos da coletiinea dos Grimm passaram 

7 "Para seu famoso livro de Miirchen, os Grimm coletaram hist6ria da tradir;iio oral em Hesse, pedindo 
aos seus colaboradores que as enviassem 'sem acrescimos e os chamados aprimoramentos' (ohne Zusatz 
und sogennante Verschonerung). No entanto os irmaos nao publicaram exatamente o que haviam 
encontrado. Para comer;ar, as hist6rias circulavam em dialeto, e os Grimm traduziram-nas para o alemao, 
criando, em conseqiiencia, uma obra-prima da literatura alema. Mas o que eu quern ressaltar e o que se 
perdeu e 0 fato de que na Alemanha daquela epoca a lingua das classes medias era literalmente diferente 
da dos artesaos e camponeses. Assim, as versoes originais das hist6rias teriam sido ininteligiveis para 
quern se destinava o livro. A tradur;ao era imprescindivel, mas necessariamente envolvia distorr;oes. 
Algumas hist6rias foram expurgadas pois, de outra forma, teriam chocado seus novos leitores. As 
idiossincrasias individuais do relato foram atenuadas, de modo a dar um estilo uniforme a coletiinea. 
Onde as diferentes versoes do mesmo conto se complementavam, os Grimm as amalgamaram (de modo 
bastante justificavel, tendo em vista sua teoria de que quern criava nao era o individuo, mas o 'povo'). 
Finalmente, um estudo <las diferenr;as entre a primeira edir;ao dos Miirchen e outras posteriores mostra 
que os Grimm emendaram os contos, tentando dar-lhes um tom mais oral. Por exemplo, inseriram 
formulas tradicionais em Branca de Neve que iam desde 'era uma vez' (Es war einmal) ate 'eles viveram 
felizes para sempre' (sie lebten gliicklich bis na ihr Ende)." (In: BURKE, P. Cultura popular na idade 
moderna. 2 ed. Sao Paulo: Companhia das letras, 1995, p.46-47). 
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a constituir um arquivo cultural do folclore alemao, de hist6rias que ao que se pensava, 

espalhavam e modelavam a identidade nacional" (TATAR, 2004, p.351). 

Entretanto, apesar de larn;arem contos que tinham elementos culturais 

germiinicos, as fontes tiveram influencia das narrativas francesas, pois "'Chapeuzinho 

Vermelho' inseriu-se na tradi9ao literaria alema [ ... ] com suas origens francesas nao 

detectadas" (DARNTON, 1986, p.24). Assim como houve a mudan9a na passagem dos 

contos pelos diferentes meios culturais, a transposi9ao da oralidade para a escrita 

tambem alterou as caracteristicas presentes no lan9amento das hist6rias. 

A mudan9a de elementos que e evidenciada quando siio comparadas as versoes 

de Perrault com a dos Grimm mostra a existencia de uma discrepiincia entre a 

mentalidade vivenciada por Perrault e a vivenciada pelos Grimm. A exemplo disso, 

temos a versao do conto "Chapeuzinho Vermelbo'"', de Perrault, no qual a menina e 
simplesmente devorada. Entretanto, quando confrootada com a versao dos Grimm, 

surge um elemento de reden9ao, o lenhador que a salva e confere o carater moralista ao 

conto, deixando claras as origens e identidades de cada cooto, que assume a forma 

proposta pelo seu autor. 

A analise fiel, entretanto, da versiio oral, niio poder.i ser feita. devido a 
mudan9a quando transcrita e publicada. Darnton (1986), ainda. ressalta que as narrativas 

originais foram se modificando com o passar dos seculos, e da mesma forma. a versao 

escrita nao consegue transpor a narrativa. Logo, a narrativa oral e transmitida, mas a 

hist6ria publicada escrita esta a merce de outros fatores decisivos, como o meio ao qua! 

ela esta inserida. 0 transmissor do conto ao seu receptor, portanto, tern papel relevante 

para o lan9amento da versao escrita da hist6ria: 

Contar hist6rias sempre foi a arte de conta-las de novo, e ela se perde quando 
as hist6rias nao sao mais conservadas. Ela se perde porque ninguem mais fia 
ou tece enquanto ouve a hist6ria. Quanto mais o ouvinte se esquece de si 
mesmo, mais profundamente se grava nele o que e ouvido. [ ... ] A narrativa, 
que durante tanto tempo floresceu num meio de artesao - no campo, no mar e 
na cidade -, e ela pr6pria, num certo sentido, uma forma artesanal de 
comunica9ao. Ela nao esta interessada em transmitir o "puro em si" da coisa 
narrada como uma informa9ao ou um relat6rio. Ela mergulha a coisa na vida 
do narrador para em seguida retira-la dele. Assim sem imprime na narrativa a 
marca do narrador, como a mao do oleiro na argila do vaso. (BENJAMIM, 
1987, p.205) 

Essa transposi9ao do meio oral para a escrita mudou o direcionamento do 

publico dos contos. Enquanto que, oralmente, as narrativas pertenciam a uma tradi9ao 
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mais humilde e de contadores normalmente analfabetos, o larn;amento da publica<;ao 

dos Grimm visou a um publico que sabia ler, como as casas burguesas. Dessa maneira, 

uma tradi9ao cultural proveniente da camada social mais simples come<;ou a integrar os 

lares burgueses. Logo, explorar esse universo da mentalidade cultural ajuda a entender a 

relevancia que esses contos tiveram historicamente, uma vez em que eles sao 

representa<;oes de uma tradi9ao popular germanica preservada. 

Entretanto, a defini9ao de cultura e muito ampla. Como Peter Burke (1995) 

mesmo aborda, faz-se necessario ter em mente qual a defini9ao de cultura usada no 

texto e relaciona-la com seu contexto social. Segundo Burke (1995, p.25), 

"Cultura" e uma palavra imprecisa, com muitas defini95es concorrentes; a 
minha defini91io e a de "um sistema de significados, atitudes e valores 
partilhados e as formas simb6licas (apresenta95es, objetos artesanais) em que 
eles sao expressos ou encarnados''. A cultura nesta acep91io faz parte de todo 
um modo de vida, mas nao e identica a ele. Quanta a cultura popular, talvez 
seja melhor de inicio defini-la negativamente coma uma cultura nao-oficial, a 
cultura da nao-elite, das "classes subalternas", coma chamou-as Gramsci. No 
caso dos inicios da Europa moderna, a nao-elite era todo um conjunto de 
grupos sociais mais ou menos definidos, entre os quais destacavam-se os 
artesaos e os camponeses. Portanto uso a expressao "artesaos e camponeses" 
(ou "povo-comum") para sintetizar o conjunto da nao-elite, incluindo 
mulheres, crian9as, pastores, marinheiros, mendigos e os demais grupos 
sociais. 

Contudo, este artigo texto trata justamente dessa cultura da nao-elite que foi 

fonte das narrativas publicadas pelos irmaos Grimm. 

A cultura nao e algo unico, OU nao haveria a necessidade da distin9ao entre 

cultura e seus estilos de varia<;ao como popular, erudita, camponesa etc. Porem, os 

contos dos Grimm vem da tradi<;ao popular oral, recolhida por eles, mas publicada 

seguindo as inten<;oes dos autores. Essas inten9oes abrangiam tanto o publico ao qual 

era destinado, quanto a mensagem que os autores desejavam transmitir com sua obra. 

Outro prop6sito com a publica9ao <lesses contos viria a ser a preserva<;ao da mem6ria e 

a cultura popular germanica devido a preserva9ao dos contos com a escrita. 

A literatura popular tern sido um tema de pesquisa muito concorrido nesses 
ultimas dez anos, apesar da tendencia cada vez maior de questionar a ideia de 
que os livretos baratos, coma a bibliotheque bleue, tenham representado uma 
cultura aut6noma da gente simples, ou de que seja passive! distinguir 
claramente entre correntes da cultura de 'elite' e da cultura 'popular'. 
Atualmente, parece descabido conceber a transforma91io cultural coma um 
movimento linear, ou gradualmente descendente, de influencias. As correntes 
nao s6 desciam, mas tambem subiam, fundindo-se e misturando-se nesse 
transito. (DARNTON, 1990, p.129.) 
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Embora distintos, os estilos culturais sempre tinham similaridades por estarem 

presentes no mesmo meio, na mesma epoca, entretanto, com adapta9oes em cada 

camada social a qual pertenciam. Segundo Peter Burke, existia uma cultura chamada 

artesa e uma cultura urbana que, por serem alfabetizadas, diferiam da chamada cultura 

camponesa. As cidades apresentavam maiores oportunidades e um desenvolvimento 

superior ao campo devido a alfabetiza9ao dos seus habitantes, distinguindo, desse 

modo, os camponeses iletrados da populai;ao das cidades que frequentava as escolas e 

aprendiam a ler e escrever8
• 

Vista isso, leva-se em considera9ao a diferen9a das fontes para o publico-alvo 

do lan9amento dos livros dos Grimm, alem das mudan9as culturais e da forma oral para 

a modalidade escrita. Logo, nao existe uma cultura popular unica e separada, mas a 

cultura que sofria tanto influencia do seu campo de recolhimento, quanto do publico ao 

qual era destinado. 

Um dos poucos casos extraordiruirios de intera<;iio entre a tradi<;iio erudita e a 
popular e o da bruxa. Jacob Grimm achava que a cren<;a nas bruxas vinha do 
povo; Joseph Hansen, no final do seculo XIX sustentou que ela tinha sido 
elaborada por te6logos a partir de materiais extraidos das tradii;oes classica e 
cristii. Pesquisas mais recentes sugerem que ambos estavam certos - em 
parte: a imagem da bruxa corrente nos seculos XVI e XVII envolvia 
elementos populares, como a creni;a de que certas pessoas tinham o poder de 
voar pelos ares ou de fazer mal aos seus vizinhos por meios sobrenaturais, e 
elementos eruditos, notadamente a ideia de um pacto com o diabo. (BURKE, 
1995, p.88-89) 

Nota-se, dessa maneira, a interai;ao de diferentes formas culturais, como a 

popular e a erudita, por pertencerem ao mesmo meio: um universo mental que tinha a 

participa9ao de diferentes representa9oes. Assim, tem-se que o caminho que essa 

pesquisa segue, de apresentar a obra dos irmaos e mostrar o porque da sua releviincia na 

hist6ria, tenta justificar a rela9ao hist6ria-literatura ao apresentar a importiincia dos 

contos nao s6 como hist6rias infantis, mas enquanto representai;oes permeadas de 

significados da mentalidade popular. Nao e somente uma amilise dos contos em si, mas 

como eles surgiram, e qua! a finalidade dos elementos que os constituem. 

8 
"Um outro fator que unia a cultura artesii e a cultura urbana, separando-as da cultura camponesa, era a 

alfabetizai;iio. Os habitantes da cidade tinham oportunidades muito maiores de aprender a ler e escrever 
do que os camponeses, visto que tinham mais acessos a mestres-escolas." (In: BURKE, P. Op. Cit., 1995. 
p. 68). 
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Contos populares 

Apesar de atualmente as coletiineas dos chamados contos de fadas se 

destinarem a criarn;as, nota-se a drastica alterac;ao que as publicac;oes foram assumindo 

com o passar do tempo. Ate a epoca de Perrault, e mesmo com a dos irmaos Grimm, os 

contos populares nao eram direcionados as crianc;as, mas a partir das mudanc;as sociais 

causadas pela Revoluc;ao Industrial, a sociedade relegou gradativamente o conteudo 

dessas hist6rias ao universo infantil. 

Os contos dos Grimm, entao, sao unicos enquanto representac;oes de carater 

popular dotadas de elementos sociais da epoca em que surgem. A realidade desse 

periodo influenciou a obra dos irmaos, assim como seu significado. 0 lanc;amento da 

obra dos Grimm, no comec;o do seculo XIX, ocorre em um periodo de mudanc;as na 

sociedade europeia, com a unificac;ao que formaria o Estado da Alemanha. Levando isso 

em considerac;ao, as caracteristicas presentes nesses contos podem ser analisadas a partir 

da relac;ao com essa realidade. Esta, por sua vez, leva a compreensao da mentalidade 

social daquela epoca. Uma das caracteristicas que pode ser relacionada com a epoca e o 

carater nacionalista da obra, visando a preservac;ao da cultura popular gerrniinica e ao 

estabelecimento de uma identidade nacional. Baseado nisso, os Grimm, tambem, foram 

responsaveis pela produc;ao do primeiro dicionario alemao. 

Como ja foi dito anteriormente, a diferenciac;ao dos contos dos Grimm dos 

contos de Perrault reside no significado presente em cada obra. Mesmo que ambas 

advenham da tradic;ao oral, as hist6rias lanc;adas por Charles Perrault, na Franc;a, 

serviam principalmente para "[ ... ] divertir a corte francesa do final do seculo XVII" 

(FORTES; ZANCHET; LOTTERMANN, 1996, p.15). Por outro !ado, a analise dos 

contos e do contexto em que eles surgiram determina o grau da influencia dos Grimm 

enquanto autores, revelando que a publicac;ao deles serviu tanto como fonte de cultura, 

por meio da compilac;ao de contos populares com caracteristicas germiinicas da 

oralidade, quanto meio de transmissao religiosa moralista. Esse aspecto dos contos dos 

Grimm OS toma unicos e diferenciados de qualquer outra manifestac;ao de arte popular 

semelhante e mostra, tambem, a presenc;a de elementos da cultura germiinica do final do 

seculo XVIII. 

Porem, para evidenciar o carater distinto dos contos, eles precisam ser 

confrontados, como Damton fez em seu livro 0 Grande Massacre de Gatos (1986), e 

revelar os eleritentos presentes nas narrativas. Mesmo mantendo o sentido e os 
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elernentos de sua forma oral, os contos, ao serern publicados, tarnbern, obedecern a 
influencia dos irmaos Grimm: 

Charles Perrault publicou a primeira adapta9ao literaria de Chapeuzinho 
Vermelho em 1697, mas poucos pais se dispunham a !er aquela versao do 
conto para os filhos, pois termina com o 'lobo mau' jogando-se sobre 
Chapeuzinho Vermelho e devorando-a. Na versao dos Grimm, a menina ea 
av6 sao salvas por um ca9ador, [ ... ].(TATAR, 2004, p.28) 

Na transcri9ao acirna do texto de Maria Tatar (2004), nota-se, entao, que, alem 

da distancia temporal e geografica entre os autores, esta presente tambem a influencia 

direta do publico no lan9amento dos contos. A mentalidade do publico muda entre um 

seculo e outro, e isso esta evidenciado na analise da versao dos Grimm, bem como na 

participa9ao da cria9ao dos autores com o elemento de reden9ao. No conto de 

Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, existe o elemento de reden9ao, o lenhador, que 

salva a menina e a av6, inserido pelos Grimm. Enquanto que a versao de Perrault, 

apesar de ter tarnbem os elementos comuns da menina, da av6 e do lobo, nao existe o 

lenhador e a personagem acaba sendo devorada e morta. 

Logo, o carciter dos Grimm de preservar os elementos da cultura popular, 

transcrevendo a versao oral para sua publica9ao, tambem seguiu normas para a 

publica9ao. Trata-se de expressoes artisticas que entrela9am a narrativa original popular 

com a finalidade dos coletores de adequar seu livro ao publico que iria consurni-lo. A 

riqueza maior, entao, na analise dos livros, nao se restringe somente a rela9ao que os 

contos tinharn com a obra de Perrault e com a realidade, mas como os autores tiveram 

peso na publica9ao. Dessa maneira, resulta uma obra que nao e original dos Grimm, 

mas que visa a preservar a cultura popular e serve a camada que podia comprar e !er os 

livros. Nota-se, na narrativa, a influencia hist6ria que auxilia a relacionar a literatura 

com o contexto hist6rico de cria9ao. 

Tendo isto em mente, entende-se que, mesmo provenientes de um meio 

comurn, ou seja, da oralidade, e mesmo tendo contato com o universo cultural das 

hist6rias de Perrault, os contos lan9ados pelos Grimm carregam caracteristicas 

culturalmente tinicas, tanto proveniente das fontes, quanto dos escritores, como a 

ambienta9ao em um meio essencialmente carnpestre ou os elementos religiosos 

utilizados no contexto dos contos. 

Seguindo essa premissa, os contos dos Grimm nao tern somente rela9ao com 

aqueles de Perrault, mas diversas culturas adaptavam seus elementos em narrativas 
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pr6prias. Como exemplo, tem-se o conto "Cinderela", cujas versoes niio sao 

necessariamente europeias: 

A primeira Cinderela que conhecemos chamava-se Yeh-hsien, e sua historia 
foi registrada por Tuan Ch'engshih por volta de 850 d.C. Yeh-hsien usa um 
vestido feito de plumas de martim-pescador e minusculos sapatos de ouro. 
Ela triunfa sobre sua madrasta e a filha desta, que sao mortas a pedradas. 
Como as Cinderelas ocidentais, Y eh-hsien e uma criatura humilde, que faz os 
servii;;os domesticos e sofre tratamento humilhante nas miios da madrasta e da 
filha desta. Sua salvai;;iio aparece na forrna de um peixe de tres metros de 
comprimento que a cumula de ouro, perolas, vestidos e comida. As 
Cinderelas que seguem nas pegadas de Y eh-hsien encontram sua salvai;;ao na 
forma de doadores magicos. Na "Aschenputtel" dos Grimm, uma arvore 
derrama sobre Cinderela uma profusao de presentes; na "Cendrillon" de 
Perrault, uma fada madrinha lhe proporciona uma carruagem, lacaios e lindas 
roupas; na escocesa "Rashin Coatie", um bezerrinho vermelho gera um 
vestido. (TAT AR, 2001, p.37-38) 

Sohre este conto, por exemplo, a versao de Charles Perrault contem o 

elemento magico da fada madrinha e da carruagem de ab6bora (TATAR, 2004, p.41-

48). Porem, o conto publicado pelos Grimm apresentava a prote.;;iio da mae morta da 

menina alem da ajuda de rolinhas nas tarefas impostas pela madrasta, cegando as irmas 

malvadas no final, como puni.;;iio (GRIMM, 2001, p.159-164). 

Apesar da preexistencia de versoes anteriores dos contos larn;ados pelos Grimm, a 

analise da versao deles evidencia uma diferern;a que OS toma (micos: a influencia dos 

autores na publica.;;ao. Assim como os contos lan.;;ados por Perrault assumem uma 

caracteristica de diversao dos saloes, as hist6rias dos irmaos Grimm apresentam rela.;;ao 

com a cultura germanica do final do seculo XVIII e com a cria.;;ao <lesses autores: 

0 apelo duradouro de Cinderela provem nao so da trajetoria dos trapos ao 
luxo da heroina do conto, mas tambem do modo como a historia se conecta 
com conflitos de familia classicos que vao desde a rivalidade entre irmaos a 
ciumes sexuais. [ ... ]Se a mile biologica de Cinderela esta morta, seu espirito 
reaparece e como o doador magico que da a heroina os presentes de que ela 
precisa para fazer uma aparii;;ao esplendida no baile. [ ... ] A versao de 
Perrault de 1697, em seus Contos da Mamae Gansa, esta entre as primeiras 
elabora96es literarias completas da historia. Foi seguida pela versao mais 
violenta registrada em 1812 pelos Irmiios Grimm. Estes se deleitaram 
descrevendo o sangue nos sapatos das filhas da madrasta, que tentam cortar 
fora pedai;;os de seus calcanhares para que o sapatinho !hes sirva. A versao 
alemii tambem nos <la uma Cinderela menos compassiva, que nao perdoa as 
filhas da madrasta mas as convida para seu casamento quando pombos !hes 
bicam os olhos. (TATAR, 2004, p.38) 

Uma das caracteristicas que diferencia a obra dos Grimm e o carater religioso 

presente no lan.;;amento de sua obra. Essa influencia religiosa pode ser notada em outros 
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contos, tais como: "O copinho de Nossa Senhora", "Os tres raminhos verdes", "O 

Cravo", "O termo da vida", "Joao Jogatudo", "As tres linguagens", "Sao Jose na 

floresta", entre outros. 

Outra peculiaridade dos contos dos Grimm e a presenc;a de elementos da 

tradic;ao oral germanica, em oposic;ao a presenc;a francesa que existe nos contos de 

Charles Perrault. Mesmo possuindo semelhanc;as, cada cultura e cada autor inserem 

elementos que deixam cada versiio dos contos como sendo unica. No caso frances, 

Perrault lanc;ou sua coletanea de contos retocados para atender aos gostos sofisticados 

dos sal5es e estes tinham o carater de diversao. Ja na versao alema, ha presenc;a da 

religiosidade, proveniente da criac;ao huguenote dos autores, justifica-se, entao, as 

representac;6es da Virgem Maria, de Sao Pedro e ate mesmo dos anjos. Entretanto, outra 

caracteristica presente nos contos e que foi influencia da tradic;ao popular foi o aspecto 

violento: 

Enquanto os contos franceses tendem a ser realistas, grosseiros, libidinosos e 
comicos, os alemaes partem para o sobrenatural, o poetico, o ex6tico e o 
violento. Naturalmente, as diferen9as culturais nao podem ser reduzidas a 
urna formula - astucia francesa contra crueldade alema - mas as compara9oes 
possibilitam que se identifique o tom peculiar que os franceses davam as suas 
hist6rias; e a maneira como eles contam hist6rias fomece pistas quanto a sua 
maneira de encarar o mundo. (DARNTON, 1986, p.75) 

Ao analisar os contos relacionando a versao dos Grimm com a versao francesa, 

notam-se outros fatores, alem da presenc;a religiosa, como a adic;ao de elementos 

sinistros. Conforme Damton: "As vers6es alemas do conto [ ... ] seguem a mesma linha 

narrativa, mas ha o acrescimo de toques macabros, [ ... ]. Como ja foi mencionado, as 

vers6es francesas [ ... ], incluindo as de Perrault, contem al guns detalhes horriveis, mas 

nada se aproxima do horror dos Grimm" (1986, p.68-69). Alguns exemplos <lesses 

detalhes aparecem em alguns contos como "O osso que canta" e "O noivo bandido" 

(GRIMM, 2012, p.143-145/200-202), que possuem canibalismo e esquartejamento. 

Porem, quanto ao significado ea relevancia dos contos, Robert Damton afirma que "[ ... ] 

os contos diziam aos camponeses como era o mundo; e ofereciam uma estrategia para 

enfrenta-lo" (DARNTON, 1986, p.77-78). Dessa maneira, os contos tambem eram 

educativos. 

A discussiio sobre os significados presentes nos contos esta relacionada, dessa 

maneira, a uma tradic;ao popular transmitida oralmente e sua relevancia se concentra na 

analise desse significado. A cultura popular sobrevivia e era encontrada nesses registros 
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orais, que deixavam claros os aspectos mentais da epoca. Pela diversidade cultural, 

nota-se, entretanto, que nao existia uma hist6ria (mica, mas versoes <lesses contos 

adaptados a cada cultura onde era contada, como Damton (1986) mostra nas diferenc;as 

entre as versoes lanc;adas por Perrault e pelos Grimm: 

Sem fazer prega96es nem dar li96es de moral, os contos franceses 
demonstram que o mundo e duro e perigoso. Embora, na maioria, niio fossem 
endere9ados as crian9as, tendem a sugerir cautela. [ ... ] Mais de metade das 
trinta e cinco versiies registradas de "Chapeuzinbo Vermelho" terminam 
como a versiio contada antes, com o lobo devorando a menina. Ela nada 
fizera para merecer esse destino; porque, nos contos camponeses, ao 
contrario dos contos de Perrault e dos irmaos Grimm, niio desobedece a sua 
mile nem deixa de !er os letreiros de uma ordem moral implicita, escritos no 
mundo que a rodeia. Ela, simplesmente, caminhou para as mandibulas da 
morte. E a natureza inescrutavel e inexoravel de calamidades que torna os 
contos tao comoventes, e niio os finais felizes que eles, com freqiiencia, 
adquirem, depois do seculo XVIII. (p.78-79) 

A arnilise entao de um dos contos mais famosos, tanto dos Grimm quanto de 

Charles Perrault, "Chapeuzinho Vermelho", evidencia essa influencia modificadora dos 

autores na narrativa. A versao de Charles Perrault, lanc;ada visando aos sal5es franceses 

e ao entretenimento, apresen_ta uma menina que visita sua av6, porem sem apresentar o 

final em que ela e salva pelo cac;ador. Diferentemente, a versao dos Grimm tern como 

diferencial a inclusao do elemento de redenc;ao, neste caso, o lenhador que salva a 

menina, pois da a esta uma segunda chance, ate chegar as versoes infantilizadas, onde 

ate mesmo a av6 e salva, abrindo-se a barriga do lobo. 

Analisar a mudanc;a gradativa que o conto assumiu com o passar do tempo, 

bem como as diferentes culturas em que se encontrava sua narrativa, ajuda a entender e 

situar cada conto. Para Tatar: "Diferentemente dos Grimm, Perrault nunca buscou 

enfatizar o sabor frances particular das hist6rias em Contos da Mamae Gansa" (2004, 

p.356). Logo, o conto de Perrault para as cortes francesas, mesmo partindo de uma 

tradic;ao popular e trazendo um conto da versao oral para a escrita, o faz de acordo com 

o seu autor e a sua epoca. Assim como a versao dos Grimm, com seu final moralizador 

que adiciona a presenc;a do lenhador-salvador. 

0 grande passo dos Grimm com a publicac;ao de contos populares nao foi s6 

no carater de preservar uma mem6ria que foi sendo esquecida, nem contribuir para o 

genero literario com sua formac;ao e pesquisa, mas vieram a influenciar posteriormente 

diversos autores que, ao tomarem seus contos como base, criaram as mais diversas 
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obras literarias. Assim como Perrault influenciou a narrativa dos Grimm, a conexao 

com suas publica9oes resultou no surgimento de outros nomes na literatura universal. 

Conclusao 

A analise dos textos dos irmaos Grimm mostra, entao, a diferen9a entre os 

contos de fadas e os populares, bem como a rela9ao que tal lan9amento teve com o meio 

em que se originou. Como por exemplo, ao analisar as versoes de "Chapeuzinho 

Vermelho" lan9ada por Perrault e pelos Grimm, constatamos a inser9ao do elemento 

"ca9ador" como uma forma de reden9ao e salva9ao da menina na versao germanica. 0 

que nao acontecia na versao de Perrault um seculo antes, que terminou com sua morte. 

Os contos de fadas nao foram concebidos como que destinados as crian9as, por isso sua 

analise ajuda a entender como surgiram e por que. 0 seu lan9amento tern a ver tanto 

com o contexto s6cio-hist6rico dos irmaos Grimm e de Perrault, quanto com o universo 

social envolvido nesse processo. 

Primeiramente, ha que se ter em mente que a compila9ao trouxe contos da 

narrativa oral para a escrita e, dessa forma, nao sao originais dos Grimm, mas que 

carregam sua interferencia direta, uma vez que os contos foram lan9ados segundo as 

orienta9oes desses autores. Essa rela9ao que existe tanto da literatura com a hist6ria e 

vice-versa deixa clara a finalidade que essa coletanea teria de registro da cultura oral. 

Os Grimm, mesmo tendo influenciado o contexto das narrativas, inserindo 

seus pr6prios elementos, ainda, contribuiram significativamente para conservar a 

heran9a de uma tradi9ao popular que foi sendo perdida por nao haver registro. A 

publica9ao desses registros da mentalidade de uma epoca e cultura servem, entao como 

fonte para o estudo da sua rela9ao com a sociedade e a mentalidade da epoca em que 

surgiram. 

Apesar de Charles Perrault tamhem ter bmt;ado sua coletanea, a pesquisa 

acerca da obra dos Grimm e diferenciada devido aos fatores ja apontados neste estudo, 

como a rela9ao da obra com os autores e o pUblico ao qual era destinada. Logo, a 

contribui9ao de Perrault com a publica9ao de sua compila~o pode ser analisada na 

medida em que foi uma das fontes para que os contos chegassem aos Grimm, porem de 

forma indireta e oral, atraves dos narradores populares. 

A mudan9a de caracteristicas que as publica9oes carregam mostra as suas 

influencias e a rela9ao com o publico que iria recebe-la. Com o decorrer do tempo, 
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entretanto, ocorrem significativas mudarn;as no contexto das publica96es e, 

consequentemente, em seu significado, tais como a altera9ao do publico ao qual se 

destinam os contos, passando a ser considerados infantis. 

Como a analise entre Perrault e Grimm deixa claro, passado um seculo entre 

os lan9amentos e pertencendo a universos culturais diferentes, ja diferem o seu sentido e 

a sua finalidade. Logo ap6s o lan9amento dos Grimm, nota-se tambem uma 

transforma9ao no contexto dos contos, ate serem considerados, na atualidade, como de 

carater infantil. Dessa forma, a passagem da oralidade para a escrita, apesar de 

contribuir para o seu registro e impedir a perda de seu conteudo, veio alterar, 

preogressivamente, com o desenvolvimento da sociedade, seu designio original: ser um 

registro cultural e transmitir elementos da mentalidade popular da epoca em que foram 

recolhidos, pois eles passaram a obedecer tambem a finalidade imposta por seu autor. 

Alem de acontecimentos hist6ricos serem registrados em fontes oficiais, a 

analise dos elementos presentes em cada cultura ajuda a conhecer a situa9ao de cada 

epoca. Mesmo uma cria9ao artistica consegue demonstrar as caracteristicas de uma 

epoca, relacionar um povo e sua cultura e preservar essa mem6ria. Entretanto, alem de 

somente preservar, o estudo sobre as caracteristicas que favoreceram o surgimento dessa 

expressao artistica e muito importante e determinante para entender o porque do 

surgimento e de sua rela9ao com a cultura: 

Assim, mesmo que os literatos a tenham sempre produzido sem um 
compromisso com a verdade dos fatos, construindo um mundo singular que 
se contrapoe ao mundo real, e inegavel que, atraves dos textos artisticos, a 
imagina9iio produz imagens, e o leitor, no momento em que, pelo ato de !er, 
recupera tais imagens, encontra uma outra forma de !er os acontecimentos 
constitutivos da realidade que motiva a arte liteniria. (MENDON<;:A; 
ALVES, 2003, p.2) 

Dessa forma, o estudo do registro dos irmaos Grimm consegue 

estabelecer a rela9ao que a obra lan9ada por eles tern com a realidade a qual ela foi 

destinada. Mesmo tendo sofrido adapta96es posteriores, e um registro que ajuda a 

contextualizar a sua epoca de produ9ao, assim como a mentalidade a qual pertence. 

Devido a essa relevancia, essa publica9ao, entao, consegue, se corretamente analisada e 

contextualizada, situar-se no terreno da literatura e, ao mesmo tempo, contribuir para 

uma analise hist6rica. 
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GIRLIE, UMAALICE ALTERNATIVA 

Guilherme Magri da ROCHA9 (UNESP-Assis) 
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RESUMO: 0 sucesso dos textos Alice's Adventures in Wonderland (1865) e Through 
the looking-glass and what Alice found there (1871) foi instantaneo. Poucos anos depois 
das publicac;oes, inumeras subvers5es, par6dias politicas e imitac;5es surgiram. The 
Wallypug of Why (1895), de George Edward Farrow, e um famoso hipertexto de 
Carroll, que resultou numa frutifera colec;ao de textos protagonizados por Girlie, 
alteridade de Alice. Pretende-se, nesta contribuic;ao, analisar ambos os textos atraves de 
uma engrenagem que movimenta essas obras: o nonsense. Recebemos apoio financeiro 
da Fundac;ao de Amparo a Pesquisa do Estado de Sao Paulo (F APE SP) para nossos 
estudos. 

PALA VRAS-CHA VE: George Edward Farrow. Lewis Carroll. Nonsense. Sociedade. 

ABSTRACT: Alice's Adventures in Wonderland (1865) and Through the looking-glass 
and what Alice found there (1871) success was instantaneous. A few years later, 
subversions, political parodies and imitations appeared. The Wallypug of Why (1895) is 
a famous hypertext which resulted in a fruitful collection of texts protagonized by 
Girlie, Alice's otherness. In this contribution, we intend to analyze both texts through 
nonsense. We received financial support from The State of Sao Paulo Research 
Foundation (FAPESP) for our studies. 

KEYWORDS: George Edward Farrow. Lewis Carroll. Nonsense. Society. 

Introdm;ao 

Escrevem Gillian Avery, Jack Zipes, Lissa Paul, Lynne Vallone e Peter Hunt 

(2005) que, no seculo XVIII, o escritor e fil6sofo frances Jean-Jaques Rousseau (1712-

1778) introduziu em Emilio, OU da Educai:;iio (1762) ideais radicais quando a educac;ao 

infantil, que tiveram grande impacto em toda Europa. Neste tratado, o fil6sofo discute 

que a crianc;a naturalmente boa deve ser criada fora da sociedade, entao, nao seni 

corrompida por ela. Nessa hip6tese, ele recomenda apenas um livro para sua crianc;a 

natural: Robinson Crusoe (1719), de Daniel Defoe (1660-1731). 

9 Graduando do Curso de Letras da Faculdade de Ciencias e Letras de Assis (FCL-Assis), UNESP. 
Bolsista de Iniciai,:ao Cientifica financiado pela F APE SP. Contato: magri.guilherme@hotmail.com. 
10 Professor do Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Ciencias e Letras de Assis (FCL
Assis), UNESP.Contato:sazanoto@uol.com.br. 



~ 

ZA .. NOT010 (UNESP-Assis) 

.. JTo.derland (1865) e Through 
i Goeo. Poucos anos depois 

c imitac;oes surgiram. The 
' c w:n farnoso hipertexto de 

puagonizados por Girlie, 
alllbos os textos atraves de 

• filOsofo discute 

29 

Tambem no seculo XVIII, OS romanticos Samuel Taylor Coleridge (1772-

1834), William Blake (1757-1827) e William Wordsworth (1770-1850) ajudaram a 

iniciar aquela que seria a Idade de Ouro da literatura infantil do seculo XIX. A no9ao da 

crianc;a como inocente, e da infllncia como uma epoca sagrada da vida inspirou textos 

como os de Charles Dickens (1812-1870) e George MacDonald (1824-1905). Lewis 

Carroll (pseudonimo de Charles Lutwidge Dodgson) (1832-1898), com seus A/ices (de 

1865 e 1871 ), brinca com as conven96es da literatura didatica para as crian9as e exalta a 

inf'ancia como pura e preciosa. Pela perfeita sincronia com as sensibilidades culturais da 

epoca, os textos obtiveram sucesso imediato (ZIPES et al., 2005). 

Embora o reino das hist6rias didaticas ja tivesse sendo desafiado com a 

publica9ao da primeira tradu9ao inglesa dos contos de Hans Andersen (1805-1875) e 

livros de Edward Lear (1812-1888), e de Charles Kingsley (1819-1875), Carroll 

produziu textos ilnicos que deixavam de lado o ensino da prudencia e da ciencia, e se 

propunham a exercitar ou melhorar a mente dos pequenos. Ele nao escreveu apenas para 

crianc;as, mas para adultos tambem - somente para aqueles adultos que conseguem 

deixar de lado seu antropomorfismo cansativo (WARREN, 1996); criou mun dos 

instaveis, em que as conven96es vitorianas nao sobrevivem, movidos por uma 

engrenagem que este artigo pretende dissertar: o nonsense. 

Nonsense: algumas considerai;oes 

A primeira afirma9ao que Noel Malcom faz na introduc;ao de seu livro The 

origins of English nonsense (1997) e de que as duas maiores crenc;as quanto ao 

nonsense como genero litecirio sao falsas. Ao contrario do que se acredita, ele nao e um 

produto exclusivo da Inglaterra vitoriana, embora la estejam seus maiores expoentes e 

tambem nao se pode dizer que nao e um produto s6cio hist6rico, mas que ocorreu em 

pequenas instancias. 

0 nonsense e um genero com uma hist6ria particular, desenvolvido 

individualmente por poetas que possuiam uma relac;3o peculiar com a produc;ao literaria 

de sua epoca. Embora ja demonstrasse sinais na Idade Media, foi no seculo XVII que 

ele come9ou a se desenvolver, devido as habilidades e a energia dos poetas que 

"criaram o genero". S6 se impos como genero litecirio na Inglaterra vitoriana a partir da 

publica9ao de obras de Edward Lear e Lewis Carroll. Ate entao, nao era um genero 

literario estabelecido. E um termo dificil de definir, uma vez que o alcance da palavra 
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foi sendo alterado com o passar do tempo. Para Myriam Avila (1996 apud 

AMARANTE, 2011 ), "[ ... ] o genero reside em al go que deixa o lei tor suspenso entre o 

riso e a perplexidade, entre a estranheza e a identifica<;ao, como se aquilo ao mesmo 

tempo lhe dissesse respeito e nao dissesse respeito a coisa" (p.13). 

A pesquisadora Vivian Noakes fez um estudo minucioso sobre Edward Lear e, 

quando dissertou sobre o nonsense, chegou a conclusao de que esse possui alguns 

elementos que podemos denominar de ideias-chave: a combina9ao de elementos 

incongruentes e estaveis, o uso de palavras fora de seus niveis de acepc;oes habituais e a 

enfase na sonoridade das palavras (isso pode ser facilmente observado no alfabeto de 

Lear, por exemplo). Para Noakes, o distanciamento (do autor e leitor para com os 

personagens do texto) e tambem essencial (LANDOW, 2007). Esta ultima afirmac;ao ja 

demonstra como e complicado definir o genero, uma vez que a afinidade do leitor para 

com uma personagem emancipadora como Alice, por exemplo, e inquestionavel. 

Segundo estudo de Susan Stewart, o nonsense "[ ... ] depende de uma 

pressuposic;ao de sentido. Sem o sentido, nao existe nonsense" (1989, apud 

AMARANTE, 2011, p.13), o que nos leva a compreender melhor os problemas que 

Alice enfrente ao longo de sua jomada. A ausencia de sentido, na verdade, tern 

significac;ao; mas esta deve ser descoberta e aprendida, pois permitira a comunicac;ao. 

Alice, como perfeita crianc;a vitoriana, tenta manter a moral e os bons costumes que lhe 

foram transmitidos num mundo as avessas, instavel e mutavel, e consegue emancipar-se 

quando deixa de seguir os apontamentos dos outros e toma decisoes sozinha; questiona 

a Rainha e controla suas mudanc;as de tamanho, tomando-se uma perfeita anti-heroina 

menipeana. 

The Wallypug of Why 

Lewis Carroll comenta em seu diario, quatro anos antes de The Wallypug of 

Why, de George Edward Farrow, ter sido lanc;ado (1891), que recolhia textos baseados 

nos seus para a colec;ao que pretendia fazer. De 1869 a 1930, surgiram mais de 200 

(SIGLER, 1997) imitac;oes literarias, revisoes e par6dias dos textos de Carroll. Todas 

eram criativas e coerentes, apresentadas como resposta aos textos do autor. Elas 

incorporavam seus temas e sua estrutura. Atualmente, as publicac;oes que dialogam com 

a produc;ao de Carroll tendem a fazer simples comentarios e referencias aos trabalhos 

deste escritor. Sua obra Alice e a mais citada depois da Biblia e das pec;as de 
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Shakespeare, e foi traduzido diversas vezes, em diversas linguas. Ha, portanto, uma 

verdadeira "industria de Alices" (palavras do bi6grafo Morton Cohen) que deu origem 

a: joias, diarios, bonecas, musicas, roupas etc. Nessa industria que compoe o universo 

de Alice, esta, tambem, Girlie, o Wallypug, e todos os outros personagens de Why, 

sucesso lembrado por Peter Hunt em An introduction to children's literature (1994). 

A hist6ria de The Walypug of Why, o primeiro de seis, e relativamente simples. 

Trata-se de uma aventura epis6dica (13 capitulos), cujo primeiro capitulo atribui 

algumas caracteristicas a personagem, que serao bastante retomadas e desenvolvidas ao 

longo do texto e que mostrarao Girlie como uma crian<;a qualquer, criada nos moldes 

vitorianos. Esse capitulo e cheio de referencias ao Alice de Carroll. Contudo, ha 

diferen9as, pois enquanto no poema, que inicia o classico ingles, o eu-lirico afirma que 

se sente em uma "golden afternoon" ("tarde dourada") (CARROLL, 1998, p.5), no texto 

de Farrow, Girlie presencia uma "warm afternoon" ("tarde quente") (FARROW, 1896, 

p.1). 

Assim como Alice, Girlie tambem recorre a um livro de Hist6ria para lembrar

se de algo. Todavia, Alice, entediada com o que contava sua irma, nota um coelho 

branco e o segue, o que da inicio a sua jornada. Ja, Girlie, em Wallypug, entediada, le o 

bilhete de seu irmao mais novo que saira e deixara-lhe escrito: "I have found a goo" 

("Eu encontrei um bo") (p.2) e, em vez de ler o resto da carta, ela fica pensativa quanto 

ao que seria um "goo". Quern a desperta do tedio e Dumpsey Deazil, sua boneca, que 

come<;a a falar e sugere que ela va para Why, "where all the questions and answers 

come from" ("onde todas as perguntas e respostas surgem") (p.4). Deazil atua como o 

coelho em Alice, funciona como um catalizador responsavel por colocar a trama em 

a<;ao. Como Alice, Girlie entrara num mundo louco e saira dele como uma nova crian<;a. 

Embora seja um autor com diversas obras e bastante popular, pouco se sabe 

sobre a vida de George Edward Farrow. Estima-se que tenha nascido em 1866, devido 

ao que escreveu no prefacio de The Wallypug in London (1898), unico de seus livros da 

cole<;ao Wallypug que pode ser encontrado em dominio publico. Nesse prefacio, o autor 

brinca com uma leitora de oito anos, que deseja que ele a espere crescer para casar-se 

com ele. Ele diz a ela que precisaria de vinte e cinco anos para chegar a idade dele. Noel 

Streatfield, na introdu<;ao de uma antologia organizada por ele mesmo, lamenta as 

poucas informa<;oes que temos de Farrow, associando-o ao The hunting of the Snark de 

Carroll, cujo personagem que intitula o texto desaparece repentinamente. Calcula-se que 

Farrow tenha morrido em 1920. 
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Ele foi um autor britiinico de grande sucesso comercial, escreveu mais de trinta 

trabalhos para o publico infantil, o que inclui os seis livros de Wallypug, como 

Adventures in Wallypugland (1898) e In search of the Wallypug (1903), e tambem 

poemas. Como Lewis Carroll, que autorizou diversos produtos relacionados aos seus 

textos, Farrow tambem permitiu que suas hist6rias inspirassem produtos, como o The 

Wallypug Birthday Book. Ambos autores encorajavam seus leitores a escreverem para 

eles. Farrow escrevia longos prefiicios em seus textos, explicando como os pequenos 

influenciaram determinado texto, ao mesmo tempo que ja sugeria os temas dos textos. 

As personagens femininas sao vigorosas e vitais, como e Girlie (apesar do nome), e 

funcionam como importante parte da hist6ria, uma vez que ampliam a visao do leitor. 

Muitos dos textos da cole9ao foram ilustrados por Harry Furniss em parceria com sua 

filha, entao com oito anos, a quern o autor elogia no prefacio de The Wallypug of Why. 

Para o professor Austin Warren (1996), Alice's Adventures in Wonderland nao 

termina tao bem quanto come<;a; sendo seu final muito literario, sentimental e vitoriano, 

caracteristicas que Carroll, ate entao, se distanciava. Certa vez, ele disse que, enquanto 

contava as crian9as Liddell as aventuras de Alice, nao sabia como a hist6ria 

prosseguiria. Contada oralmente, enquanto o professor a improvisava para entreter Alice 

e suas irmas, a hist6ria e transportada em Iivro, ilustrado pelo pr6prio autor, que 

vagueava entre a narrativa e as pessoas, os personagens, que eram reconhecidos pelas 

meninas, pois participavam de seu universo. Escrito sete anos depois e sem ser contado 

oralmente antes, Looking-Glass e uma das poucas sequencias que e tao boa quanto sua 

antecessora. 0 jogo de xadrez da esqueleto ao texto de forma a melhorar o que antes 

fora feito com o jogo de croquet. 0 primeiro e o livro de um poeta e de um mit6logo, o 

segundo e o de um fil6sofo que se concentra na linguagem, psicologia, metafisica e em 

cren<;as (WARREN, 1996). 

Seja no mundo subterriineo, seja no do espelho, viajar nos universos 

fantasticos de Carroll e mergulhar em lugares de distor96es narrativas e explica96es sem 

sentido. 0 leitor se ve, a maior parte do tempo, entre Alice e o rei de Wonderland, isto 

e, nao encontra significado em nada (como ela) ou procura encontrar um significado em 

tudo (como ele). Haughton (1998) nos avisa: encontrar ou perder o significado envolve 

o prazer e a dor. Nao ha melhor exemplo do que o capitulo "Humpty Dumpty'', de 

Looking-Glass, em que Alice encontra o personagem que nomeia o capitulo. 0 poema 

"Jabberwocky", recitado por ele, suprassumo nonsense, e classificado pela menina 

como "pretty ... but it's rather hard to understand" ("bonito, mas dificil de entender") e, 
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entao, ela pede ao personagem para que explicite o significado do texto. Ele, que diz 

poder explicar todos os poemas que ja foram inventados, encontra sentido no nonsense. 

De um lado, ele interpreta o poema de acordo com uma ordem extravagante, em que 

"brillig" significa "quatro da tarde" e, de outro, a palavra-valise ("pormanteau words"), 

que e a junc;ao de duas palavras diferentes para formar uma terceira. 0 sentido 

encontrado por Humpty Dumpty, em outras palavras, nao tern sentido algum. 

Como se tratam de hist6rias em que temos dois espac;os-macro - o "real" e o 

altemativo, seguindo a linha de raciocinio de Peter Rabkin (1979) -, ambos, embora 

tenham um tempo diferente, possuem unidade narrativa. Why e, assim como 

Wonderland e Looking-Glass, um espac;o onirico, construido a partir da relac;ao 

mimese/fantasia, espelho da sociedade vitoriana do seculo XIX, cheio de "criaturas" 

que, como nas A/ices, questionarao uma personagem que ea vitoriana perfeita. La, ela e 

questionada, entre tantos personagens, por verdadeiros locutores do nonsense, como o 

jacare que almoc;a na hora do cha, o poeta do Rei, que compoe rascunhos, e o peixe 

resfriado. 

Alice e Girlie 

Muitas das correspondencias de Lewis Carroll foram com as maes das 

meninas com quern ele desejava manter amizade, entreter durante o cha ou na hora do 

jantar, levar ao teatro ou fotografar. 0 carater do autor e sua diplomacia deixavam 

sossegadas as maes das diversas possiveis garotinhas, amigas/modelos. A mais dificil de 

lidar foi Lorina Liddell, a mulher do deao da Christ Church, e mae da Alice "original" 

(Through the Looking-Glass foi inspirado por outra Alice, de sobrenome Raikes, e The 

Hunting of the Snark, por Gertrude Chattaway). 

Embora a ausencia do mal, do pecado e do sofrimento ja destoe Alice dos 

demais livros infantis da epoca, o interesse central de Carroll e, para Austin Warren, 

psicol6gico e metafisico, de significado, brincadeiras com palavras e charadas. Tambem 

envolve os problemas de identidade: enquanto personagens de outros textos 

contemporiineos aos de Carroll, como a pequena Irene (de The Princess and the 

Goblin), de George Macdonald, ea encantadora Dorothy Gale (de The Wonderful World 

of Oz), de Frank Baum, questionam repetidamente onde estao, a pergunta que Alice 

repetira e: "Quern sou eu?". Apenas Alice volta seu olhar para dentro desde o comec;o, 

tendo consciencia de que o misterio que a cerca e o misterio de sua pr6pria identidade 
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(AUERBACH, 1992). 0 mesmo acontece com sua alteridade, em The Wallypug of Why, 

cujo ingresso em Why e, em um primeiro plano, para descobrir o significado de uma 

palavra e, em segundo, para descobrir o significado de si mesma. 

0 que define a personalidade de Alice e sua curiosidade. Sua impaciencia e 

vontade de estar sempre certa, de saber tudo, as li96es que ela recita compulsivamente 

sao transformadas, no Pais das Maravilhas, em uma anarquia bizarra, em que li96es sao 

estranhas e selvagens, sobre animais que devoram uns aos outros. 0 mar em que ela 

quase se afoga foi composto por suas pr6prias lagrimas e o sonho que quase a elimina 

foi composto por fragmentos de sua pr6pria personalidade. 

Portanto, o que motiva Alice e Girlie nao e a busca de uma li9ao de moral, 

tampouco exercicios que a testarao, mas a curiosidade. No pais das Maravilhas e em 

Why, as personagens e o leitor vao construir novos saberes e complementarao aqueles 

que ja tern. La, todo conhecimento de Alice e anulado, seus costumes vitorianos nao 

funcionam, ela mal consegue dialogar com os habitantes de um mundo que e totalmente 

instavel e mutavel. 

Alice e uma anti-heroina multifacetada, cuja identidade os personagens de 

Wonderland e Looking-Glass tentam, sem sucesso, identificar. Para o coelho branco, 

Alice e sua empregada, Mary Ann; para a pomba, trata-se indubitavelmente de uma 

serpente; para a Rainha Branca, um vulcao; as flores acreditam que a menina e outra 

flor; para o unic6mio, um monstro fabuloso. Com Girlie, a situa9ao nao e diferente, o 

corvo acredita que ela e um porco e o Doctor-in-law, um substantivo sem caso. Como a 

lagarta, OS pr6prios lugares fantasticos e suas personagens protagonistas tambem Sao 

mutiveis, estao em constante processo de transforma9ao. 

Seja viajando para um mundo subterraneo, seja do outro !ado de um espelho, 

seja indo a um local cujo nome e um adverbio que utilizamos para saber a razao de algo, 

as meninas deparam-se nao somente com um mundo sonhado, inconsciente, mas com 

uma inversao da Inglaterra vitoriana em que viviam. A combina9ao da curiosidade e dos 

quebra-cabe9as os quais as personagens enfrentam formam um espelho que permite ao 

leitor come9ar a ver sentido no nonsense. Alice e Girlie sao "vitimas" de uma falta de 

sentido, que devera ser encontrado, elas tanto nao proporcionam nonsense, como 

raramente entendem quando se deparam com ele. Se o leitor ri, a personagem nem 

mesmo sorri. 
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Conclusao 

A compara9ao entre as personagens protagonistas do hipotexto Alice's 

adventures in Wonderland e do hipertexto The Wallypug of Why, respectivamente, Alice 

e Girlie, bem como seus mundos altemativos, conotam a ansiedade vitoriana por 

mudan9as e expectativas eremeras. Alice continua representando a crian9a (e nao s6 ela) 

de hoje, e nos identificamos com ela, talvez, porque, como ja sugeriu Humpty Dumpty, 

ela se pare9a com qualquer outra. Ao criar mundos fantasticos, o nonsense ressalta as 

incongruencias do mundo real, atraves do discurso ausente de sentido e da 

caracteriza9ao dessas personagens, e de todo o resto que os comp5e. Alice, assim como 

uma de suas alteridades que como ela questiona, e articulada e assertiva, visita outro 

mundo alterado e busca sua pr6pria identidade. Elas substituem o senso comum por wn 

espirito critico capaz de formular seus pr6prios anseios, o que e fun9iio da literatura, 

segundo Ana Maria Machado, pois esta 

[ ... ] pennite que se desenvolva tanto a imagina9iio do usuario, dando-lhe a 
possibilidade de cria9iio individual de roteiros improvaveis e paralelos, 
enquanto le, ou !he propiciando a simultanea constrw;:iio imaginaria, as vezes 
ate inconsciente de cenarios ut6picos sofisticadamente estruturados 
(MACHADO, 2002, apud AMARANTE, 2011, p.19). 

Para a autora, a leitura de livros permite "[ ... ] capacitar a que se oponham teses 

distintas e que se busquem as sinteses necessarias", ou seja, emancipa seu leitor e 

desenvolve sua cogni9ao. 
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LEGENDAGEM COMO RECURSO PEDAGOGICO NO ENSINO DE LINGUAS 

PARA CURSOS DE COMUNICA<;AO SOCIAL 

Lucinea Marcelino VILLELA11 (UNESP-Bauru) 

RESUMO: 0 objetivo deste artigo e discutir resultados provenientes de uma pesquisa 
envolvendo legendas em ingles de videos noticiosos do site da Reuters (In: 
http//www.reuters.com.br), os quais tern aplica.;:oes pedag6gicas no contexto de ensino 
brasileiro. Desenvolvemos esta pesquisa durante dois semestres academicos nas 
seguintes disciplinas: Lingua Inglesa I, II, III e IV na UNESP (Universidade Estadual 
Paulista Julio de Mesquita Filho ). 0 publico-alvo foi composto pelos alunos de 
Comunica.;:ao Social-Jomalismo. Adotamos as concep90es e postulados de diversos 
te6ricos da area de Tradu.;:ao Audiovisual (TA V), entre eles: Jorge Diaz Cintas, Pilar 
Orero, Henrik Gottlieb, Vera Santiago etc. Analisamos, primeiramente, a matriz 
curricular dos cursos para verificar videos que fossem de temas relevantes para os 
alunos. As expectativas e os objetivos dos alunos variam conforme adquirem maior 
conhecimento sobre a carreira que desempenharao. Ap6s a avalia.;:ao dos interesses 
academicos e profissionais, escolhemos alguns videos para que fossem acrescidas as 
legendas em lingua inglesa, seguindo as estrategias sugeridas por Panayota 
Georgakopoulou (2009) e Henrik Gottlieb (2004). Na ultima etapa, apresentamos OS 

videos durante as aulas de lingua inglesa. Na primeira vez, os videos foram 
apresentados sem legendas para que pudessemos verificar o nivel de compreensao dos 
alunos. Em uma segunda etapa, os videos foram apresentados com legendas. Como 
previsto, os alunos nao alcan.;:aram todos os niveis de compreensao na primeira 
apresenta.;:ao, usaram seus conhecimentos previos e o auxilio do video para entenderem 
de forma superficial a materia. Assim que as legendas apareceram, o processo de 
comunica.;:ao foi de fato realizado. Diversos temas foram escolhidos: politica, direitos 
humanos e entretenimento. 

PALA VRAS-CHA VE: Ensino de lingua inglesa. Tradu.;:ao audiovisual. Legendagem. 

ABSTRACT: This study was designed to present and discuss some results produced by 
a research involving the use of English subtitles of some news videos from the website 
Reuters.com (In: http://www.reuters.com) with pedagogical reasons in a Brazilian 
context (Academic English for Journalism). We have developed the research during 
two semesters at UNESP (Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho ). The 
professor in charge of the study has chosen the students of Journalism as the audience to 
whom the videos were presented. The assumptions of many theorists and experts in 
Audiovisual Translation (Jorge Diaz Cintas, Pilar Orero, Vera Santiago et al.) were 
adopted as our Theoretical Sources. The first step of the study was the assessment of the 
syllabus of each course. This was very helpful as a guidance in order to choose the most 
relevant and interesting videos for students. After the evaluation of academic and 
professional interests, we chose some videos to insert appropriate subtitles, according to 
some strategies suggested by Panayota Georgakopoulou (2009) and Henrik Gottlieb 

11 Docente de Lingua Inglesa do departamento de Ciencias Humanas da Faculdade de Arquitetura, Artes e 
Comunicac;:iio Social da UNESP, campus de Bauru. Contato: lucinea@rocketmail.com. 
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(2004). Finally we presented the videos during the English classes. At the first time, 
they were presented without subtitles just to notice the compreenhension level of the 
students. After that, the videos were presented with English subtitles. As we first 
assumed, the students haven't had the whole comprehension of specific details during 
the first presentation, they have just used their previous knowledge and the visual aids 
to help them in a superficial understanding of the news. As the subtitles appear, the 
process of communication was finally accomplished. 

KEYWORDS: English teaching. Audiovisual translation. Subtitling. 

Introdm;ao 

Este artigo propoe uma investiga9ao sobre recursos de tradu9ao audiovisual 

aplicados a videos noticiosos de agencias de noticias intemacionais com finalidade 

pedag6gica para as disciplinas de Lingua Inglesa dos cursos de Comunica9ao Social. 

Compreendendo o ensino de linguas estrangeiras como um processo que deve 

ser interdisciplinar e realizado de maneira reflexiva, investigativa e critica, adotaremos 

os paradigmas de investiga9ao da Linguistica Aplicada. 

Para tanto, alguns dos conceitos apresentados por Moita Lopes (1996), em 

Oficina de Linguistica Aplicada, serao adotados em diversas fases de nosso estudo. 

Uma das primeiras proposi9oes acerca de pesquisa em Linguistica Aplicada (LA) 

apresentada pelo autor na obra em questao serviu para definirmos o escopo de nossa 

investiga9ao. Vejamos: 

Trata-se de pesquisa: a) de natureza aplicada em Ciencias Sociais; b) que 
focaliza a linguagem do ponto de vista processual; c) de natureza 
interdisciplinar e mediadora; d) que envolve formula9ao te6rica; e) que 
utiliza metodos de investigai;iio de base positivista e interpretativista. (p.19) 

Todas as caracteristicas acima mencionadas aplicam-se no desenvolvimento de 

nosso tema que envolve o uso de ferramentas da tradu9ao audiovisual (legendas) no 

Ensino de Lingua Inglesa (LI) do genero jomalistico noticioso. 

Nosso objeto de estudo concentrou-se em alguns videos noticiosos em lingua 

inglesa veiculados em sites de agencias intemacionais (Reuteurs/US e Reuteurs/UK) 12
• 

Tais videos sao apresentados em LI sem legendas e ha uma op9ao na lateral direita dos 

12 Escolhemos o site da Agenda Reuteurs (americana e britanica), pelo fato de ta! meio disponibilizar as 
transcri96es de seus videos noticiosos; fun9ao que as demais agencias de noticias pesquisadas niio 
fornecem. Tais transcri96es serviram como texto-fonte para a elabora9ao de legendas intra e 
interlinguistica. 

"'-"-
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videos para o usuario abrir uma caixa de texto para acompanha-lo, ou seja, o material 

textual disponivel e a mera transcri9ao do audio. 

Ao longo de nossa experiencia academica em Cursos de Comunica9ao Social, 

detectamos a necessidade de materiais autenticos noticiosos em lingua estrangeira (LE) 

que despertem mais interesse ao serem apresentados como atividade de aula no ensino 

. de LI. Acreditamos que as atividades com inser9ao de legendas intralinguisticas 

(ingles<-->ingles) estimularao ainda mais o interesse de futuros profissionais da 

comunica9ao, pois eles terao acesso ao audio, legenda e imagem de noticias 

intemacionais no mesmo instante de sua apresenta9ilo. 

Destacamos que existem dois tipos de legendas adotadas nessas atividades, 

segundo a classifica9ao de Vera Lucia Santiago Araujo (2006): 

a) Legendas intralinguisticas - Elaboradas na mesma lingua do audio. 

Normalmente, sao utilizadas em programas noticiosos ou de 

entretenimento para auxiliar a compreensao da mensagem pelos 

deficientes auditivos e surdos. 

b) Legendas interlinguisticas - Elaboradas quando o audio e em uma 

lingua estrangeira e ha a necessidade de serem realizadas legendas na 

lingua matema de seu publico-alvo; no caso do Brasil, teriamos como 

exemplos os filmes ou programas com audio em ingles ( ou qualquer 

outra lingua estrangeira) que sao legendados para o portugues. Esse 

tipo de legenda e utilizado em grande escala em cinema, canais de TV 

a cabo e DVDs. 

Portanto, nosso principal questionamento na investiga9ao foi analisar as formas 

como a inser9ao de legendas intra e interlinguisticas podem afetar a compreensao do 

conteudo de materiais noticiosos em video disponibilizados em sites de agencias de 

noticias intemacionais, considerando como. publico-alvo alunos de Gradua9ao em 

Comunica9ao Social. 

Abordagem comunicativa e ensino de linguas para fms especificos 

0 ensino de lingua estrangeira abarca uma variedade de abordagens que 

possuem visoes distintas de como deve ser realizado o processo de ensino

aprendizagem. 
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A partir da segunda metade da decada 1970, a Abordagem Comunicativa 

apresenta-se como aquela que enfatiza o sentido e o significado e propoe a intera9ao 

entre os sujeitos envolvidos no ensino (aprendizes e docentes). 

Jose Carlos de Almeida Filho, em seu livro Dimensoes comunicativas no 

ensino de linguas, despertou, no inicio da decada de 1990, varios debates na 

comunidade academica brasileira a respeito de um ensino de linguas mais interativo do 

que as abordagens anteriores defendiam. Vejamos um de seus conceitos: 

0 ensino comunicativo e aquele que organiza as experiencias de aprender 
em termos de atividades relevantes/tarefas de real interesse e/ou 
necessidade do aluno para que ele se capacite a usar a lingua-alvo para 
realizar ay6es de verdade na intera9ifo com outros falantes-usmirios dessa 
lingua (ALMEIDA FILHO, 2002, p.36- grifo nosso). 

Destacamos algumas questoes mencionadas por Almeida Filho (2002):, a 

aplica9ao de atividades relevantes de real interesse e que sejam igualmente 

necessarias ao aluno. 

Para que de fato consigamos preparar atividades ou tarefas que sejam 

consideradas de real interesse e cumpram as expectativas de nossos alunos, precisamos 

que haja uma avaliai;ao previa de suas perspectivas, desejos e necessidades em rela9ao 

ao ensino de L. E. Contudo, na realidade academica, sabemos que os conteudos 

programaticos nem sempre estao de acordo com tais necessidades, seja porque ha falta 

de dialogo entre departamentos, seja porque as alterai;oes de conteudos programaticos 

s6 sao realizadas quando ocorrem mudan9as de matrizes curriculares, ou seja, muitas 

vezes, demora uma decada para que tais atualizai;oes ocorram. 

Tais descompassos tomam o docente ainda mais responsavel por dialogar com 

seu aprendiz e detectar em quais campos o futuro profissional ira atuar, tentando assim 

focar seu ensino em "tarefas de real interesse do aluno", segundo Almeida Filho (2002, 

p.36). 

Por compreender que o conjunto das diretrizes do Ensino de L. E. para fins 

Especificos seja adequado para estabelecer conteudos programaticos de cursos que vao 

ao encontro das necessidades do aprendiz, no nosso caso de Comunica9ao Social, 

tomaremos como fundamenta9ao te6rica obras de autores, tais como: Hutchinson e 

Waters (1987), Strevens (1988), Robinson (1991), Dudley-Evans e St John (1998), 

Wright (1992), e as pesquisadoras brasileiras Celani (1988) e Ramos (2005). 
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0 pesquisador Chris Wright (1992, p.01), em seu artigo "The Benefits of ESP", 

define o Ensino de Ingles para fins Especificos como: "Language learning which has its 

focus on all aspects of language pertaining to a particular field of human activity, while 

taking into account the time constraints imposed by learners". 

Ao retomarmos tambem as caracteristicas absolutas que os autores mencionados 

apresentam do Ensino de Linguas para fins Especificos, podemos resumi-las como: 

• Atende necessidades especificas do aprendiz. 

• Usa metodologia e atividades das disciplinas a que serve. 

• Centrado na linguagem (gramatica, lexico, registro ), habilidades, discursos e 

generos apropriados as suas atividades. 

• Proposta de um continua no ensino de lingua estrangeira. 

No contexto academico de ensino de lingua inglesa para as areas de 

Comunica9ao Social, consideramos pertinente a ado9ao de algumas das caracteristicas 

mencionadas acima, visando sempre contemplar os conteudos e temas de interesse dos 

aprendizes. 

Compreendemos, por exemplo, que alunos de Jomalismo possuem expectativas 

focadas nao somente na leitura e compreensao de textos em L. E., advindos de jomais 

estrangeiros e de sites de agencias de noticias intemacionais, mas tambem na produ9ao 

oral e textual em L. I, assim como na elabora9ao de tradu9oes/versoes de trechos 

especificos para que possam inseri-las em suas materias na sua lingua de chegada. 

Dessa forma, visamos adotar conhecimentos advindos das duas areas de nosso 

interesse: Ensino de Ingles para fins Especificos e Tradu9ao Audiovisual. 

Conceitos do ingles para fins especificos 

No seu artigo "Instrumental no Brasil: A desconstru9ao de mitos ea constru9ao 

do futuro", a pesquisadora Rosinda de Castro Guerra Ramos (2005) apresenta um 

importante panorama da hist6ria da abordagem instrumental, desde sua cria9ao, ap6s a 

Segunda Guerra na Europa, ate o seculo XXI, periodo em que se recomenda que a 

intitulemos de Ingles para Fins Especificos. 

A autora relembra a implanta9ao de programas com abordagem instrumental no 

Brasil, a releviincia das pesquisas do Centro de Pesquisa, Recursos e Informa9ao em 

Linguagem (CEPRIL) da PUC/SP, ao longo da decada de 80, ea prolifera9ao dos novos 
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materiais no mercado editorial brasileiro. Ramos (2005) menciona que, somente no ano 

de 2003, seis novos titulos haviam sido larn;;ados no Seminario Nacional de Ingles 

Instrumental. 

No contexto brasileiro do Ensino Superior, ha uma forte tendencia de que a 

lingua inglesa seja inserida nas matrizes curriculares com enfoque nas habilidades de 

leitura e produ9ao textual do genero academico, intitulado em ingles de English for 

Academic Purpose (E. A. P.). 

Para desenvolver tais habilidades, busca-se dar enfoque as estrategias de leitura 

variadas, tais como: predi9ao, uso de palavras-chave e pistas tipograficas, skimming, 

scanning, identifica9ao de cognatos e tradu9ao de trechos especificos, entre outras. 

Na perspectiva que adotamos, ao contrario de certa resistencia e certo 

preconceito ainda existentes na pratica de alguns professores de L. I, a tradu9ao/versao 

nao e considerada apenas uma das estrategias a ser adotada ao longo das disciplinas de 

E. A. P. com enfoque em leitura e produ9ao textual, mas uma das principais delas 

quando o aprendiz deve nao somente entender o texto ( entendido aqui como seu 

conteudo audiovisual) de forma critica e aprofundada, mas tambem saber como 

transmiti-lo na sua lingua matema com clareza, fluencia e identidade com as 

expectativas de seu publico-alvo. 

Concep~oes da tradu~ao e sua importancia no contexto jornalistico 

Nossa concep9ao te6rica da tradu9ao considera o tradutor como aquele que tern 

presen9a ativa no texto a ser traduzido; entendemos, portanto, a tarefa tradut6ria como 

uma produ9ao constante de significados, seguindo a defini9ao de Arrojo (1992): 

"Aprender a traduzir, tomar-se tradutor, implica, portanto, em primeiro lugar, 

reconhecer seu papel essencialmente ativo de produtor de significados e de 

representante e interprete do autor e dos textos que traduz." (ARROJO, 1992, p.103-

104 - grifo nosso ). 

Tomamos, tambem, como fundamenta9ao te6rica da tradu9ao e da interpreta9ao 

textual, a visao p6s-estruturalista da tradu9ao, a partir de autores como: Derrida (2000, 

2002), Fish (1980), Arrojo (1986, 1992, 1993), Rajagopalan (1992, 2000), Ottoni 

(2000) e Venuti (2002). 

Venuti (2002) sintetiza a concep9ao da tradu9ao "escandalosa" como uma 

atividade que presta obediencia ao texto original ( estrangeiro) e a cultura domestica. 
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Nao ha o desprezo ao original, como julgam alguns criticos do p6s-estruturalismo, mas 

sim o cuidado em atender comunidades culturais. Segundo o autor: 

[ ... ] a tradm;ao e escandalosa, visto que ela cruza as fronteiras institucionais: 
a traduyao nao somente requer pesquisa erudita para trafegar entre as 
linguas, culturas e · disciplinas, mas ela obriga o erudito a considerar as 
comunidades alem da academia[ ... ] (VENUTI, 2002, p.92) 

A pratica tradut6ria adequada s6 ocorre com um aprendizado que compreenda 

tanto as competencias tradut6rias, como os esclarecimentos te6ricos de tal atividade. 

Assim, a tradu9ao eficaz e considerada aquela que e realizada com o desenvolvimento 

de competencias linguisticas e tecnicas ( conhecimento lexical e semantico aprofundado 

de ambas as linguas; manuseio de ferramentas de localiza<;iio lexical em dicionarios) e 

com o conhecimento de teorias de tradu<;ao contemporaneas. Entendemos, tambem, qu~ 

ainda sao necessarios esclarecimentos sobre generos textuais e suas especificidades. 

Tradu~ao audiovisual: legendas aplicadas ao ensino de lingua inglesa 

Visto que nosso interesse especifico encontra-se na tradu9ao audiovisual, por 

meio de inser<;ao de legendas em materiais noticiosos disponibilizados pelos sites de 

agencias de noticias intemacionais, realizamos um levantamento bibliografico composto 

por teses, disserta96es e artigos produzidos por alguns pesquisadores da Universidade 

Estadual do Ceara e da PUC-RJ, os quais tern se dedicado ao estudo da legendagem em 

diversos contextos. 

Alguns estudiosos investigam a inser<;ao das legendas no ensino de L. E. nas 

escolas publicas e privadas; outros estudam as legendas intralinguisiticas 

(portugues~portugues) em programas televisivos (noticiosos, esportivos, educativos e 

de entretenimento ), cujo publico-alvo seja composto por surdos e ensurdecidos. 

A pesquisadora Vera Lucia Santiago Araujo (2006), mentora de tais estudos, 

possui uma publica9ao extensa nessa area e orienta diversos grupos de pesquisa sobre 

legendagem em diversos ambitos. Seu artigo "O Processo de Legendagem no Brasil" 

(2006) apresenta orienta96es didaticas a tradutores e educadores de L. E. que tern 

interesse em aprender as tecnicas e especificidades da legendagem. 

Araujo, ao longo do artigo, diferencia o oficio dos legendistas e o dos 

legendadores; os primeiros seriam os profissionais que atuam na elabora9ao das 

legendas e possuem para tanto conhecimento profundo das linguas com as quais lidarao, 



44 

alem da compreensao das necessidades e dificuldades envolvidas em tal processo. Os 

legendadores, por sua vez, sao os que larn;am ou "gravam" as legendas em softwares de 

tradw;:ao. Eles ja recebem as legendas prontas e nao tern a preocupa<;ao em adapta-las as 

necessidades do telespectador. 

Nosso interesse ao longo de nossa pesquisa foi a atua9ao do legendista, pois 

focamos nas necessidades do aprendiz de L. I ao assistir um video noticioso com 

legendas inter e intralinguisticas. 

Outra questao levantada pelos diversos autores que tratam de tal tema: Araujo 

(2001, 2006), Baltova (1999) e Diaz Cintas (2003), refere-se a autenticidade que os 

materiais legendados de forma intralinguistica oferecem ao ambiente de ensino

aprendizagem. Tai caracteristica e extremamente apropriada no contexto de ensino de L. 

I para alunos de Cursos de Comunicai;ao Social, especificamente para os alunos de 

Jomalismo que lidam desde o inicio de sua forma9ao com a elabora<;ao e compreensao 

de "fatos" ligados obviamente a realidade e autenticidade. 

Legendagem interlinguistica como pnitica de ensino de lingua inglesa 

0 tema deste artigo partiu das experiencias previas da pesquisadora com 

atividades utilizando videos noticiosos disponibilizados no site da Reuters. 

Em uma primeira tentativa (Atividade I), os alunos do curso de Jomalismo 

apresentaram dificuldades em acompanhar video e audio em L. I e, posteriormente, 

responder as questoes propostas. 0 tema proposto foi a libera9ao de Dominique Strauss

Kahn de sua prisao domiciliar em junho de 2011. Verificamos que as dificuldades nao 

estavam relacionadas ao aparato tecnico (caixas de som, projetores etc.), mas a rapidez 

da fala dos entrevistados (nativos ou nao-nativos) e da narra<;ao dos jomalistas. Quando 

o mesmo video foi apresentado com legendas intralinguisticas (ingles+-> ingles), houve 

uma melhora significativa na compreensao, havendo, contudo, ainda, a necessidade de 

insumo sobre o contexto politico intemacional (FMI, elei<;oes presidenciais na Fran<;a 

etc). 



I.des envolvidas em tal processo. Os 

llr.tvam" as legendas em softwares de 

It tern a preocupai;ao em adapt<i-las as 
i 

~ foi a atua<;ao do legendista, pois 

l-. assistir um video noticioso com 
~ 

que tratam de tal tema: Araujo 

em ao ambiente de ensino-

· ada no contexto de ensino de L. 

"- com a elabora<;ao e compreensao 

de lingua inglesa 

da pesquisadora com 

no site da Reuters. 

Jomalismo 

- a liberai;ao de Dominique Strauss

"ficamos que as dificuldades nao 

~sticas (ingles+-+ ingles), houve 

elei<;oes presidenciais na Fran<;a 

45 

Trechos legendados do video da Reuters13 

Em uma nova tentativa de utilizar conteudo real, autentico e contemporiineo para 

outro grupo de alunos de L. I (Jomalismo), introduzimos, desde a primeira exibii;ao, as 

legendas intralinguisticas em um videoclip sobre os Jogos Olimpicos de 2012, em 

Landres (One year to go). A compreensao e interesse despertados nessa segunda 

atividade (Atividade 2) foram bem maiores em compara<;iio com a atividade 1. 

13 Fonte: Site da Reuters (materia sobre Dominique Strauss-Kahn, 02/07/2011). In: 
http://www.reuters.com/video/2011 /07 /02/dominigue-strauss-kahn-released?videold=2l6701464, 2011. 



46 

Utilizamos software Subtitle Workshop para a elaborac;ao das legendas. Para 

opera-lo, ha a necessidade de um conhecimento previo do processo de legendagem e de 

suas tecnicas e caracteristicas. 

Em seguida, apresentamos tres legendas que fazem parte de um conjunto de 65 

legendas com uma ou duas linhas de um video de quatro minutos (Video Promocional

Olympic Games in London 1 year to go/Site: Youtube/. In: 

http://www.youtube.com/watch?v=Jp W gSLHcOBA, 2011 ). 

......... 
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Nosso cuidado foi de sempre manter o limile de 32 a 35 caracteres por linha de 

legenda e fazer as separa<;oes entre uma legenda e OUlllll,. ooufUrme a sincronia com as 

imagens e audio (narra<;ao e depoimentos). Como o fldco e composto por varios 

depoimentos e cenas em formato de videoclipe, houve a nee esWlade de revisarmos com 

muito cuidado se a separa<;ao de linhas e legendas estava sioaOnica. 

Ap6s apresentarmos duas vezes o video, os alunos se scdiaan confortaveis para 

realizar as atividades de interpreta<;ao textual e escrita sobre as logos Olimpicos. 

Consideramos a pratica de legendagem um inst:rumemo que traz beneficios 

pedag6gicos aos aprendizes de lingua inglesa ao possibilitar mna wmpreeusao mais 

eficaz do conteudo audiovisual apresentado nas aulas. Como qualqueF OUlrO recurso, 

nao deve ser aplicado isoladamente, mas deve ser contextualizado e fazer pane de um 

processo, composto por textos, materiais audiovisuais e da pr3tica oral e escrita da 

lingua estrangeira. 
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LEITURA, TEXTO, ORALIDADE E PRODU<;:AO DE SENTIDO 

Maria Regina de PAULA14 (UNESP-Presidente Prudente) 

Odilon Helou Fleury CURAD015 (UNESP-Assis) 

RESUMO: 0 presente artigo deseja demonstrar que o processo para a compreensao 
leitora extrapola as atividades de decodificai;:ao e de significai;:ao meramente linguistica 
dos signos, ja que exprimem tao somente seu conteudo formal e explicito. Alem destes 
aspectos, a metodologia de ensino para a compreensao leitora mobiliza ai;:oes referentes 
a como incentivar o aluno a ler, capacitando-o a interpreta9ao. Tais atividades se 
referem as estrategias de leitura como procedimentos pontuais nas atividades que a 
interpreta9ao dos textos requer, de modo que impliquem conhecimentos linguisticos, 
enciclopedicos, interai;:oes com o texto, inferencia, visualiza<;:ao, sintese e sumarizai;:ao, 
os quais, alem de contribuirem para a compreensao dos sentidos que o texto traz, 
tambem conduzem o aluno as praticas de analise e reflexao. Assim, o processo da 
atividade docente inclui nao somente a reflexao na sua ai;:ao, como contribui para ajudai 
o aluno a pensar, formando cidadaos aut6nomos, conhecedores de seus direitos e 
deveres. 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Texto. Sociointeracionismo. Produ9ao de sentido. 

ABSTRACT: This paper wants to demonstrate that the process of reading 
comprehension goes beyond the activities of decoding and linguistic signification 
merely of signs, such as express only their formal and explicit content. Besides these 
aspects, the methodology for teaching reading comprehension mobilizes actions 
concerning how to encourage students to read enabling him to interpretation. These 
activities refer to reading strategies as procedures specific activities that the 
interpretation of texts requires so involving linguistic, encyclopedic, interactions with 
the text, inferencing, visualization, synthesis, and summarization, which, besides 
contributing to understanding of the meanings that the text brings also lead the student 
to the practices of analysis and reflection. Thus, the process of teaching activity includes 
not only its reflection in action, but also contributes to help the student think, forming 
autonomous citizens, knowledgeable of their rights and duties. 

KEYWORDS: Reading. Text. Sociointeracionismo. Meaning production. 

Introdm;ao 

E impossivel reduzir-se o ato de decodificai;ao ao reconhecimento de uma 
forma linguistica utilizada pelo locutor como forma familiar, conhecida. [ ... ] 
nao, o essencial na tarefa de decodificai;ao ( compreensiio) nao consiste em 

14Maria Regina de Paula, Mestranda em Educai;ao na Universidade Estadual Paulista - FCT/Unesp 
Presidente Prudente; Pesquisadora em Linguagem, Produi;ao escrita e Produi;ao de sentidos na oralidade e 
na escrita. Contato: mreperla@hotmail.com. 
15 Professor Mestre e Doutor em Letras pela Unesp - ciimpus de Assis - SP, com estudos, pesquisas e 
publicai;oes em torno de questoes relativas aos processos de leitura e produi;ao de textos. Contato: 
odfleury@assis.unesp.br. 
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reconhecer a forma utilizada, mas compreende-la num contexto concreto 
preciso, compreender sua significar;:ao numa enunciar;:ao particular. Em suma, 
trata-se de perceber seu carater de novidade e nao somente sua conformidade 
a norma (BAKHTIN, 2004, p.93) 

Embora parec;:a simples incentivar o habito e o prazer pela leitura, o sentimento e 

a compreensao por que passa um aluno na atividade leitora e um processo interior, cujo 

controle, bem como a mensurac;:ao, o professor nao tern rotineiramente. Por outro lado, 

se pensarmos na pouca importancia que os alunos em geral dao as relac;:6es que 

usualmente estabelecem com os textos, inclusive no distanciamento que costumam 

manter das interlocuc;:oes forrnais, sobretudo das de natureza escrita, verificaremos que 

este e um fato que nos faz indagar 0 que, qual OU quais situa96es que desencadearam 

tamanho desinteresse, em particular aquelas atinentes as atividades mediadas pela 

leitura, com incomodos desdobramentos relativos ao limitado alcance da habilidade de 

compreenderem o que estao lendo. 

Dada esta situac;:ao, nos perguntamos qual e a razao OU quais sao as raz6es que 

levam o aluno a nao ter interesse, curiosidade pelas leituras, nem mesmo pela leitura 

espontanea. Quais sao as circunstancias que tendem, entre outras raz6es, a lhe dificultar 

escolhas tematicas em atividades interlocutivas, inibindo praticas de leitura, seja de 

livros, revistas ou jomais, ou mesmo cerceando a possibilidade de selec;:ao de artigos 

que lhe sejam atrativos. A prop6sito, para Leffa (1996, p.15), "[ ... ] a riqueza da leitura 

nao esta necessariamente nas grandes obras classicas, mas na experiencia do leitor ao 

processar o texto". 

Tais reflex6es fizeram-nos pensar sabre e analisar os momentos obrigat6rios de 

leitura e interpretac;:ao de textos em sala de aula, bem como os eventuais motivos que 

teriam desencadeado no aluno tal desinteresse, de modo que nao se veja em condic;:oes 

de aplicar, na atividade com o prop6sito de compreender, o que lhe foi solicitado, ou 

seja: ler, compreender, entender o texto em pauta. Verificamos que esta 

despreocupac;:ao, talvez, possa se constituir em um indicativo de que lhe faltam motivos, 

objetivos para !er, ja que os procedimentos de leitura envolvem manifestac;:oes de 

curiosidade ao indagar, exprimir opini6es, escolher um livro para !er, empenhar-se em, 

entre outros. 

Alem da compreensiio do significado de cada palavra inserida nos textos, 

interpretar nao e uma tarefa simples; pelo COntrario, OS proceSSOS postos em ac;:ao peJo 

leitor durante a atividade leitora exigem que se aflorem aspectos cognitivos, sociais e de 
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compreensiio de mundo, elaborando e relacionando os aspectos do seu cotidiano e seus 

conhecimentos previos ao que e exposto no.texto. 

Sendo assim, verificamos que, alem de outros aspectos, ler contribui para o 

desenvolvimento do intelecto e da capacidade do individuo em aprender a estruturar 

melhor a natureza representativa da linguagem: 

[ ... ] a leitura e basicamente um processo de representac,:ao. Como esse 
processo envolve o sentido da visao, !er e, na sua essencia, olhar para uma 
coisa e ver outra. A leitura nao se da por acesso direto a realidade, mas por 
intermediac,:ao de outros elementos da realidade (LEFF A, 1996, p.10). 

Alem disso, ao relacionar seu conhecimento previo ao conteudo de sua leitura, 

estara praticando a95es intertextuais que o levariio a determinadas atitudes com o texto, 

a depender das rela9oes que tern com ele. Portanto, o conceito que temos do que seja um 

texto dependera das concep9oes que temos de lingua, de sujeito, e da defini9iio do que· 

seja o ato de ler. 

A teoria da atividade verbal preconiza que a linguagem esta centrada na sua 

comunica9iio em uso, ou seja, ela e uma pratica social por meio da qua! interagimos 

com o meio, utilizando mecanismos de ar;iio e rear;iio, em determinado contexto no qua! 

o sujeito esteja atuando. 0 que importa, nesta situar;iio, e compreender quais os 

mecanismos que o leitor mobiliza para apreender o conteudo e interagir socialmente nos 

movimentos relativos as suas praticas sociais e nas inter-relar;oes que mantem durante o 

exercicio leitor. 

A lingua e um fen6meno cultural, hist6rico, social e cognitivo que varia ao 
longo do tempo e de acordo com os falantes: ela se manifesta no seu 
funcionamento e e sensivel ao contexto (MARCUSCHI, 2011, p.91). 

0 processo da compreensiio esta relacionado as praticas discursivas que os 

sujeitos mantem em seu cotidiano, com a aplicar;iio da linguagem em uso. Neste 

sentido, a ar;iio da linguagem durante a atividade verbal e articulada tendo em vista o 

motivo de os sujeitos realizarem tais operar;oes. Assim, observamos que se trata da 

interatividade entre os sujeitos, utilizando a linguagem com um objetivo em comum: a 

existencia de um motivo para o emprego da lingua. 

0 ato da reflexiio sobre a linguagem esta centrado na compreensiio e no se fazer 

compreendido pelo falante, conforme Geraldi (1991, p.17), em movimentos de 

reflexividade de que e composta a linguagem, pois a medida que falamos, pensarnos 

sobre as pr6prias palavras e selecionamos aquelas com as quais seremos melhor 
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compreendidos em um vai-e-vem de intera9oes e pensamentos analiticos, em busca do 

cumprimento da compreensao e produ9ao de sentidos. 

De acordo com Koch (1997, p.47-48), a coerencia e "[ ... ] um principio de 

interpretabilidade do texto". Assim sendo, o fator compreensao esta ligado ao da 

coerencia, que depende de alguns fatores para o exercicio da apreensao, tais como o 

conhecimento e uso dos elementos linguisticos, o conhecimento de mundo, o grau de 

partilhamento social com que e realizado esse conhecimento, e os fatores pragmaticos e 

interacionais, como as inten9oes comunicativas, o contexto situacional e os 

interlocutores em si. 

Para Koch (2010, p.16-17), considerando a lingua como expressao do 

pensamento, o texto e visto como representa9ao do mundo e do pensamento do autor; 

sob essa perspectiva, a fun9ao da lingua e representar o pensamento e seu conheciment<;> 

de mundo por meio da linguagem. Situa9oes monol6gicas e passivas exemplificam esta 

representa9ao, caracterizadas em seus aspectos egocentricos, voltados para o pr6prio 

sujeito, uma vez que a compreensao restringe-se ao pensamento do autor. 

Ainda segundo a mesma autora, a lingua pode ser considerada como instrumento 

de comunica9ao quando e vista como um c6digo formal a ser decifrado. Sua utiliza9ao, 

quando se caracteriza por bases monol6gicas e passivas, limita-se a informatividade e a 
decodifica9ao. Para Kleiman (2008, p.20), "[ ... ] essa concep9ao da lugar a leituras 

dispensaveis, uma vez que em nada modificam a visao de mundo do aluno". 

Por outro lado, a concep9ao interacional da lingua (KOCH, 2010, p.16-17) tem

na como forma de a9iio interindividual, na qual os sujeitos interagem emitindo opinioes, 

uns sobre o enunciado do outro. Estes sujeitos sao considerados atores sociais e o texto 

e o lugar da intera9ao, atraves do qual a compreensao e os sentidos sao construidos, por 

meio de uma gama de elementos explicitos e implicitos que ele contem, sendo 

produzidos a medida que o processo interativo texto-leitor e/ou ouvinte evolua em suas 

instancias de significa9ao, compreensao e sentidos. 

Deste modo, podemos afirmar que o conhecimento nao esta pronto no texto, 

nem em cada leitor. A compreensao leitora processa-se a medida que, na tentativa de 

entendermos o que lemos, fazemos hip6teses, comparamos, relacionamos as 

informa9oes do texto ao nosso conhecimento previo, avaliando as informa9oes, 

comparando, significando e ressignificando os dados ali contidos para que possamos 

atribuir-lhes valores e sentidos. 
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Sendo assim, reiteradas vezes, observamos situac;oes de dificuldade no 

entendimento do texto, em um continuo vai-e-vem de reflexoes e inquisic;oes durante a 

leitura, em que 0 leitor nao sabe ao certo se sua analise estaria adequada aquilo que 0 

autor teve a intenc;ao de informar. Observamos, port\lnto, que a compreensao refere-se 

as novas significac;oes e valores que o leitor constr6i na leitura, a partir das relac;oes 

autor-texto-leitor: 

[ ... ] a interpretac;:ao dos enunciados e sempre fruto de um trabalho e nao uma 
simples extrac;:ao de informa96es objetivas. Como o trabalho e conjunto e nao 
unilateral, pois compreender e uma atividade colaborativa que se da na 
interac;:ao entre leitor-texto-autor ou ouvinte-texto-falante, podem ocorrer 
desencontros. A compreensao e tambem um exercicio de convivencia 
sociocultural. (MARCUSCHI, 2011, p.89-90). 

Ter conhecimento sobre o motivo e o objetivo para que se realizem a atividade. 

leitora pode transformar-se em indicativo precioso para que o sujeito verifique quais as 

que lhe interessam; qual o tema que lhe proporcionara prazer e conhecimentos ao ler; 

alem do fato, e claro, de trazer-lhe informac;oes importantes para a finalidade a que se 

destina. Alias, Kleiman (2009, p.35) salienta que "[ ... ] a leitura que nao surge de uma 

necessidade para chegar a um prop6sito nao e propriamente leitura". 

Ao professor, cabe mobilizar recursos metodol6gicos, estrategias de ensino de 

leitura que permitam ao seu aluno perceber tais motivos e a finalidade de sua ac;ao, 

viabilizando atividades que colaborem para a compreensao leitora. 

Tais recursos referem-se as estrategias de leitura que mobilizam o aluno a 

melhor compreender sua leitura, como o conhecimento previo, as conexoes que o aluno 

estabelece com o texto e o seu conhecimento cultural, que lhe possibilitam entender as 

relac;oes entre o texto e as suas experiencias. Tambem, incluem-se nesse rol as 

inferencias, que se referem as deduc;oes 16gicas a que o aluno chegou durante a leitura, a 

visualiza<;iio, que se refere a sua imaginac;ao quanto a leitura realizada, as perguntas ao 

texto, a sumariza<;iio, que, por sua vez, se referem ao que e mais relevante no texto, e a 

sintese, ao produto final, a compreensao a que ele chegou sobre a leitura (Cf. SOLE, 

1998). 

As estrategias de ensino para a compreensao e interpretac;ao de textos escritos 

compreendem criar condic;oes para que o aluno seja incentivado a ler. Inicia-se com o 

entendimento sobre o que e ler e qual o objetivo do aluno para a leitura. Esta, como 

fator de conhecimento e interpretac;ao, concentra aspectos com os quais o leitor se 
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relaciona para colaborar na interpretabilidade, como as intera96es que estabelece com o 

texto e com o autor. 

Portanto, trata-se de um leitor ativo, interativo e dial6gico, ja que, para o 

processo interpretativo: dialoga com as informa96es do texto; utiliza seu conhecimento 

de mundo, cultural e linguistico; realiza perguntas ao professor e ao texto; estabelece 

inferencias a partir deste, negando hip6teses, confirmando-as, fazendo alusoes; 

relaciona seu conhecimento aos adquiridos no momento da leitura; e realiza 

procedimentos para concluir a sua avalia9ao sobre a proposta do autor. 

A medida que o leitor processa o texto, sua compreensao efetiva-se por meio de 

averigua9ao e analise do conteudo apresentado, bem como reflexao sobre seu 

conhecimento de mundo, formulando e reformulando seu pensamento ate construir sua 

interpreta9ao. 

Nas suas instancias de ensino e aprendizagem, um dos recursos utilizados pelo 

professor para a compreensao leitora refere-se as atividades que o aluno estabelece com 

o texto, via intera9ao aluno-professor, sobre os entendimentos que ja tern acerca do 

tema ao relaciona-lo as suas atividades sociais. 

Procedimentos assim possibilitam um melhor entendimento pelo aluno, que 

aprende como e possivel contextualizar o que le, favorecendo-lhe a compreensao 

atraves das informa96es que ele tern como sujeito ativo e participativo do mundo, e 

ainda atraves das rela96es que estabelece durante as leituras. 

Processos interlocutivos e discursivos, dirigidos pelo professor, via leitor-texto

autor, em leituras, analises, perguntas, pedidos de opiniao ao aluno sobre os textos, 

ampliam-lhe a capacidade sobre o entendimento do enunciado. Alem disso, observamos 

que a utiliza9ao da palavra pelo professor instiga aspectos cognitivos sobre os quais o 

aluno pode refletir o que e como dizer ao analisar sua pr6pria linguagem discursiva oral, 

contribuindo para a forma9ao de um leitor critico. 

Outro fator importante e expor ao aluno o motivo pelo qual e importante 

averiguar a razao de o objetivo ser fundamental para aquela atividade. 0 professor 

estara demonstrando-lhe a importancia dos aspectos cultural e social que aquele texto 

podera oferecer-lhe, para outras ordens, em suas rela96es sociais, que vao alem da sala 

de aula e daquela atividade especificamente, e tambem para o seu desenvolvimento 

cultural, de mundo e suas rela96es. Afinal, para o professor, este aluno deve se 

constituir como um ser pensante que se insere em seu contexto social, interagindo com 

o texto, com o meio e em seu grupo como sujeito participativo e atuante: 
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A leitura e o processo no qua! o leitor realiza um trabalho ativo de 
compreensiio e interpretm,;iio do texto, a partir de seus objetivos, de seu 
conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a 
linguagem etc. niio se trata de extrair informac,;iio, decodificando letra por 
letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica estrategias 
de selec,;iio, antecipac,;iio, inferencia e verificac,;iio, sem as quais niio e possivel 
proficiencia. E o uso <lesses procedimentos que possibilita controlar o que vai 
sendo lido, permitindo tomar decisoes diante de dificuldades de 
compreensiio, avanc,;ar na busca de esclarecimentos, validar no texto 
suposic,;oes feitas. (BRASIL, 1998, p.69-70) 

Ao escolher transformar as atividades de leitura em ac;oes que promovam a 

compreensao de um enunciado, o professor habilita os alunos a ampliar suas atividades 

cognitivas e sociais para: inferir, sintetizar, estabelecer objetivos e intenc;oes para a 

leitura, ativar seu conhecimento previo, questionar, entre outros motivos que despertam 

sua curiosidade em aprender por meio de estrategias de leitura. 

Para Marcuschi (2011, p.94), as teorias da compreensao revelam-nos a adoc;ao 

de dois paradigmas, quais sejam, associando-a a decodificac;lio, em que a lingua e aceita 

como c6digo, ou a uma atividade inferencial, em que o leitor constr6i sentidos a partir 

do texto, construc;ao essa caracterizada como atividade de criac;ao e interac;ao. 

No que conceme a inferencia, trata-se de uma operac;ao mental de calculo de 

sentidos subjacentes, isto e, relaciona-se a compreensao que efetuamos entre os 

elementos que estao implicitos no texto e as informac;oes que estiio ao nivel de nossa 

mem6ria, com as quais estabelecemos um vinculo de entendimento. 

Ao ativarmos nosso conhecimento previo, no momenta da leitura, preenchemos 

as lacunas deixadas pelo autor, para que se cumpram os processos de compreensiio e 

produc;ao de sentidos. Segundo Koch (1997, p.26), as inferencias estao estritamente 

relacionadas a coerencia durante a progressao textual, ja que a textualidade tern sua 

origem fundamentada no nexo entre as ideias: 

[ ... ] a coerencia e algo que se estabelece na interac,;iio, na interlocuc,;iio, numa 
situac,;iio comunicativa entre dois usmirios. Ela e o que faz com que o texto 
fac,;a sentido para os uswirios, devendo ser vista, pois, como um principio de 
interpretabilidade do texto. Assim, ela pode ser vista tambem como ligada a 
inteligibilidade do texto numa situac,;iio de comunicac,;iio e a capacidade que o 
receptor do texto ( que o interpreta para compreende-lo) tern para calcular o 
seu sentido. (KOCH, 1997, p.11) 

Durante o processamento textual da leitura, a coerencia e a responsavel pela 

produc;ao de sentido que o leitor atribui ao texto, ao reconhecer determinados elementos 

linguisticos localizados na superficie deste. Ao interpreta-lo, ele estabelece conexoes 

entre esses elementos textuais e o seu conhecimento previo. 
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De acordo com Marcuschi (2011, p.95), no processo da compreensao textual as 

inferencias sao processos cognitivos nos quais os falantes consideram o texto e o 

contexto, construindo uma nova representa.;ao semantica. Ou seja: o leitor estabelece a 

compreensao a medida que a leitura se processa, ao rel,acionar as informa.;oes novas, 

obtidas durante a leitura, as informa.;oes armazenadas anteriormente, ampliando seus 

conhecimentos ao construir outras compreensoes sobre o tema, interpretando-o. Ainda 

segundo esse estudioso (2011, p.97), a compreensao e vista como processo estrategico, 

flexivel, interativo, inferencial. 0 processamento estrategico sugere que nao sao as 

regras formais e 16gicas que colaboram para que a compreensao se efetive, mas sim as 

de ordem semantica ou cognitiva. 

Essa forma de distinguir o processamento da compreensao indica que o 

entendimento do texto sera processado de acordo com as nossas necessidades para a 

produ.;ao de sentidos. Quanto ao processo flexivel, este esta ligado aos movimentos do 

todo para as partes do texto e vice-versa, ou seja, nao ha um unico sentido para a 

compreensao. 

Quanto aos modelos interativos, a compreensao se realiza a partir das 

negocia.;oes realizadas entre as propostas textuais e o leitor/interlocutor. 0 processo 

inferencial diz respeito aos sentidos que elaboramos do texto mediante as informa.;oes 

contidas nele, explicitas e implicitas. 

De acordo com Koch (2008, p.32), para o processamento textual contribuem os 

conhecimentos linguistico, enciclopedico e 0 interacional. 0 primeiro e responsavel 

pelo conhecimento gramatical e lexical, contidos no texto; o segundo, o enciclopedico, 

tambem conhecido como conhecimento de mundo ou conhecimento previo, e aquele 

que se encontra armazenado em nossa mem6ria, sendo que e a partir dele que 

estabelecemos hip6teses, expectativas a respeito de determinado texto e sua progressao 

textual. 

0 conhecimento sociointeracional subdivide-se em quatro tipos: ilocucional, 

comunicacional, metacomunicativo e superestrutural. Tern rela.;ao com o conhecimento 

que conseguimos ampliar por meio da intera.;ao que estabelecemos com a linguagem, 

nas diversas atividades sociais das quais participamos, como, por exemplo, as de leitura 

e interpreta.;ao de textos, dentro ou fora da sala de aula. 

0 conhecimento ilocucional refere-se ao objetivo comunicativo, a 

intencionalidade da fala, podendo ser reconhecido, por exemplo, nos objetivos ou nos 

prop6sitos que um falante pretende atingir por meio dos elementos verbalizados ou por 
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vias indiretas, exigindo do leitor/interlocutor conhecimento para compreender o objetivo 

ilocucional. 

Nao e nossa inten9ao aprofundarmos uma discussao sobre a teoria dos atos de 

fala, porem, e irnportante que sejam postuladas. para observarmos 0 quanto sao 

necessarias nas atividades comunicativas para a cornpreensiio da leitura. Embora, 

algumas vezes, nao lhes percebarnos a importiincia, seja na leitura e seus processos de 

entendimento do texto, seja durante a oralidade. 

0 conhecirnento comunicacional, por sua vez, e responsavel pela quantidade de 

informa9oes necessarias para que o leitor/interlocutor consiga compreender os objetivos 

do construtor do texto, as variantes linguisticas selecionadas para cada situa9iio de 

intera9ao, bern corno a adequa9ao da linguagem formal ou informal para a situa9ao de 

cornunica9ao. 

0 conhecirnento metacomunicativo refere-se ao uso que se faz da linguagern 

para se fazer compreendido. Trata-se dos varios tipos de ayoes feitas corn a linguagem 

pelo autor, de modo que seu leitor cornpreenda o texto e assegure que este aceite os 

objetivos corn que foi produzido. Ocorre, por exernplo, no rnomento em que uma tirinha 

em quadrinhos trata dela rnesma ou de sua elabora9ao para gerar humor. 

Quanto ao conhecimento superestrutural, reportamo-nos as estruturas textuais 

globais, isto e, ao conjunto de caracteristicas que definem OS varios generos e tipologias 

textuais, em sua fun9ao comunicativa e social, sequencia9ao e conexiio entre objetivos, 

proposi9ao e estruturas globais. 

A partir do momento das descobertas do objetivo e da inten9ao da leitura, o 

professor conseguira estabelecer o inicio de varias outras atividades adequadas para o 

processo da constrw;{w da interpretar;ao durante as atividades leitoras, uma vez que 

estas estarao conectadas aos interesses do aluno. 

E irnportante que o aluno conhe9a o rnotivo pelo qual deve !er determinado 

texto, ja que 0 objetivo e 0 primeiro instrumento que 0 move da inercia e desperta a 

curiosidade para entender determinado assunto. Para o professor, e igualmente 

irnportante saber 0 que move um aluno a leitura, porque e a partir desta informa9ao que 

ele procurara otimizar instrumentos para a compreensiio leitora, ja que o objetivo e a 

pe9a-chave desencadeadora do inicio de toda uma tarefa que coloca o aluno no estado 

de leitor proficiente: "[ ... ] sao, pois, os objetivos do leitor que norteariio o modo de 

leitura, em mais tempo ou em menos tempo; com mais aten9iio ou corn menos atern;iio; 

com maior intera9ao ou corn rnenor intera9ao, enfim". (KOCH, 2010, p.19) 
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A metodologia utilizada para desencadear a compreensao leitora envolve 

diversos aspectos relativos tanto ao texto, quanto ao seu leitor, tendo em vista o 

conhecimento previo, as conexoes, inferencias, visualiza<;iio, perguntas ao texto, 

sumariza9ao e sintese. Para Souza e Girotto (2010, p.46), na pre-leitura o aluno le partes 

do livro buscando informa96es a respeito de seu conteudo, sobre a hist6ria ou mesmo o 

que diz respeito aos elementos mais importantes, com a finalidade de verificar se o texto 

e pertinente aos seus objetivos. Logo, "[ ... ] folhear o livro, passando rapidamente os 

olhos pela narrativa na pre-leitura, geralmente, resulta na formula9iio de hip6teses 

baseadas no conhecimento previo do leitor sobre o que trata e como trata a hist6ria." 

(SOUZA; GIROTTO, 2010, p.46) 

0 objetivo da leitura e aspecto relevante para seu incentivo, seja ele o de: 

procurar uma informa9ao para a realiza9ao de determinada tarefa; conhecer determinado . 

tema; estudar um texto; obter um momenta lazer, no qual usufruirmos das sugestoes do 

imaginario do autor. Enfim, sempre e oportuno para a realiza9ao da leitura que esta se 

cumpra de modo a promover uma atividade prazerosa. Nern sempre, porem, o objetivo 

do autor do texto e ode se fazer compreendido ou de propor a reflexao para seu leitor. 

0 leitor, por sua vez, atribui significados ao que le a partir das significa96es que 

construiu, em seu repert6rio, ao longo de sua vida, das atividades que exerceu, 

atribuindo valores e entendimentos diferentes daqueles intencionados pelo autor do 

texto. Desta forma, entendemos que o mesmo texto, lido por diversos leitores, tera, para 

cada um deles, dentro de seus limites, uma significa9ao distinta, em fun9ao tanto dos 

objetivos da leitura, quanto de seu conhecimento de mundo. 

Outro fator considerado importante, que passa pelo objetivo, e a formula<;ao de 

hip6teses pelo leitor atraves das manifesta96es cognitivas resultantes das tentativas para 

compreender o texto. Durante a leitura, ativamos nosso conhecimento de mundo 

interagindo com o texto, elaborando hip6teses sobre o desenvolvimento da hist6ria. 

Para Geraldi (2004, p.107), sao quatro as atividades de leitura que 

desenvolvemos: a leitura em busca de informa96es; a leitura para estudar um texto; a 

leitura do texto como pretexto; a leitura como frui9ao do texto. Para o autor, o resultado 

de diversas leituras de um mesmo texto nao parece resultado do texto em si, mas, sim, 

resultado dos diversos sentidos que produzimos em razao de nossas diferentes 

condi96es de processamento no momento da leitura. 

0 motivo pelo qual escolhemos um e nao outro texto para lermos e o fator 

determinante para o interesse pela leitura tomando-a prazerosa, informativa e 
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esclarecedora sobre o tema escolhido. De todo modo, nossas escolhas de leitura estao 

relacionadas com nossos valores e cren9as e, para compreendermos o que estamos 

lendo, procedemos aos reconhecimentos linguisticos, aos elementos implicitos e ao 

nosso conhecimento de mundo, ou o chamado conhecimento previo, fazendo perguntas 

ao texto para interpreta-lo. Para Sole (1998, p.22), "[ ... ] o significado que um escrito 

tern para 0 leitor nao e Uilla tradu<;aO OU replica do significado que 0 autor quis lhe dar, 

mas uma constru<;ao que envolve o texto, os conhecimentos previos do leitor que o 

aborda e seus objetivos." 

Por meio de seu conhecimento previo ou de mundo, o leitor conseguira 

estabelecer conexao com o texto, ativando suas vivencias, rela<;oes sociais, seus valores, 

suas ideologias para, entao, produzir sentidos ao que le. Na atividade leitora, firmamos, 

pois, rela9oes dial6gicas com o texto; o leitor e o sujeito ativo que se conecta ao texto·e 

constr6i a partir das informa9oes contidas nele a compreensao e, logo, a produ9ao de 

sentido. Para ta!, efetivam-se no texto rela<;oes interacionais; ou seja, o interlocutor 

dialoga com as informa9oes postuladas pelo locutor, as quais podem ser implfcitas ou 

explicitas; em ambos casos, procede a questionamentos, acatando ou refutando o 

pensamento do autor. Por outro lado, considera, para efeito de entendimento, as 

afirma<;oes contidas no texto, relacionando seu conhecimento anterior, reconhecendo os 

elementos que os unem, autor e leitor, e construindo sentidos a produ9ao daquele, mas 

tendo como referencia o seu conhecimento previo: 

0 produto do trabalho de prodm;iio se oferece ao leitor, e nele se realiza a 
cada leitura, nurn processo dial6gico cuja trama toma as pontas dos fios do 
bordado tecido para tecer sempre o mesmo e outro bordado, pois as miios que 
agora tecem trazem e trac;am outra hist6ria. Nao siio miios amarradas - se o 
fossem, a leitura seria reconhecimento de sentidos e niio prodm;;iio de 
sentidos; niio siio miios livres que produzem o seu bordado apenas com os 
fios que trazem nas veias de sua historia - se o fossem, a leitura seria um 
outro bordado que se sobrepoe ao bordado que se le, ocultando-o, apagando
o, substituindo-o. Sao miios carregadas de fios, que retomam e tomam os fios 
que no que se disse pelas estrategias de dizer se oferece .para a tecedura do 
mesmo e outro bordado. (GERALD!, 1991, p.166). 

As conexoes que o leitor estabelece com o texto interferem cognitivamente nos 

processos de compreensao e sentido ao que le. Disso decorre que, durante essas a<;oes, 

ele amplia as rela<;oes atraves das varias informa9oes geradas durante o percurso da 

leitura com as interiorizadas, as quais, geradoras de seus conhecimentos previos, 

processam as informa9oes coletadas durante a leitura. Estas, miscigenadas as de seu 
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repert6rio cultural, controlam as informa96es para construir veracidade e sentido ao que 

le. 

Para Koch (2008, p.28-29), as informa96es semanticas contidas nos textos 

distribuem-se em dois grandes blocos, a saber, o dado e o nova, que, ao longo do texto, 

contribuem para a constru9iio dos sentidos pretendidos pelo produtor do texto. A 

informa9iio dada esta na consciencia dos interlocutores; no nosso caso, dos leitores, e 

serve como base para receber a informa9iio nova. Ancorada pela informa9iio dada, 

opera-se a progressiio textual, mediante a informa9iio nova, estabelecendo os sentidos 

entre os segmentos textuais e os conhecimentos previos, os segmentos textuais e/ou 

praticas socioculturalmente partilhados. 

Segundo o que cada leitor define sobre o ato de ler, a interpreta9iio de um 

enunciado e uma atividade que vai alem da decodifica9iio e do significado do c6digo 

escrito. Ao encarar o enunciado como a um conjunto aleat6rio de palavras sem sentido, 

o leitor o compreende pura e simplesmente como um instrumento de comunica9iio 

formal, do qual precisaria apenas extrair significado do texto. 

Por outro lado, durante as atribui96es de valores e sentidos que o leitor da ao 

texto, processa-se um comportamento interativo. Este caracteriza as formas de 

entendimento dial6gicas entre autor-leitor-texto, ao reconhecer os acontecimentos do 

texto aqueles apreendidos em seu contexto social, ao seu conhecimento cultural, social, 

compartilhado, entre outros, observando as informa96es contidas no texto a outros 

aspectos com os quais se deparou em seu cotidiano. Segundo Leffa (1996, p.13), "[ ... ] o 

leitor niio extrai um conteudo do texto, como se o texto fosse uma mina que se 

esvaziasse com a minera9iio. 0 conteudo niio se transfere do texto para o leitor, mas 

antes se reproduz no leitor, sem deixar de permanecer no texto." 

Construir sentidos para aquilo que lemos ou ouvimos e reconhecer que 

compreendemos e construimos representa96es para o signo imagetico, segundo a 

atividade com que estamos envolvidos socialmente. 

Ao ouvir de um professor as explica96es sobre determinada disciplina, o aluno 

estara fazendo uma leitura sobre ela, pois interpreta seu conteudo atribuindo valores e 

sentidos sobre os dados explicitados, relacionando os novos dados as informa96es de 

seu repert6rio cultural. Ao ouvir as queixas de seu paciente, um medico estara 

realizando uma leitura das informa96es dadas por ele para lhe prescrever um receituario; 

ou, ainda, ao ouvirmos uma propaganda na midia, estaremos analisando os elementos 
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explicitos e implicitos contidos nela, para determinarmos a intencionalidade com que e 

veiculada, atribuindo-lhe, assim, sentidos. 

0 fato e que ler, ou seja, a leitura a que estamos procedendo em certa 

circunstancia da nossa vida social, seja escrita, oral, imagetica ou das midias em geral, 

estara representada em toda observa9ao, analise e em todo processamento constante que 

fazemos sobre ela e os enunciados. Para tanto, relacionamos a leitura a situa96es 

hipoteticas que tendem a nos levar a compreensao do enunciado e ao seu controle, 

culminando na produ9ao dos sentidos naquela circunstancia leitora: 

A visao da realidade provocada pela presern;a do texto depende da bagagem 
de experiencias previas que o leitor traz para a leitura. 0 texto nao contem a 
realidade, reflete apenas segmentos da realidade, entremeados de infuneras 
lacunas, que o leitor vai preenchendo com o conhecimento previo que possui 
do mundo. (LEFF A, 1996, p.14) 

Assim, observamos que OS sentidos que atribuimos a determinada situa9ao 

estarao relacionados ao nosso conhecimento de mundo na realiza9ao de inferencias, 

intertextualiza9oes que nos orientam na compreensao do que estamos lendo, 

relacionando os fatos do texto com um todo que lhe de sentido, levando-nos ao processo 

de entendimento. 

Com base nesses aspectos, pensamos que a pratica de ensino da leitura abrange, 

tambem, ensinar ao aluno uma totalidade de conhecimentos, referencias e significa9oes 

que estarao representados nos valores que o aluno concede a cada situa9ao e que tern 

como produto final a sua compreensao para qualificar aquela leitura como produtora de 

sentidos. 

Ao professor, cabe mediar a rela9ao texto-aluno-contexto para que seu aprendiz 

possa construir para o enunciado valores e entendimentos de forma a pensar e analisar 

sobre o objeto de sua leitura, um texto, uma imagem ou a analise de uma situa9ao de 

forma aut6noma, ou seja, como sujeito ativo e participativo no contexto no qual atua, 

seja ele linguistico, textual ou de situa9ao sociocultural. Conforme Martins (2007, p.34), 

"[ ... ] a fun9ao do educador nao seria precisamente a de ensinar a ler, mas a de criar 

condi9oes para o educando realizar a sua pr6pria aprendizagem, conforme seus pr6prios 

interesses, necessidades, fantasias, segundo as duvidas e exigencias que a realidade lhe 

apresenta". 

Pensando em como promover o interesse relacionado ao ato de ler, as estrategias 

de leitura sao de fundamental importfmcia ja que auxiliam o professor a desenvolver 
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atividades que incentivem o aluno nao somente a ler, como tambem a cultivar-lhe o 

habito; alem de promover a compreensao e dar sentidos a sua leitura. 

De acordo com Souza (2010, p.47), a utilizac;ao das estrategias para o ensino da 

leitura deve ser pensada sob o ponto de vista do letramento ativo, ja que, neste contexto 

de ler, escrever, falar, ouvir e investigar, as crianc;as tern oportunidades em extemar seu 

ponto de vista a respeito de sua leitura. Desta forma, ainda segundo os autores acima 

citados, contextos assim explorados mantem os alunos interessados e entusiasmados, 

uma vez que nao sao somente os professores a emitir opinioes. Alias, Bamberger (2006, 

p.31) informa que: o que uma crianc;a aprende depende mais do seu interesse do que de 

sua inteligencia, mas, por outro lado, informa tambem que o interesse nao pode ser 

definido como preferencia ja que, para ele, preferir indica escolhas, ou seja, fazer uma 

escolha entre varias possibilidades. Acrescenta (2006, p.32): "[ ... ] o interesse e 

dinamico e ativo: a pessoa nao somente escolhe, mas tambem escolhe seu objetivo, cria 

as possibilidades de alcanc;ar uma coisa ou outra". 

Com base nos pressupostos de Vygotsky, Rego (2007, p.108) afirma que a 

escola desempenhara bem seu papel se conseguir desenvolver e desafiar a construc;ao de 

novos conhecimentos dos educandos. Entre os diversos autores que concordam com 

esta afirmac;ao, encontra-se Raths (1977, p.310), para quern o ensino que, realmente, 

amplia a capacidade das crianc;as em assimilar os conteudos reside em o professor 

ensinar o aluno a pensar, ensinar as formas de acesso ao conhecimento elaborado, 

praticando-o de forma aut6noma em seu cotidiano e mesmo durante sua permanencia 

em sala de aula: 

[ ... ] E impossivel pensar o ser humano privado do contato com um grupo 
cultural, que !he fomeceni os instrumentos e signos que possibilitarao o 
desenvolvimento das atividades psicol6gicas mediadas, tipicamente humanas. 
[ ... ] o desenvolvimento da especie humana e do individuo dessa especie esta, 
pois, baseado no aprendizado que, para Vygotsky, sempre envolve a 
interferencia, direta ou indireta, de outros individuos e a reconstrw,;ao pessoal 
da experiencia e dos significados. (OLIVEIRA, 1997, p.79) 

Segundo Raths (1977, p.316), considerando a diversidade de operac;oes 

envolvidas nas atividades em sala de aula, nas quais se empregam o pensamento, o 

professor nao deve perder oportunidade para ensinar seus alunos a pensar. No entanto, 

no momento desse ensinamento, o importante e compreender a distinc;ao entre acreditar 

que e acreditar em valores do ser humano, isto e, aqueles que nao precisam de 

comprovac;oes, e o professor pode ajudar a esclarecer a seus alunos os motivos que os 
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levaram a tal crenc;a. Esta nao e uma ocasiao para ensinar seu aluno a pensar, segundo o 

autor, ja que aqueles se referem a atos de fe, inadequados para o pensamento. 

Os momentos que podem ser utilizados para as atividades que envolvem 

operac;oes de pensamento ocorrem quando os alunos sao estimulados a fazer 

questionamentos, refletir e analisar um conteudo que tenha sido solicitado a eles. Essas 

sao ocasioes adequadas a ensinar a pensar, segundo Raths (1977, p.317), ou seja, o 

professor acredita que seus alunos possam compreender melhor o processo textual a 

partir de ac;oes que os estimulem a pensar. Sendo assim, observamos o quanto e 

importante 0 professor estar atento para perceber 0 momento que e adequado OU nao 

para proceder aos ensinamentos sobre o pensamento, ou seja, ensinar seu aluno a pensar 

de modo a lhe constituir entendimentos sobre as atividades que estao sendo realizadas 

por ele. Alem disso, refletir sobre sua leitura ou sobre o que e dito, comparar e analisa_r 

as informac;oes para formar a sua opiniao, sugere um sujeito participativo e atuante na 

sociedade: 

Desejamos que nossas crian9as pensem sozinhas, que se auto-governem, que 
sejam ponderadas e equilibradas. Nao desejamos que sejam imprudentes ou 
precipitadas em seus julgamentos. Em situa9oes novas para elas, esperamos 
que sejam capazes de aplicar o conhecimento anteriormente obtido. 
Esperamos que sejam capazes de selecionar o certo e o errado na propaganda 
que se dirige a elas. Esperamos que apresentem ideias novas, novas 
invem,:oes, novos sonhos. Esperamos que tenham uma atitude de reflexiio em 
muitas situa9oes problematicas. (RATHS, 1977, p.13) 

Para Raths (1977, p.320), e importante o professor reconhecer as diferenc;as 

entre processo de aprendizagem e produto de aprendizagem. 0 primeiro (processo) e a 

experiencia por que passa o aluno nas instancias de reconhecimento sabre o tema e as 

etapas envolvidas para compreende-lo. Para o autor em referencia, "[ ... ] e uma atividade 

psicol6gica desigual a respeito da qual pouco se sabe, pois funciona na mente do 

aluno". 0 produto, a seu tumo, e facil de ser identificado, pois pode ser visto em uma 

nota dada pelo professor pela execuc;ao de uma tarefa feita pelo aluno, por exemplo. 

Quando o docente faz uma pergunta ao aluno e este responde satisfatoriamente, nem 

sempre indica que aprendeu o que lhe foi ensinado. Nesse caso, o produto esta correto, 

mas o processo pelo qual o aluno percorreu para dar a resposta correta pode nao ter 

atingido a compreensao deste mesmo processo. 

Por outro lado, o estudo da estrutura do texto publicitario, de tipo argumentativo, 

favorece o processamento da argumentatividade textual pelo aluno, ao lhe apresentar 
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possibilidades de ampliac;ao de seus conhecimentos a respeito da funcionalidade <las 

atividades discursivas cotidianas em geral, de orientac;ao persuasiva, dada a sua 

circunstiincia constitutivamente ideol6gica. Ate porque tais textos se encontram em toda 

e qualquer situac;ao interlocutiva, por meio da qual estabelecemos relac;oes em nosso 

convivio em sociedade. 

Tais estudos permitem ao estudante pensar sobre a organizac;ao e a 

semanticidade de tais textos, analisa-los, refletir sobre eles, alem de lhe conceder o 

entendimento sobre as suas motivac;oes discursivas, refletidas em sua materialidade 

linguistica, o que implica a compreensao de outros pontos de vista, outros valores 

socioculturais e ideol6gicos, percebidos em abundiincia em todos os meios de 

comunicac;oes, seja radio, televisao, midia impressa, entre outros. 

Alem disso, conhecer a estrutura do texto publicitario permite o 

desenvolvimento <las habilidades cognitivas do aluno ao identificar nos textos 

determinados mecanismos de estranhamento que o levam a formular perguntas como, 

por exemplo, em uma das campanhas publicitarias da Empresa Sky, veiculada na midia 

televisiva: o motivo pelo qual foi convidado o ex-jogador de futebol Ronalda, o 

fen6meno, para atuar nesta campanha e nao outro jogador? 

Assim, em uma perspectiva didatico-pedag6gica, com metodologia 

sociointeracionista da linguagem, valeria proceder a estudos de pec;as publicitarias, em 

sala de aula, com as quais procederiamos observar a sua estrutura funcional e as suas 

caracteristicas. Nestes moldes, os estudos de qualquer texto, em particular os dos 

anuncios publicitarios, poderiam, pois, servir ao desenvolvimento no aluno de sua 

capacidade cognitiva, interpretativa, nao se restringindo a mera decodificac;ao e 

significac;ao das palavras, situac;ao que, se considerada prioritaria, lhe restringiria o 

entendimento do texto. Em acrescimo, tais estudos possibilitam ao aluno aprimorar 

habilidades interlocutivas, ampliar sua habilidade perceptiva, estimular o seu interesse 

pelas leituras que lhe fac;am sentido, expandir seu vocabulario, aumentar sua capacidade 

em defender seu ponto de vista acerca de determinado assunto, na oralidade e nas 

esferas dial6gicas, em determinado contexto social, no qual esteja atuando, propiciando 

condic;oes adequadas ao raciocinar de forma analitica, critica e reflexiva: 

A aula deve ser o espac;;o privilegiado de desenvolvimento de capacidade 
intelectual e linguistica dos alunos, oferecendo-lhes condic;;6es de 
desenvolvimento de sua competencia discursiva. Isso significa aprender a 
manipular textos escritos variados e adequar o registro oral as situac;;6es 
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interlocutivas, o que, em circunstiincias, implica usar padroes mais pr6ximos 
da escrita. (BRASIL, 1998, p.30). 

Dessa forma, estamos convencidos de que os estudos de leitura e interpretai;ao 

de textos publicitarios, pondo em destaque sua argumentatividade, sob a perspectiva do 

sociointeracionismo vygotskiano, que privilegia o aluno como ser pensante, poderao 

facultar-lhe condi96es propicias a capacidade de compreender as informa96es contidas 

nos processos discursivos orais e/ou escritos, refletir sobre eles, interpretando-os, 

elaborando os sentidos, convertendo-os em suas pr6prias palavras, nao reproduzindo, 

mas produzindo um texto de acordo com a compreensao elaborada por meio das leituras 

e das intera96es em sala de aula, via professor-texto-aluno: 

[ ... ] essa interac;:ao e a principal forc;:a impulsionadora de todo o 
desenvolvimento. A transmissao pelo adulto a crianc;:a, da cultura construida· 
na hist6ria social humana, nao e concebida na psicologia vigotskiana apenas 
como um dos fatores do desenvolvimento, ela e considerada o fator 
determinante, principal. (VIGOTSKY apud DUARTE, 2000, p.79). 

Os textos de genero publicitario, de tipo argumentativo, sao formados de uma 

(mica unidade, ou seja, tern um s6 assunto, um s6 objetivo, cuja estrutura contem os 

signos verbais e nao verbais, elementos linguisticos, imagens, simbolos. Geralmente, o 

assunto e introduzido no titulo. Alem disso, sua comunicai;ao e delimitada a um l'.mico 

sentido, evitando questionamentos, ja que o publico a que se destina a propaganda nao 

pode se manifestar a respeito dela. 

0 texto publicitario possui em seu corpo textual indicac;oes persuasivas, as quais 

silo determinadas por escolhas lexicais que tern por meta convencer o leitor a acatar a 

ideia a que e exposto, OU seja, submete-lo a modificac;ao de suas atitudes OU habitos, 

aceitando irrefletidamente como verdadeiras as informac;oes contidas naquela 

propaganda. 

Alem disso, a escolha das palavras a serem utilizadas tern o poder fundamental 

de levar o leitor ao convencimento, a aceitac;ao da mensagem, classificando-a como 

verdadeira. Por este motivo, a escolha das palavras adequadas ao texto e considerada 

como importante elemento persuasivo, uma vez que o objetivo do texto publicitario e 

criar entre o leitor e o texto a ideia de proximidade e intimidade, embora saibamos que o 

leitor esteja sempre distante. Complementa Citelli (2005, p.14): "[ ... ] persuadir e, 

sobretudo, a busca de adesao a uma tese, perspectiva, entendimento, conceito, etc. 
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evidenciado a partir de um ponto de vista que deseja convencer alguem ou um audit6rio 

sobre a validade do que enuncia." 

A finalidade das propagandas e convencer determinado publico e leva-lo a 

aceitac;iio de uma ideia ou de um produto. De acordo com Carrascoza (2004, p.15), 

trata-se do publico-alvo que ja consome o produto veiculado naquela mensagem, ou 

convencer futuros consumidores. Ainda segundo esse autor (2004, p.34), outro 

elemento que Caracteriza este tipo de texto ea SUa circu/aridade, OU seja, 0 tema e posto 

no inicio do discurso, no titulo, e deve acabar nele, como na figura da cobra que morde 

a pr6pria cauda. 0 texto assim expresso evita que o leitor fac;a questionamentos, 

levando-o as conclusoes definitivas, ou seja, colabora para que o leitor possa acatar a 

mensagem publicitaria. 

Determinadas figuras de linguagem, como as metaforas e as metonimias, tern 

papel de destaque para a composic;iio do texto publicitario, pois sua utilizac;iio prende a 

atenc;iio do leitor, em consequencia de sua pr6pria caracteristica persuasiva, ao captar e 

realc;ar o sentido conotativo, contribuindo para a valorizac;iio do texto em suas 

argumentac;oes e informar o que se quer dizer de modo implicito. 

De linha notadamente persuasiva, os textos do genero publicitario, do tipo 

argumentativo, siio encontrados em propagandas veiculadas nos outdoors ou em 

indoors, em toda e qualquer atividade diaria com que nos envolvemos: folders em 

academias esportivas, nos supermercados, nas escolas, faculdades, ao longo das ruas ou 

avenidas, bares, restaurantes e, ate mesmo, em veiculos de locomoc;iio terrestre como 

metro e onibus, as chamadas publicidades indoors. Sendo textos com os quais 

convivemos cotidianamente, muitas vezes niio !hes damos a devida atenc;iio, nem lhes 

dedicamos uma analise em raziio da pressa com que o localizamos nas avenidas ou ruas, 

ou mesmo nas midias televisivas ou radiof6nicas, pois niio temos tempo habil para nos 

deter e analisa-los detidamente em uma tentativa de verificarmos as intenc;oes contidas 

neles. De modo apressado, acatamos suas propostas, submetendo-nos aquilo que seu 

anuncio propoe. 

Sabemos que o conteudo divulgado pelo texto publicitario traz uma carga 

ideol6gica da classe dominante, com a finalidade de que a ideia ou a divulgac;iio dos 

produtos contidos nele sejam aceitos pelo publico, em uma tentativa para convencer o 

leitor a modificar ou alterar suas atitudes; ativar em seu pensamento o desejo da 

aquisic;iio daquela mercadoria que se encontra exposta no anlincio, de determinada 

categoria empresarial. 
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A propaganda ideol6gica: tern a fun9ao de formar as opinioes dos individuos, 
incutir-lhes uma ideologia, um conjunto de ideias a respeito da realidade, 
para manter a sociedade como esta ou transforma-la em sua estrutura 
econ6mica, regime politico ou sistema cultural. (GONZALES, 2003, p.28) 

Embora o aluno do atual ensino fundamental tenha nascido e se desenvolvido na 

era <las tecnologias da informa9iio e, por meio delas, tenha a oportunidade de estar a par 

dos acontecidos do mundo, ele niio consegue, com raras exce9oes, argumentar seu ponto 

de vista, ou seja, em geral, niio atinge um nivel satisfat6rio de interpreta9iio em rela9iio 

ao que le, muitas vezes com dificuldade mesmo em analisar o conteudo de sua leitura e 

expor seu pensamento a respeito, produzindo a sua pr6pria interpreta9iio. Entre outros 

motivos, este fato esta, em consequencia, associado a falta do habito da leitura, 

implicando constantes e variadas limita9oes de entendimento do que se le. Ao ler, nos · 

reportamos a outros mundos sociais e culturais diferentes daqueles com os quais 

convivemos diariamente e deles tomamos conhecimento permitindo-nos refletir sobre 

eles. 

Durante a leitura, interagimos com as informa9oes contidas no texto, 

concordando, discordando, fazendo perguntas, negando, acatando a proposta de seu 

autor, desenvolvendo desta forma uma intertextualidade com as informa9oes contidas 

no texto; dialogamos com ele e defendemos nosso ponto de vista ao relacionarmos o seu 

conteudo ao nosso conhecimento de mundo. Nossa visiio de mundo se amplia, pois 

analisamos os dados coletados na leitura e os comparamos aqueles que por n6s ja siio 

constituidos. 

0 entendimento que desenvolvemos do texto s6 acontece em decorrencia dos 

sentidos que aferimos em fun9iio da compreensiio. Essa percep9iio acontece durante a 

intera9iio texto-leitor e/ou interlocutor. Para que esta intera9iio se estabele9a utilizamos 

nosso conhecimento de mundo, linguistico e semantico para a compreensiio, e analise 

dos elementos que estiio explicitos no texto, ou seja, aqueles que estiio na superficie 

textual e com os quais analisaremos os valores semanticos nele embutidos. Segundo 

Koch (2006, p.30), 

[ ... ] o sentido de um texto, qualquer que seja a sitna9ao comunicativa, nao 
depende tao somente da estrutnra textnal em si mesma [ ... ]. Os objetos de 
discurso a que o texto faz referencia sao apresentados em grande parte de 
forma lacunar, permanecendo muita coisa implicita. 
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Em razao de sua faixa etaria, os alunos do ensino fundamental estao em pleno 

desenvolvimento, biol6gico, cultural e social; seu conhecimento de mundo e o 

conhecimento partilhado estao em processo de engajamento e entendimento das 

situac;:oes com as quais se deparam ao terem contato com as diversas nuanc;:as das 

atividades sociais com as quais se envolvem diariamente. Sendo assim, os textos 

publicitarios, com os quais temos estreito contato, nos convidam, de maneira implicita, 

a modificarmos nossos h:lbitos e pensamentos. Sua func;:ao e persuadir um audit6rio 

particular e, para tal empreendimento, utiliza alguns elementos textuais que, ligados 

entre si, formam um conjunto significativo que vai ao encontro de seu leitor, 

submetendo-o a aceitac;:iio do conteudo de sua proposta publicitaria, ou melhor, vai ao 

encontro daquilo que deseja 0 patrocinador daquele anuncio: a adesao do leitor a 
compra do seu produto que esta vinculado ao antincio. 

Os elementos textuais utilizados na estrutura do texto publicitario tern por 

objetivo causar estranhamento ao leitor ao buscar pela originalidade do texto. Utilizam 

para tal efeito algumas figuras de linguagem, como a metafora, a metonimia, a 

hiperbole, entre outros, os elementos deiticos, os fatores lingiiisticos, como a coerencia 

e a coesao, os fatores pragmaticos da textualidade, como a intencionalidade, a 

aceitabilidade, a situacionalidade e a informatividade. 

Ainda que nossa atenc;:ao tenha se centrado no texto publicitario, do tipo 

argumentativo, e necessario nao perdermos de vista a necessidade do estudo e da analise 

de alguns elementos da lingua portuguesa, ja que a publicidade utiliza-se dos 

mecanismos semanticos e linguisticos para promover o convencimento do publico a 

acatar suas intenc;:oes. Portanto, e preciso ter em mente . e esclarecermos que o nosso 

objetivo poe em relevo a leitura, estudo e interpretac;:ao dos diversos tipos de textos 

publicitarios. Nossa finalidade e a de evidenciar a necessidade de indicar ao aluno, 

demonstrar-lhe, as especificidades da lingua portuguesa, as quais sao utilizadas pelas 

propagandas para a confecc;:ao das pec;:as publicitarias, a fim de submeter o leitor que 

desconhece tais pormenorizac;:oes a aceitac;:ao de uma ideia OU a aquisic;:ao de um 

produto. Para Citelli (2006, p.15), 

[ ... ] o lugar de onde falamos vincula-se, de forma direta, aos estudos 
comunicacionais e, dentro deles, procura entender os constituintes 
linguisticos como instiincias singulares que permitem e censuram, dizem e 
calam, promovendo, pelo jogo da linguagem, a constrrn;;iio de sentidos. 
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Em raziio da alta disponibilidade <lesses textos no cotidiano, acreditamos que os 

estudos de sua estrutura, por meio de sua leitura e analise, contribuem para a amplia9ao 

dos conhecimentos da lingua portuguesa em seus aspectos linguisticos, semanticos e de 

mundo dos alunos. Partimos do pressuposto de que a medida que sao analisados, eles 

introduzem seu leitor na proficiencia leitora, pois instigam seu senso critico, analitico, 

reflexivo e argumentativo. 
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REPRESENTA<;OES DA INFANCIA NA PUBLICIDADE 

Ana Luisa Antunes Dias16 (FEMA/UNESP-Assis) 

Elizabeth Piemonte Constantino17 (UNESP-Assis) 

RESUMO: 0 presente trabalho tern por objetivo compreender a rela9ao entre midia, 
publicidade e infilncia, e identificar o modo de representa9ao da crian9a em anfulcios 
publicitarios. Na contemporaneidade, a propaganda desempenha papel fundamental nas 
rela9oes de consumo alicer9adas pelo modo capitalista de produ91io e tern a crian9a nao 
s6 como publico-alvo de suas mensagens, mas tambem como promotora e divulgadora. 
Ao situar o papel da publicidade na sociedade atual, busca-se contribuir com a reflexao 
de como a propaganda promove a tematiza91io da inf'ancia, considerando a 
vulnerabilidade da crian9a em razao de sua incapacidade de discemir programa91io 
televisiva de comunica91io de cunho comercial. 

PALA VRAS-CHA VE: Infilncia. Consumo. Publicidade. Representa9ao. 

ABSTRACT: This study aims to understand the relationship between media, 
advertising and childhood and to identify the mode of representation of children in 
advertisements. In contemporary times, the role advertising plays in consumer relations 
underpinned by the capitalist mode of production and the child has not only target 
audience for its messages, but also as a promoter and disseminator. By situating the role 
of advertising in today's society, we seek to contribute to the discussion of how 
advertising promotes the themes of childhood, considering the child's vulnerability due 
to its inability to distinguish television programming communication of a commercial 
nature. 

KEYWORDS: Childhood. Consumption. Advertising. Representation. 

Introdm;iio 

A sociedade contemporanea, alicer9ada no modo capitalista de produ9ao de bens 

e mercadorias, pode ser caracterizada pela intensa acelera9ao do fluxo da informa91io, 

pelo avan90 da ciencia e da tecnologia, e pela velocidade das transforma9oes nas 

diversas esferas sociais. 

0 estilo contemporiineo de vida que cultua o objeto, a supervaloriza9ao do 'ter' 

que se sobrepoe ao 'ser', a inumeravel quantidade de produtos e servi9os que nos sao 
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apresentados a todo o momento nas diversas midias, a mercantiliza9ao da arte, do lazer 

e da educa9ao compreendem caracteristicas da sociedade atual. 

Baudrillard (2008) afirma que vivemos em uma sociedade de consumo em que a 

felicidade esta associada a aquisi9ao de mercadorias e a realiza9ao plena esta 

condicionada a aquisi9ao de objetos que representam riqueza, prestigio e poder 

significando, assim, mais que um objeto material, um modelo de felicidade. 

Para Bauman (2007), a busca incessante pelo nao aprofundamento de raizes, 

pela sensa9ao de liberdade e de encontrar-se livre para aproveitar as oportunidades que 

podem surgir trouxeram consigo a dificuldade de escolha e a ilusao de que, enquanto 

nao decidimos, todas as oportunidades estao abertas e que podemos ter tudo o que elas 

podem proporcionar. Para ele, a vida contemporanea e uma sucessao de reinicios e 

finais em que o importante e a velocidade de transpor de uma satisfa9ao a outra, sem se 

importar com sua dura9ao. Bauman utiliza-se da metafora da liquidez, para caracterizar 

o estado da sociedade atual, que se caracteriza pela incapacidade de manter a forma, por 

isso denomina-a de "vida liquida", onde tudo e temporano, volatil, flexivel. 

Trata-se de uma vida precaria, em condi96es de incerteza constante: A vida 
na sociedade liquido-moderna e uma versao perniciosa da dan9a das cadeiras, 
jogada para valer. 0 verdadeiro premio nessa competi9ao e a garantia 
(temporaria) de ser excluido das fileiras dos destruidos e evitar ser jogado no 
lixo (BAUMAN, 2007, p.10) 

Fundamentando-se na dicotomia "realidade da midia" e "realidade do real", 

Baudrillard (2008) entende que a primeira se sobrepoe, de forma definitiva, a segunda. 

Conforme o autor, o sistema cultural contemporaneo tern como base fundamental o 

consumo, compreendido como a manipula9ao sistematica de signos, no qual a midia 

participa ativamente, promovendo e reproduzindo incessantemente signos, imagens e 

simula9oes que fazem com que o individuo vivencie uma realidade progressivamente 

distanciada, consumindo signos da "realidade da midia" e nao da "realidade do real". 

0 capitalismo rege a vida contemporanea e faz com que a publicidade ocupe 

papel central na rela9ao de consumo. A propaganda tern como objetivo final vender a 

mercadoria ou o servi90 anunciado, entretanto, antes disso, necessita chamar a aten9ao 

de seu publico-alvo, despertar seu interesse, estimular o desejo e criar convic9ao, ou 

seja, convence-lo de que a marca anunciada e superior as similares para entao induzi-lo 

a a9aO de compra (VESTERGAARD; SCHRODER, 1994). 
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Dobb (1977) destaca que o processo de acumulac;ao do capital e um dos motores 

principais da hist6ria modema e a comunicac;ao publicitaria participa como componente 

fundamental da reproduc;ao capitalista. A publicidade tomou-se uma pratica 

imprescindivel nos quadros de uma estrutura produtiva, atuando no planejamento do 

pr6prio consumo. 

Nota-se, portanto, que a publicidade opera no dominio do consumo e sua func;ao 

na sociedade contemporiinea seria a de criar convicc;ao, ou seja, introduzir uma maior 

'certeza' de consumo e induzir o consumidor a compra (ARRUDA, 2004). Percebe-se, 

ainda, que, se por um lado a finalidade da propaganda e informar - 'fazer saber' - por 

outro, sua finalidade e de seduzir - 'fazer crer'. 

Ocorre que no desenvolvimento e aprofundamento de estrategias para a 
conquista do consumidor, a publicidade veiculada nos meios de comunica9iio 
de massa cada vez mais se dedica ao 'fazer crer' em detrimento de dados que 
permitam o consumo consciente e informado. A enfase dada no produtor e no 
produto, em sua descri9iio, utilidade e diferenciais, e cada vez maior no 
destinatirio, ou seja, no potencial consumidor, e seu objeto passa a ser estilos 
de vida e valores. Ao inves de argumentar sobre as caracteristicas do produto, 
a publicidade exibe uma atitude que expoe um estilo que favorece a 
identifica<;iio do consumidor. [ ... ] No entanto, logo ap6s satisfeito, o desejo 
pelo produto e substituido pelo desejo de outro produto, que por sua vez e 
substituido por outro indefinidamente. A publicidade promove a cultura do 
consumismo, em que predomina o eremero e o descartavel, o excesso e o 
desperdicio. Como valores, o individualismo e a competi<;iio (NASSIF, 2009, 
p.1-2) 

Bauman e May (2010) ressaltam que, com a evoluc;ao das estrategias 

mercadol6gicas para conquistar consumidores, a publicidade atual tern se dedicado mais 

a seduc;ao do que a informac;ao. A comunicac;ao publicitaria nao s6 promove e encoraja, 

mas reforc;a a necessidade de escolha de um estilo de vida consumista como estrategia 

existencial. No contexto contemporiineo, vendem-nos a ideia de oferta, de mais 

liberdade pelo exercicio de mais controle, trata-se de uma ideia de ampliac;ao e nao de 

limitac;ao. Portanto, viver em estado de privac;ao seria o resultado dessa liberdade de 

escolha, da perseguic;ao do inatingivel. 

Toda comunicac;ao mercadol6gica, o marketing, direciona-se no sentido "[ ... ] de 

induzir processo em que se fundem necessidades e desejos - que, se nao satisfeitos, 

levarao os consumidores potenciais a frustrac;ao de suas aspirac;oes" (BAUMAN; MAY, 

2010, p.242). A mensagem do marketing deve, uma vez identificada como uma 

necessidade, ser satisfeita por meio do consumo. 0 marketing nos apresenta as 

oportunidades, os imimeros objetos e as marcas. Nao consumi-los transmitira a sensac;ao 
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de negligencia e afetara a autoestima, e o respeito da sociedade. Segundo os autores, a 

aquisi9ao de mercadorias, ou melhor, as pr6prias mercadorias passam a indicar quern 

somos e em que podemos nos transformar, com base na liberdade de escolha que 

sustenta a soberania do consumidor. Essa soberania baseia-se, por sua vez, no consumo, 

no investimento, na afilia9ao social de si pr6prio, ou seja, e um investimento que serve 

para a autoestima e para o "valor social" do individuo. Bauman (2008, p.76) refere-se a 

uma sociedade de consumidores em que o importante 

[ ... ] nao e a satisfa9ao de necessidades, desejos e vontades, mas a 
comodifica9ao ou recomodifica9ao do consumidor: elevar a condi9ao dos 
consurnidores a de mercadorias vendaveis. E em ultima instfmcia, por essa 
razao que passar no teste do consumidor e condi9ao inegociavel para a 
admissao na sociedade que foi remodelada a semelhan9a do mercado. Passar 
no teste e precondi9ao de todas as rela96es contratuais que tecem a rede de 
relacionamentos chamada "sociedade de consumidores" e que nela sao 
tecidas [ ... ]. 

Assim, os pr6prios membros da sociedade de consumidores se tomam 

mercadorias de consumo e e essa qualidade que os legitima como membros autenticos 

dessa sociedade. 0 motivo de preocupa9ao maior do consumidor seria, mesmo que nao 

consciente, tomar-se e continuar sendo uma mercadoria vendavel. 

Para entrar na sociedade de consumidores e receber um visto de residencia 
permanente, homens e mulheres devem atender as condi96es de elegibilidade 
definidas pelos padroes do mercado. Espera-se que se tornem disponiveis no 
mercado e que busquem, em competi9ao com o restante dos membros, seu 
"valor de mercado" mais favoravel. Ao explorarem o mercado a procura de 
bens de consurno [ ... ], sao atraidos para as lojas pela perspectiva de encontrar 
ferramentas e materias-primas que podem ( e devem) usar para se fazerem 
"aptos a serem consumidos" - e, assim, valiosos para o mercado (BAUMAN, 
2008, p.82). 

Dessa forma, na sociedade contemporanea, cabe a publicidade a fun9ao de 

promover o desejo por uma mercadoria ou servi90 sob o argumento ou ideia de que todo 

e qualquer ~acrificio direcionado a sua compra seja secundario, se comparado a sua 

posse. 

No decorrer dos anos, a publicidade transformou-se num neg6cio, numa 

transa9ao comercial financeiramente lucrativa, que recebe altos investimentos no mundo 

todo. No Brasil, tres fases compoem a hist6ria da publicidade (CADENA, 2001). A 

primeira delas, denominada Fase dos Reclames, a partir de 1808, fica caracterizada pela 

divulga9ao de anfuicios em formato de texto objetivo sem utiliza9ao de imagens ou 

cores. Os reclames eram espa9os similares aos classificados atuais, onde eram 
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anunciadas vendas, compras e trocas de alimentos, animais, im6veis, captura de 

escravos, como tambem neg6cios do comercio varejista, hoteis e produtos 

farmaceuticos. Eles eram divulgados em jomais, o tinico veiculo de comunica9ao da 

epoca. A produ9ao dos reclames era feita pela pr6pria reda9ao do jomal e limitava-se a 

informar sem qualquer preocupa9ao em atrair a aten9ao dos leitores. 

No final do seculo XIX, a partir de 1875, o fortalecimento da classe industrial e 

mercantil traz consigo a necessidade de modemiza9ao <las praticas comerciais e a 

concorrencia passa a exigir cria9ao e produ9ao de mensagens mais arrojadas. Surge 

entao, a segunda fase da publicidade, a chamada de Fase dos Intelectuais. Com inicio 

em 1920, caracteriza-se pela presen9a de escritores, poetas, jomalistas e artistas na 

elabora9ao <las mensagens. Outra caracteristica importante e o inicio da utiliza9ao de 

desenhos, imagens, cores e fotografia (esta, mesmo que de forma timida) na 

propaganda. A mensagem era informativa e nao havia foco em publico especifico. 

A partir de 1950, caracterizada pela profissionaliza9ao da propaganda, surge a 

Fase dos Profissionais, na qual os antincios eram produzidos por pessoas contratadas e 

vinculadas as agencias de publicidade. Profissionais esses formados e preparados pela 

academia, por escolas de comunica9ao e ate mesmo autodidatas. Nesse momento, ha o 

emprego de tecnicas de linguagem e persuasao, e a confec9ao de mensagens destinadas 

a veiculos especificos e a publico determinado. Essa fase perdura ate os dias atuais. 

A propaganda brasileira atual e regulamentada pelo CONAR (Conselho de Etica 

e Autorregulamenta9ao Publicitaria), composto por representantes <las agencias, dos 

anunciantes, dos veiculos de comunica9ao e outras institui9oes ligadas a area de 

comunica9ao. Sua fun9ao e fiscalizar a etica da propaganda comercial no pais e esta 

norteado pelas disposi9oes do C6digo Brasileiro de Autorregulamenta9ao Publicitaria. 

A critica ao 6rgao acontece justamente em razao de sua composi9ao: 

A publicidade no Brasil e auto-regulamentada por 6rgiio composto pelos 
pr6prios publicitarios; [ ... ] seria enormemente ampliada essa regula9ao e a 
coibi9iio de abusos, se essa instiincia tivesse carater independente, sendo 
composta por representantes de diversos setores niio implicados diretamente 
na atividade e representantes da sociedade civil. Os psic6logos, assim como 
outros setores, podem contribuir para a elucida9iio dos danos menos 
evidentes da publicidade, e que devem ser incluidas no rol dos abusos a 
serem coibidos (NASSIF, 2009, p.6) 

0 Brasil encerrou a decada de 20 I 0 conquistando o sexto lugar no ranking dos 

paises com maior investimento em publicidade, o chamado bolo publicitario ou de 

publicidade. 0 pais ultrapassou a Fran9a e encontra-se atras de Estados Unidos, Japao, 
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Alemanha, China e Inglaterra. Conforme Barbosa (2012), o mercado publicitario 

brasileiro movimentou em 2010 mais de 20 bilh5es de reais e, para 2013, tern previsao 

de crescimento de 15,4%. Ja a conjetura de crescimento do mercado publicitario no 

mundo e de 4,2%. Para 2014, supoe-se que o pais se tome p quinto maior mercado 

publicitario do mundo. 

A publicidade ocupa, ao menos, um terc;o da programar;ao da midia eletronica 

televisiva. Na midia impressa, principalmente, nos jomais e revistas, o espac;o dedicado 

a propaganda pode chegar, em determinados casos e dias da semana, ate a 70% das 

paginas. Conforme Guareschi e Biz: "O consumo dos produtos da midia, especialmente 

a eletronica, representa hoje o principal espac;o de ocupac;ao do tempo livre da 

populac;ao" (2005, p. 41). 

No Brasil contemporiineo, atuam mais de tres mil agencias que empregam mais 

de setenta mil profissionais, conforme Cadena (2001). 0 mercado brasileiro e 

comandado por grandes multinacionais de comunicac;ao e, segundo o Portal Imprensa, 

das vinte maiores agencias do pais, quinze tern participac;ao estrangeira - total ou 

parcial. Assim como as agencias, que se expandiram e se especializaram como agencias 

de marketing esportivo, de moda, de design, de turismo entre outras, o mercado 

consumidor tambem foi segmentado. Para cada perfil ou categoria de consumidor 

existem estrategias comunicacionais adequadas para se alcanc;ar, com maxima 

eficiencia, os objetivos propostos (BARBOSA, 2007). 

Midia e lnfiincia 

Atualmente, a crianc;a encontra-se inserida como publico-alvo da propaganda. A 

midia tern o poder de transformar a crianc;a no modelo ideal de consumidor que, por um 

lado, nao e considerada como um ser completo, no entanto, na perspectiva de sua 

inserc;ao na cultura, ela e considerada plena para o exercicio do consumo 

(BAUDRILLARD, 2008). 

A Hist6ria revela que a premissa de que toda pessoa nasce um bebe e sera 

crianc;a ate um determinado periodo nem sempre foi percebida dessa maneira, ou seja, 

era ausente a percepc;ao de crianc;a como individuo em desenvolvimento, com 

necessidades e caracteristicas pr6prias. Na Idade Media, a sociedade nao limitava a 

inffmcia pela puberdade. A inrancia era caracterizada pela ausencia da fala e de 

comportamentos esperados, tidos como racionais. "A ideia de inrancia estava ligada a 



), o mercado publicitario 

e, para 2013, tern previsao 

o quinto maior mercado 

Jillanac;:ao da midia eletronica 

do tempo livre da 

~ que empregam mais 

sera 

77 

ideia de dependencia [ ... ]. S6 se saia da infiincia ao se sair da dependencia, ou, ao 

menos, dos graus mais baixos da dependencia" (ARIES, 1981, p.42). Assim, nesse 

periodo, nota-se a ausencia da concepc;ao de inrancia, a ausencia de um 'sentimento de 

infiincia', ja que a crianc;a estava integrada ao mundo dos adultos e era percebida como 

um adulto em miniatura e educada pela convivencia com eles. A pratica do infanticidio, 

bem como a de entregar a crianc;a para que outra familia cuidasse eram usuais e, 

veladamente, toleradas pela sociedade da epoca. 

Apenas a partir do final do seculo XVII, a aprendizagem por meio do contato 

com os adultos e substituida pela escola como via de educac;ao. A mudanc;a cultural, 

influenciada pelas transformac;oes sociais, politicas e economicas, modifica tambem as 

relac;oes familiares. A familia passa a ser a responsavel pela educac;ao da crianc;a, o que 

fez despertar um novo sentimento por ela. Aries (1981) denomina esse momento como 

o surgimento do "sentimento de infiincia", constituido por dois momentos: 

"paparicac;ao" e "apego". A "paparicac;ao" seria um sentimento despertado pela 

ingenuidade, beleza e graciosidade da crianc;a. 0 sentimento de "apego" surge como 

uma manifestac;ao da sociedade contra a "paparicac;ao" e com a proposta de separa-la do 

adulto para disciplina-la e educa-la: 

0 primeiro sentimento de inflincia - caracterizado pela 'paparica<;:iio' - surgiu 
no meio familiar, na companhia das criancinhas pequenas. 0 segundo, ao 
contrario, proveio de uma fonte exterior a familia: dos eclesi:isticos ou dos 
homens da lei, raros ate o seculo XVI, e de um maior nmnero de moralistas 
no seculo XVII, preocupados com a disciplina e a racionalidade dos 
costumes. Esses moralistas haviam-se tornado sensiveis ao fen6meno outrora 
negligenciado da inflincia, mas recusavam-se a considerar as criam,;as como 
brinquedos encantadores, pois viam nelas fr:igeis criaturas de Deus que era 
preciso ao mesmo tempo preservar e disciplinar. Esse sentimento, por sua 
vez, passou para a vida familiar. (ARIES, 1981, p.163) 

Sobre o surgimento da inrancia, Postman (1999) destaca que, na Idade Media, as 

interac;oes sociais aconteciam apenas de forma oral, permitindo, assim, a entrada da 

crianc;a no mundo dos adultos. A crianc;a medieval era invisivel e nao havia em 

separado o mundo da inrancia, ja que elas estavam inseridas na mesma esfera social dos 

adultos. A partir do surgimento da imprensa e da alfabetizac;ao, um novo ambiente 

comunicacional se formou baseado na capacidade de ler do adulto e na incompetencia 

de leitura da crianc;a. Com um novo universo simb6lico, criou-se uma nova definic;ao de 

idade adulta em que a crianc;a foi expulsa daquele mundo, sendo necessaria a criac;ao de 

um novo espac;o para elas habitarem: o da infiincia. 
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A inrancia fica caracterizada nao s6 pela incapacidade de leitura, mas tambem 

pela necessidade de cria9ao de um universo exclusivamente infantil em que a crian9a, 

em seu mundo social, tern suas pr6prias roupas, seu pr6prio mobiliario, sua pr6pria 

literatura. 

Postman (1999) destaca, tambem, que a sedimenta9ao da inrancia, em que a 

crian9a era alvo de aten9ao exclusiva, ocorreu entre 1850 e 1950. Conforme o autor, 

com o advento da midia eletronica televisiva nos anos 1950, a hierarquia da informa9ao 

desmorona juntamente das diferen9as entre crian9as e adultos, ja que as imagens da 

televisao estiio disponiveis para todos, independente da idade. Para ele, a inven9ao da 

prensa tipografica, no seculo XVI, criou a inrancia, e o advento da midia eletronica, no 

seculo XX, a fez desaparecer. 

0 autor entende a midia televisiva como a base hist6rica de uma linha divis6ria 

entre a inrancia e a idade adulta, ja que para assistir a televisao nao requer concep9ao, e 

sim recep9ao. Desse modo, Postman (1999) descreve que a televisao destr6i a linha 

divis6ria entre inrancia e idade adulta porque nao requer aprendizagem especifica, 

porque niio segrega o publico e nao faz exigencias complexas a capacidade mental ou ao 

comportamento do individuo. 0 autor afirma que a natureza da midia televisiva e 

homogeneizar as mentalidades, e criar uma crian9a 'adultizada' e um adulto 

infantilizado. 

Nesse sentido, o autor discute a publicidade como mais um meio de 

comunica9ao que visa a nao distin9ao entre adultos e crian9as. Segundo ele, a 

propaganda usa a linguagem altamente emotiva sem qualquer exigencia de uma 16gica 

para fazer neg6cios. Diferentemente da epoca mercantilista, em que vendedor e 

comprador estavam aptos a negociar sob uma base racional. 

No mundo publicitario, o termo "posicionamento" indica o processo de 

constru9ao da imagem de uma marca em rela9iio ao mercado, quando sao definidas 

questoes relacionadas ao pre90 do produto ou servi90, ao publico-alvo ou segmento de 

mercado a ser atingido e a imagem do produto ou servi90 a serem projetados 

(SAMPAIO, 1995). Assim como produtos, marcas e servi9os sao posicionados no 

mercado, a imagem da crian9a na publicidade tambem e posicionada. Sampaio (2000), 

em seus estudos acerca do posicionamento da imagem da crian9a nas esferas publicas 

midiaticas, identificou os seguintes modelos de representa9ao infantil em comerciais de 

TV: a crian9a feliz; a crian9a sapeca; a crian9a fantasiosa; a crian9a precoce; e a crian9a 

ingenua. 
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0 posicionamento de antincios que se utilizam do modelo "crian9a feliz", a 

felicidade aparece como uma condi9ao natural da crian9a, um estado de espirito 

conquistado por meio do consumo. Esse modelo soma mais de 75% das representa9oes 

infantis na propaganda. Em seguida, aparecem com mais frequencia, as publicidades 

que utilizam a representa9ao "crian9a sapeca", aquela que a crian9a chama a aten9ao do 

adulto por gestos e expressoes como caretas e sorrisos marotos, por perguntas ou 

reflexoes desconcertantes, por atitudes e conselhos pouco recomendaveis e por suas 

diversas travessuras "[ ... ] a mesma condi9ao de objeto da "paparica9ao" publica da 

crian9a do seculo XVII, em que ela diverte o adulto com suas gracinhas e travessuras 

(SAMPAIO, 2000. p.217)". No posicionamento de comerciais em que aparece a 

"crian9a fantasiosa", ela participa de aventuras fantasticas, luta com monstros 

amea9adores, assume a condi9ao de personagem em seus sonhos e brincadeiras, 

transformando-se em principes, princesas, xerifes, policiais, entre outros. A "crian9a 

precoce" assume, na publicidade, o visual, as concep9oes e as atitudes de um modelo 

adulto. Segundo a autora, ela se apaixona, faz comentarios sobre a pr6pria identidade 

e/ou segue a moda jovem. Esse modelo e comumente associado ao tipo sapeca. A 

representa9ao da "crian9a ingenua" revela uma crian9a que nao e boba, mas que acredita 

facilmente em hist6rias inventadas por adultos. Desprovida de malicia, sua ingenuidade 

se expressa nos anuncios atraves de gestos e expressoes pr6prias da puericia. 

Em rela9ao a representa9ao infantil na propaganda, Nassif (2009) revela ainda 

que as crian9as sao, muitas vezes, apresentadas na simula9ao de papeis de generos 

tradicionais: o menino conquista, a menina e conquistada; ela e vaidosa, ele aventureiro; 

ela se machuca, ele cuida e protege; ele assedia, ela desdenha. A autora destaca que, no 

geral, a publicidade ignora as transforma9oes da sociedade como as configura9oes mais 

recentes de familia, bem como outras transforma9oes culturais e comportamentais 

existentes. De encontro as considera9oes de Nassif (2009) a respeito das transforma9oes 

da sociedade e considerando a passagem de tempo de pelo menos dez anos dos estudos 

de Sampaio (2000), e possivel identificar um novo modo de representa9ao infantil em 

anuncios publicitarios: 0 da crian9a tecno16gica, aquela pertencente a "gera9ao 

eletr6nica". 

Entende-se por "gera9ao eletr6nica'', a gera9ao de crian9as nascidas no seculo 

XXI, que se caracteriza pela familiaridade com as tecnologias da informa9ao, por meio 

das quais se desenvolvem os processos de aprendizagem e comunica9ao, bem como a 

inser9ao, como autora, do pr6prio mundo digital. Terminologias como: "Nova infiincia', 
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"cyber inrancia", "nativos digitais", "inf'ancia digital", "gerac;ao do computador" 

compreendem, entre outras, as diversas acepc;oes que buscam denominar tal gerac;ao 

que, conforme Buckingham (2007), e dotada de uma forma poderosa de alfabetizac;ao 

midiatica, de uma sabedoria nata, espontanea e intuitiva. 

A representac;ao da crianc;a tecnol6gica pode ser identificada, principalmente, 

em anuncios de operadoras de telefonia m6vel que promovem seus aparelhos, os 

chamados smartphones e servic;os de internet relacionados - ou nao - a esse segmento 

de produtos. A utilizac;ao da imagem da 'gerac;ao eletronica' nesse tipo de divulgac;ao 

reforc;a a imagem da crianc;a poderosa, que detem autoridade maxima no que tange a 

utilizac;ao das tecnologias digitais. 

Com a inserc;ao feminina no mercado de trabalho, a partir do seculo XX, a 

mulher contemporanea passa a ficar menos tempo em casa e, por consequencia, menos 

tempo com os filhos que, por sua vez, ficam mais tempo em casa sem sua supervisao, 

passando boa parte do tempo em frente ao televisor: cinco horas diarias. Esse e o tempo 

medio que a crianc;a brasileira assiste a televisao. Conforme Vilela (2008), a crianc;a nao 

tern desenvolvida a capacidade para discernir programac;ao televisiva de publicidade e, 

apenas, algumas poucas o fazem entre tres e quatro anos. De acordo com a autora, a 

maioria consegue fazer essa distinc;ao na idade de seis e oito anos, mas todas s6 

conseguem diferenciar programac;ao de publicidade quando chegam aos dez anos. 

Considerando que a comunicac;ao de cunho comercial ocupa um terc;o da 

programac;ao da televisao e que as crianc;as passam muitas horas em frente ao aparelho, 

as consequencias da exposic;ao infantil a publicidade dirigida a ela sao: consumismo e 

formac;ao de valores materialistas; obesidade e dismrbios alimentares; erotizac;ao 

precoce; diminuic;ao de brincadeiras criativas; violencia e marginalizac;ao pela busca de 

produtos caros; consumo precoce de alcool e tabaco; encorajamento do egoismo, 

passividade e conformismo; e enfraquecimento dos valores culturais e democraticos 

(VILELA, 2008). 

Na decada de 1980, quando a programac;ao infantil ganha espac;o na midia 

televisiva brasileira, junto da oferta de anilncios dirigidos a esse publico, a crianc;a e o 

adolescente passam a ocupar lugar de destaque neste meio de comunicac;ao. Desde 

entao, descobriu-se o potencial de consumo da crianc;a. 0 segmento adolescente passa a 

ser identificado como publico consumidor na decada de 1990. Os publicitarios 

identificaram, nesse periodo, que o jovem representa um referencial de modernidade as 

gerac;oes mais velhas e que, portanto, ampliam a possibilidade de adesao mais ampla a 
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marca, ao produto ou ao servi90. Alem de indicar que, "[ ... ] atraves do processo de 

fideliza9ao do consumidor, ele pode significar um consumidor no futuro" (SAMP AIO, 

2000, p.153). 

A midia televisiva possibilitou o ingresso da crian<;a e do adolescente numa 

esfera comum aos adultos, considerados tanto na sua condi9ao de publico, quanta de 

interlocutores. 

Considerai;oes Finais 

Nota-se a existencia de pontos de vistas divergentes sobre as questoes da 

utiliza9ao da imagem infantil na propaganda e da comunica<;iio dirigida a ela. Por meio 

do Conselho Federal de Psicologia, os psic6logos tern se posicionado a favor do fim da 

publicidade para crian9as e adolescentes, e de bebidas alco6licas; contra a explora9ao da 

imagem da mulher, do homem, das crian9as e de adolescentes na midia; o controle 

social da midia e, ainda, rela96es entre midia e transito. Nesse sentido, ha o Projeto de 

Lei 5921/01, que proibe a propaganda voltada para crian9as ate 12 anos na televisao, 

radio e internet entre cinco horas da manha e dez horas da noite que se encontra em 

tramita<;ao no govemo federal. 

A fim de discutir a regulamenta<;iio da midia, composta por representantes do 

govemo federal, empresarios e sociedade civil nao-empresarial, realizou-se, em 

dezembro de 2009, a I Confecom - Conferencia Nacional de Comunica9ao, cujo tema 

central foi "Comunica9ao: meios para a constru9ao de direitos e de cidadania na era 

digital". No eixo tematico Cidadania e Deveres, destacou-se a prote9ao a segmentos 

vulneraveis, como crian<;as e adolescentes. Foram aprovadas, entre outras, resolu96es 

contra as agressoes publicitarias a crian9a. Polemica, a Confecom nao contou com a 

participa<;ao dos principais veiculos de comunica9ao do pais que consideram, como 

censura e cerceamento a liberdade de expressao, as propostas de controle social da 

midia. 

Os profissionais da area nao se abstem ao tema e, por meio do CONAR -

Conselho Nacional de Autorregulamenta9ao Publicitaria, propoem a proibi<;ao do uso 

de crian<;as e adolescentes para sugerir o consumo de produtos, para impor a no<;ao de 

que o consumo pode proporcionar superioridade e o de nao consumo indica 

inferioridade. Veta, ainda, publicidades que estimulem o consumo excessivo, 

apresentem produtos em substitui<;ao a refei96es, gerem confusao quanto ao valor 
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cal6rico e/ou desmere9am o papel dos pais na orienta9ao de habitos alimentares 

saudaveis. Em 2013, a mais recente atualiza9ao do c6digo proibiu o uso de 

merchandising ou de personagens do universo infantil nas propagandas para o publico. 

Diante dessas considera96es, nota-se que as discussoes sobre o tema publicidade 

dirigida a crian9a encontram-se em estado inicial, longe de um consenso. Acredita-se 

que este trabalho contribui, mesmo que timidamente, com a reflexao sobre essa 

tematica. No que diz respeito a representa9ao da inf'ancia na propaganda, a colabora9ao 

da-se na identifica9ao da recente reprodu9ao da imagem da 'gera9ao digital' o que 

demonstra um movimento de atualiza9ao do tempo presente da comunica9ao 

publicitaria. 
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LIMERIQUES DE BELINKY OU UMA POETISA QUE DEIXA SAUDADES 

Eliane Aparecida Galvao Ribeiro FERREIRA18 (FEMA-Assis/UNESP-Assis) 

Thiago Alves VALENTE 19 (UENP-Comelio Procopio-PR) 

RESUMO: Este artigo tern como objetivo apresentar a autora de literatura infantil 
Tatiana Belinky (1919-2013), bem como sua obra poetica. Sua produ9ao conta com 
mais de uma centena de livros, cujo valor literario e inegavel. Ap6s a exposi9ao sobre 
alguns aspectos da lirica para crian9as, bem como da vida e obra da escritora, passa-se a 
uma breve analise do genero poetico limerique, a partir do livro Limeriques da Cocanha 
(2008), ilustrado por Jean-Claude Alphen. Essa obra se destaca pela qualidade estetica 
da imagem e do texto verbal, sendo dial6gica, pois permite ao leitor, conforme as 
concep9oes econianas, perceber a "piscadela do texto" e, com isto, obter prazer durante 
a leitura. 

PALAVRAS-CHAVE: Belinky. Limeriques. Dialogia. 

ABSTRACT: This article aims to present the author of children's literature Belinky 
Tatiana (1919-2013), as well as his poetry. His output includes more than a hundred 
books whose literary value is undeniable. After exposure on some aspects of the lyric 
for children and the life and work of the writer, goes to a brief analysis of the poetic 
geme limerick, from the work Limericks of Cockaigne (2008), illustrated by Jean
Claude Alphen. This work stands out for its aesthetic quality image and verbal text, 
being dialogical, it allows the reader, as the conceptions econianas realize the "wink of 
the text" and thus get pleasure while reading. 

KEYWORDS: Belinky. Limerick. Dialogy. 

Introdu\'.iio 

Morreu na tarde de ontem, aos 94 anos, a escritora 
Tatiana Belinky. Uma das principais autoras de livros 
infantojuvenis do Brasil, ela estava intemada desde o 
dia 4 de junho no hospital Alvorada, em Sao Paulo. 

(Falha de S. Paulo. Ilustrada. 16/06/2013) 

18 
Professora Doutora em Literaturas de Lingua Portuguesa pela UNESP, campus de Assis - SP. Ministra 

aulas de Lingua Portuguesa no lnstituto Municipal de Ensino Superior de Assis - IMESA/FEMA. 
Membro dos Grupos de Pesquisa "Critica e Recepi;iio Literaria" (CRELIT- F. A.), com linha de pesquisa 
em "Literatura Infantile Juvenil Brasileira - critica literana", e Leitura e Literatura na Escola (UNESP -
Assis).Contato:eagrf@femanet.com.br. 
19 

Professor Doutor em Literaturas de Lingua Portuguesa pela UNESP, campus de Assis - SP. Ministra 
aulas de Lingua Portuguesa nos cursos da UENP - campus de Cornelio Procopio. Membro dos Grupos de 
Pesquisa "Critica e Recepi;iio Literana" (CRELIT - F. A.), com linha de pesquisa em "Literatura Infantil 
e Juvenil Brasileira - critica literaria'', e Leitura e Literatura na Escola (UNESP - Assis). Contato: 
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Voce TEMQUE ser pontual 
Cumprir o horario e legal 

Chegar atrasado 
Pro pr6prio noivado 

Pode ter um triste final 

Tubariio TEMQUE cacarejar 
0 morcego TEMQUE ulular 

Coelho que late 
E um disparate? 

Se quiser, pode ate discordar ... 
(BELINKY, 2008, s/p) 

A lirica e um dos generos litenirios que compoe, com o dramatico e o epico, 

uma triade fundamental para OS estudos literarios. Recorrendo a Teoria da Literatura, 

Silva oferece uma explica9ao relevante para tentar conceituar o que define o "lirico": 

0 mundo exterior, os seres e as coisas niio constituem um dominio 
absolutamente estranho ao poeta lirico, nem este pode ser figurado como um 
introvertido total, miticamente insulado numa integral pureza subjetiva. 0 
mundo exterior, todavia, niio significa para o lirico uma objetividade valida 
enquanto ta!, pois representa um elemento da cria9iio lirica somente enquanto 
absorvido pela interioridade do poeta, enquanto transmutado em revela9ao 
intima. 0 acontecimento exterior, quando esta presente num poema lirico, 
permanece sempre literalmente como um pretexto em rela9iio a natureza e ao 
significado profundo desse poema: o epis6dio, a circunstiincia exterior podem 
actuar como elementos impulsionadores e cataliticos da cria9iio, mas a 
essencia do poema reside na emo9iio, nos sentimentos, na meditar;iio, nas 
vozes intimas, enfim, que ta! epis6dio ou ta! circunstiincia suscitam na 
subjectividade do poeta. (1968, p.232) 

Quando destinada a crian9a, a poesia reclama os mesmos direitos daquela 

destinada ao publico adulto, isto e, a qualidade do texto literario deve preceder e se 

sobrepor a certa caracteriza9ao da crian9a, geralmente proveniente do senso comum 

sobre sua "menoridade", como expoe Martha: 

A convicr;iio de que a poesia dedicada a crianr;as e jovens deve ser 
concebida com base nos pressupostos gerais do genero fundamenta o 
tratamento analitico de versos dirigidos a esses receptores, pois quando 
tratamos de poesia niio podemos correr o risco de cair em falsas 
prerrogativas, responsaveis pelos preconceitos que veem o genero, e toda a 
produr;iio infantil e juvenil, como moralista, infantilizado, ufanista e piegas. 
Ao contrario, a poesia para crianr;as e jovens [ ... ] deve ser uma brincadeira a 
mais para os pequenos, um jogo que apresente recursos formais 
imprescindiveis como onomatopeias, rimas, repetir;oes, paralelismos, 
contrassensos, jogos sonoros entre outros mais, podendo aprofundar seus 
recursos formais e tematicas quando dirigida aosjovens. (2012, p.47) 
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Essa brincadeira "a mais", apesar das questoes pedag6gicas que permeiam a 

relar;ao da literatura com a escola, permite aos poetas a realizar;ao de textos de grande 

valor litenirio que dialogam de modo pertinente com a crianr;a leitora, como relata 

Cunha: 

0 que parece absolutamente claro para poetas e os melhores te6ricos da 
poesia e que 0 seu campo privilegiado nao e 0 do "entendimento", numa 
opera9ao 16gica partida da ou para a "verdade". Na poesia, a frui9iio vai pela 
via da emo9ao, o prazer estetico culminando do encontro de duas institui96es 
especiais - a do poeta e a do fruidor. Ha alguma luz, um campo magnetico 
para o qua! o "leitor" caminha com seguran9a e prazer, mesmo que (ou 
porque) sem certezas. Nao se trata de um quebra-cabe9a a ser montado: a 
"equa9ao" resolvida e com frequencia desencantadora. (2011, p.144) 

Olavo Bilac, Alphonsus Guimaraens, Cecilia Meireles, Henriqueta Lisboa, 

Vinicius de Moraes, Mario Quintana; Sergio Capparelli, Jose Paulo Paes, Ricardo 

Azevedo, Roseana Murray: mais antigos ou mais recentes, Tatiana Belinky20 (1919-

2013), falecida recentemente, inscreveu-se, ao longo de sua trajet6ria como escritora, 

entre o seleto grupo dos poetas que tern se dedicado a arte de escrever a melhor poesia 

para o leitor infantil. 

Uma escritora e um monte de livros 

Uma vida repleta de livros, de leituras e escrituras, assim poderia ser definida a 

trajet6ria de Tatiana Belinky (1919-2013)21
, envolvida com teatro, TV, literatura. Em 

entrevista a Sergio Roveri, conta sua hist6ria: 

Cheguei ao Brasil no dia 29 de setembro de 1929, com dez anos de idade, 
ap6s tres sernanas de viagem a bordo do transatliintico alemao General Mitre, 
que zarpou do porto de Hamburgo. Eu nasci na Russia, na cidade de Sao 
Petersburgo, que na epoca era chamada de Petrogrado. Depois virou 
Leningrado, em 1922, e voltou a ser Sao Petersburgo em 1991, que e seu 
nome verdadeiro. Minha certidiio de nascimento foi escrita pela miio do meu 
pai. Porque nem maquina de escrever eles tinham naquela epoca. 
Vim ao mundo no dia 18 de mar90 de 1919, em plena guerra civil. A 
Revolu9ao Russa havia eclodido em 1917, dois anos antes. Quando eu tinha 
pouco mais de um ano, derrotados pela grave crise econ6mica, meus pais 
voltaram para a Let6nia, um pequeno pais do Mar Baltico e que era a terra 
natal deles. (2007, p.24) 

20 Disponivel 
<http://www.itaucultural.org.br/aplicextemas/enciclopedia 

em: 
lit/index.cfm?fuseaction=biografias texto&cd 

verbete=5303>. Acesso em: 27 jun. 2013. 
21 Anexo I. 
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Sua experiencia como emigrante atuou como elemento significativo na sua 

rela9ao com a linguagem: 

Meus pais foram alfabetizados em russo, fizeram colegio e faculdade em que 
o russo era a lingua oficial. Em casa, tinhamos uma baba que falava alemao. 
A primeira escola que frequentei era alema. Entao alemiio e russo sao as 
minhas linguas. Russo mesmo, alemao quase. Nunca quis perder o contato 
com estas duas linguas, que me seriam muito uteis mais tarde, em meu 
trabalho como tradutora. 0 letao foi uma lingua que eu perdi, sobrou apenas 
um restinho. Eu me recordo da minha mae falando frases em supermercados, 
coisas assim, quanta custa? Mas a essencia da lingua eu perdi mesmo. 
Quando chegamos a Sao Paulo, imediatamente meus pais se inscreveram em 
duas bibliotecas circulantes, uma alema e outra russa, baratinhas, e claro, pois 
viemos com uma mao na frente e outra atras. Eles nao queriam perder o 
contato com a literatura alema e russa, e niio queriam que os filhos tambem 
perdessem. Eu nunca perdi. Um pouco mais tarde e que fomos aprender 
portugues. Meu pai era poliglota, falava ingles e frances alem do alemao e do 
russo. Portugues ele aprendeu no navio. Ele veio sozinho, tres meses antes do 
restante da familia. Quando chegamos aqui, ele estava nos esperando no 
porto com o dicionano na miio, ja tinha um razoavel dominio do portugues. 
Como ele havia estudado latim, acredito que nao tenha encontrado muitas 
dificuldades para aprender o portugues. Ele tinha um talento impressionante 
para idiomas. Nas tres semanas da viagem de navio, ele passou a falar 
portugues. Com sotaque, mas falava. (ROVER!, 2007, p.36-37) 

Essa rela9ao, por sua vez, transforma-se em mais de uma centena de livros, 

como registram Mell one (2007) e Martins (2011 )22
, em dois trabalhos academicos sobre 

a escritora, respectivamente, Tatiana Be/inky: a hist6ria de uma contadora de hist6rias; e 

Espar;os da imaginar;iio no processo criativo de Tatiana Be/inky, com uma diversidade 

tematica e formal que merece destaque: 

Esta abertura e liberdade e o que caracteriza o universo muito amplo de 
Tatiana Belinky e que toma tao interessante acompanhar sua criai;ao literaria. 
E interessante observar essa enfase na transformai;ao, no fato de que quando 
se le um livro um novo horizonte se abre diante de nos. E um livro lido mais 
de uma vez e diferente a cada vez que e lido, pois as pessoas tern novas 
experiencias e absorvem o conteudo de maneiras diversas. E cada leitor que 
le um livro transforma o livro em outra experiencia, a partir de sua vivencia e 
forma de ver o mundo. E na troca de ideias com outros leitores vemos o 
ponto de vista de outra pessoa, criando mais um espa90 de pensamento ! Sao 
universos infinitos ... (MELLONE, 2007, p.99) 

No plano do conteudo, evidencia-se o que Martins identifica como o diferencial 

da escritora no mercado editorial voltado para o leitor infantil: 

22 Anexo II. 
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No universo da criar;iio de Tatiana Belinky, observa-se uma escritora que 
registra em sua diversificada obra um estilo voltado para uma abertura da 
liberdade de expressiio, propondo aos seus leitores, notadamente ao publico 
infanto-juvenil, reflexoes com enfase na natureza humana. De forma bem 
humorada, a linguagem empregada por Tatiana procura utilizar recursos 
variados que chamam a atenr;iio para o estilo da sua escrita, sem, no entanto, 
apelar para moralismos, questoes que T~tiana procura niio enfatizar 
principalmente nas hist6rias infantis. (2011, p.101) 

Com o intuito de demonstrar, neste artigo, brevemente, alguns aspectos 

relevantes da obra de Belinky, dedicamos algumas paginas a apresenta9ao de um genero 

do qual a autora foi uma das mais proficuas divulgadoras: o limerick ou limerique. 

Limeriques: dialogia e criatividade 

Genero recente na literatura infantil brasileira, os limeriques foram amplamente 

divulgados por Tatiana Belinky: "[ ... ]um tipo de poema bem curto. Eles falam de coisas 

malucas e tern sempre cinco versos. A primeira, a segunda e a quinta linhas terminam 

com a mesma rima. Ja a terceira e a guarta sao mais curtas e rimam diferentes das 

outras"23
. 

Os limeriques, como uma forma fixa, apresentam espa90 propicio a inven9ao 

ludica, dialogando com textos brasileiros de matriz folcl6rica ou popular: 

- O Ze se afogou no ar;ude! 
Esta com um pe no ataude! 
- Que importa estar mal, 
na reta final? 
Importa e que tenha saude! (BELINKY, 2007, p.8)24 

Atendendo a proximidade com textos da cultura popular, OS "Bruxoliques", de 

Um caldeiriio de poemas, sao tecidos no dialogo entre sua forma de origem inglesa, 

cultivada e divulgada amplamente por Edward Lear25
, e o conteudo brasileiro, 

demonstrando a versatilidade do hibridismo poetico: 

Um bruxo chamado Burliio 
Caiu dentro do caldeiriio. 

23 
Disponivel em: <http://educarparacrescer.abril.corn.br/leitura/limerigue-647179.shtml>. Acesso em: 28 

jun. 2013. 
24 

Registra-se na contracapa do livro (BELINKY, 2007): "Limerique e uma maneira de escrever poemas 
com cinco versos, de forma que as rimas do primeiro, segundo e quinto versos sejam iguais, enquanto o 
terceiro e o quarto tern rimas diferentes e siio mais curtos ( esquema AABBA)." 
25 

Disponivel em: http://www.nonsenselit.org/Lear/BoN/index.html Acesso em: 28 jun. 2013. 
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A poesia infantil, assim, incorpora a li9iio modemista (LAJOLO; ZILBERMAN, 

1999), recorrendo aos mitos e motivos nacionais em narrativas e poemas. E isso que 

percebemos em Limeriques da Cocanha (2008), de Tatiana Belinky, ilustrado por Jean

Claude Alphen. 

Trata-se de uma obra dial6gica que permite ao leitor, conforme Eco (2003, 

p.212), perceber a "piscadela do texto", no caso, a cita9iio intertextual presente no jogo 

verbal e no visual. Limeriques da Cocanha estabelece dialogia com textos diversos, 

inclusive com o poema de Manuel Bandeira (1886-1968) "You-me embora pra 

Pasargada" e, conforme seu texto de apresenta9iio, com um poema de autor frances. 

desconhecido, escrito em plena Idade Media (BELINKY, 2008, p.3). No cenario da 

literatura de cordel, a hist6ria da Cocanha pertence ao imaginario do brasileiro 

nordestino (TRIGUEIRO, 2011 ), cujas raizes podem ser encontradas, segundo Rolanda 

(2000, p.43), no imaginario medieval projetado sobre as terras desconhecidas do novo 

mundo aberto aos europeus a partir do seculo XVI: 

A imagem ou niio do Dourado propriamente dito - o dos Omagua e de 
Manoa - e tambem do Dourado de Meta, isto e, o dos Chibcha, foram 
repontando aqui e ali muitos outros reinos aureos ou argenteos, niio menos 
lisonjeiros para a desordenada cobir,;a dos soldados. Georg Friederici 
consegue assinalar, em sumana rela9iio, o Dourado de Paititi, nas regioes de 
Mojos e Chiquitos; o Dourado dos Cesares, na Patagonia, ate o Estreito de 
Magalhiies e, para o norte, na area de Chaco; o Dourado <las Sete Cidades, no 
territorio do Novo Mexico atual, e o de Quivira, ao oriente <las grandes 
planuras da America do Norte. 
A esses poderiajuntar o Dourado do Vupabu9u e Paraupava, no Brasil, isto e, 
aquela mesma lagoa dourada, segundo todos os indfcios, que Gabriel Soares 
saira a procurar e em cuja demanda se finou. 

Nota-se, portanto, que a escritora busca, na tradi9iio ocidental, e mais 

especificamente, na iberica, elementos culturais de grande valor hist6rico e cultural. 

Para fazer a ponte com a contemporaneidade, larn;:a miio de um escritor niio menos 

atento a essa heran9a, Manuel Bandeira. 0 dialogo com o texto de Bandeira efetiva-se, 

entiio, por meio da par6dia, pois o "eu lirico", embora reconhe9a alegria e fartos 

banquetes na Cocanha, tambem, percebe a monotonia de um espa90 em que niio ha 

esfon;:o para se obter o que se deseja. Trata-se de um livro composto por um unico 

poema narrativo sob mesmo titulo. 
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As imagens, pela simultaneidade de ayoes de personagens diversas em paginas 

fervilhantes de detalhes em um plano conjunto, remetem aos quadros de Pieter Bruegel 

(152511530-1569) e de Hieronymus Bosch (1490-1516). Assim, possuem furn;ao 

narrativa, pois imprimem a sensa9ao de ayoes que se desenvolvem no momento em que 

sao vistas, remetendo ao universo fantastico, em que se retrata um mundo de fartura, 

do9uras e banquetes. 

A manuten9ao da atmosfera fantastica se efetiva por meio da linguagem verbal, 

das imagens e das cores. Essa atmosfera tambem esta representada pelos seres magicos 

que compoem a narrativa. A capa remete a paz, tranquilidade e ao mundo dos sonhos. 

Ao fundo da cena, em perspectiva, aparece a imagem de um castelo em verde azulado, 

que refor9a a atmosfera de conto de fadas. Em primeiro plano, ve-se uma mulher 

sentada e encostada em um tronco de arvore, tendo ao seu lado um unic6rnio branco, 

em posi9ao de descanso. Ambos dividem a mesma arvore e, de olhos fechados, 

repousam em sua sombra. 

No chifre do unic6rnio ha um passarinho amarelo de bico aberto e olhos 

arregalados, como que assustado com o fato de dois homens dormirem na copa dessa 

arvore. Dessas personagens caricaturais, aparecem apenas imagens metonimicas de 

partes do seu corpo. Ambas podem cair a qualquer momento e, justamente pela tensao 

narrativa que instauram, sao atraentes para o leitor. Para a crian9a, e a primeira pista de 

que, talvez, a Cocanha nao seja um lugar ideal para se viver. 

0 movimento tambem se instaura na imagem por uma folha que, como nos 

quadrinhos, cai da arvore acompanhada de um icone em espiral. Dessas personagens 

que compoem a capa, o unic6rnio e o passarinho voltam a aparecer em outras cenas e 

situa96es, durante a leitura, permitindo o reconhecimento prazeroso para o olhar da 

crian9a curiosa e atenta. 

Entre os limeriques que levam a crian9a pela Cocanha, Ie-se: "Na Cocanha a 

sociedadeNive em total liberdade--/U ninguem trabalha/(trabalho atrapalha ... ),/U tudo 

e s6 felicidade." (2008, p.14). Esse texto aparece na cena em folha dupla que representa, 

pela primeira vez, o pais imaginario. A moldura interna, em tons marrons, mostarda, 

ocre, laranja e magenta, assume, pelas cores e textura, as caracteristicas de madeira, 

sendo inclusive assinada pelo ilustrador. Dessa forma, remete a uma paradoxal 

representa9ao de um quadro emoldurado. 0 paradoxo avulta na materialidade usada 

para emoldurar o absurdo e na assinatura do !ado "de fora" do quadro; na moldura. Essa 
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op<;:iio do ilustrador revela seu posicionamento em rela9iio a Cocanha; "do lado de fora", 

como observador. 

A folha dupla estabelece, em um primeiro olhar, homologia com o universo da 

pintura. Ha um piano conjunto em um cenario buc6lico, com personagens em diferentes 

situa<;:oes. Nesse plano, pode-se reconhecer a cena da folha de rosto, em que dormem 

homens e cachorro. A principio, essa cena se integra ao piano conjunto, contudo 

tambem o subverte. Essa revela<;:iio ocorre quando se busca pela continuidade da 

moldura, nota-se que sua margem esquerda e a lateral tambem esquerda estiio 

escondidas pela cena que as encobre, como se saltasse para fora do quadro, assumindo 

um primeiro plano. Dessa forma, a cena cria dois momentos e espa<;:os cenicos para o 

olhar: fora da moldura e dentro dela. Toda a cena do plano conjunto assume, entiio, a 

perspectiva de um segundo plano em rela9iio a ela. Assim, a folha dupla explora, na 

imagem, a fun<;:iio metalinguistica, pois o ilustrador solicita do leitor uma reflexiio 

acerca da representa<;:iio, conotando que aquela cena, embora integre o piano conjunto, 

pertence tambem a outros espa<;:os, no caso, a folha de rosto do livro e a realidade, em 

que tambem existem pessoas glutonas e comodistas. 

Na leitura da cena "atras da moldura'', o leitor percebe que tambem existem 

pianos diversos, inclusive pontos de fuga, pois ha uma perspectiva. Essa cena estrutura

se sobre fundo branco. A op<;:iio do ilustrador por este fundo poe em relevo as imagens 

de cores intensas, conferindo-lhes volume e, pela sobreposi9iio de camadas de tinta, 

textura. No primeiro piano da cena situada dentro da moldura, aparece, a direita, uma 

caravela com um casal descansando, enquanto passeia pelo Iago. Atras do barco, ha um 

cisne branco com olhos arregalados e bico aberto. Como seu olhar se dirige para a 

esquerda, pode-se imaginar que essa expressiio de espanto foi provocada pela 

observa<;:iio dos homens e do cachorro que, fora da moldura, dormem profundamente. 

A margem do Iago, aparece um campo de flores em que, a sombra de outra 

arvore, aparece um homem sentado, dormindo recostado em seu tronco, tendo acima da 

cabe9a uma ma<;:ii com uma flecha atravessada, para a qua! olha impressionado um 

passaro azul de olhos arregalados, conotando o risco que o homem correu sem nem 

perceber, provavelmente provocado por outro inconsequente. Embora essa cena fa<;:a 

remissiio a Guilherme Tell, esse dicilogo estrutura-se de forma par6dica, pois prevalece a 

critica do animal ao comportamento de alheamento do ser humano. 0 leitor pode ainda 
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lembrar, de acordo com seu horizonte de leitura, de cenas semelhantes em outras artes, 

como no quadro "O filho do homem", do pintor belga Rene Magritte
26 

(1898-1967). 

Em segundo plano, veem-se castelos; palacios; planta9oes; um rebanho de 

ovelhas, com seu guardador sentado a sombra de uma arvore; um moinho de vento em 

uma propriedade rural; e bem ao fundo, quase no ponto de fuga da direita, nota-se o 

mesmo unic6mio da capa, supostamente trabalhando, pois fazendo sulcos com as patas, 

"arando" um terreno para o plantio. Os olhos das ovelhas e do unic6mio arregalados 

destoam da aparente tranquilidade, produzindo contraponto na imagem. Eles se dirigem 

para a esquerda, conotando que estao indignados com os homens e o cachorro que 

dormem, enquanto eles trabalham. Ligando dois palacios, que se localizam sobre 

morros no ponto de fuga da esquerda, nota-se uma anacronia, pois aparece um 

teleferico. Esse elemento, simbolo da tecnologia contemporiinea, sugere uma leitura 

ironica p6s-modema, levando o leitor a manter os olhos atentos para os demais detalhes 

de contraponto. Alem disso, produz efeito de humor critico na obra, pelo ins6lito de sua 

presen<;:a em cenario de contos de fadas, e por conotar o comodismo dos habitantes 

desse pais. 

Pode-se deduzir, entao, pela folha dupla, que a fun<;:ao da moldura de criar um 

limitrofe para o olhar foi rompida. Alem disso, o comportamento dos animais, os unicos 

que realizam a9oes na cena, enquanto os humanos descansam ou dormem, 

acompanhados de suas expressoes de surpresa em rela<;:ao as atitudes <lesses humanos, 

instaura a ironia, pois invalida a afirma9ao: "Na Cocanha a sociedade/Vive em total 

liberdade--" (2008, p.14). Eles atraem o olhar do leitor e o redirecionam. Assim, a 

crian<;:a percorre toda cena, sendo conduzida de volta a esquerda, para fora da moldura, 

a fim de que perceba o jogo dentro e fora, e note a ironia de que, na Cocanha, alguns 

trabalham, enquanto outros descansam. Desse modo, a cena remete ao livro A revo!U<;iio 

dos bichos, de George Orwell (1903-1950). Justifica-se, entao, que o unic6mio fuja no 

final da hist6ria. Ele, certamente, nao era feliz nesse espa<;:o, nem tinha "total liberdade". 

Assim, a moldura subverte sua fun9ao, nao polariza o espa<;:o para dentro, antes 

abandona a for<;:a centripeta e convoca o olhar critico da crian<;:a, assumindo a fun9ao de 

tela que projeta esse olhar a se estender indefinidamente no universo, de forma 

26 Para mais informayoes sobre Magritte - Disponivel em: <http://www.magritte.be/fondation/?lang=en>. 
Acesso em: 28 ago. 2013. 
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centrifuga. A dialogia da cena com as artes pict6ricas ocorre, entao, por meio da 

par6dia, o que justifica a subversao da rela<;:ao entre figura e fundo. 

Na intera9ao entre texto e imagem, pela representa<;:ao dos animais 

desautorizando o discurso verbal, estabelecendo contraponto, poem-se em duvida a 

validade das afirma96es deste, logo se come<;:a a notar que ha ironias tambem 

instauradas no discurso verbal. Assim, este se propoe a leitura como um jogo, levando o 

leitor a desconfiar das afirma96es e ler nas entrelinhas, nos parenteses, nas reticencias: 

"(trabalho s6 atrapalha ... )". Justamente, esses parenteses instauram a polifonia no 

discurso do "eu lfrico", pois, pela ironia, representam as afirma96es dos adultos 

comodistas de que "trabalho atrapalha". A paronomasia, pelo jogo sonoro, refor<;:a essa 

ideia. Pode-se concluir que esse discurso esta diametralmente oposto ao da crian<;:a, pois 

esta e afeita ao dinamismo, aos desafios e conquistas. Essa afirma9ao e ampliada pelfl 

imagem paradoxal do unic6rnio trabalhando, embora isto nao esteja escrito no texto 

verbal: um ser mitico, delicado, utilizando a for<;:a bruta para trabalhar. 

No livro, as personagens adultas, caricaturais, conduzem ao riso, levando a 

crian<;:a a refletir acerca de suas atitudes, sobretudo, quando despropositadas e injustas. 

Assim, por meio do humor, essas imagens conduzem a reflexao, rompem com conceitos 

previos de que os adultos sempre tern razao e ampliam os horizontes de expectativas do 

leitor. 

Enfim, a leitura sem fim 

Como se viu, a Cocanha de Belinky convida o leitor para se divertir e refletir. A 

fantasia vem ao encontro de uma estetica refinada que, na literatura nao infantil, e 

objeto comum de reflexao, como escreveu Jose Paulo Paes: 

Do surrealismo literano no Brasil quase se poderia dizer o mesmo que da 
batalha de Itarare: niio houve. E niio houve, explica-o uma frase de espirito 
hoje em dominio publico, porque desde sempre fomos um pais surrealista, ao 
contrario da Fram;:a, cujo bem-comportado e incuravel cartesianismo vive 
repetidamente a exigir terapias de choque como a poesia de Baudelaire, 
Lautreamont e Rimbaud, os manifestos de Tzara e Breton, o romance de 
Celine e Genet. (1985, p.99) 

Enganou-se Paes. Tivemos Tatiana Belinky e, com ela, uma obra recheada de 

ousadias, criatividade e, sobretudo, de literariedade, renovando o imaginario e, por isso 

mesmo, deixando-o sempre vivo. Trata-se de poesia das melhores tanto para crian<;:as, 
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quanto nao-criarn;as que por ela se interessem. Nossa esperarn;:a e que, justamente por 

essas razoes, sua prodm;ao sirva de fonte de pesquisa para educadores e estudiosos de 

Literatura, Pedagogia e Comunica9ao Social. Alem disso, gra9as a esses pesquisadores, 

a poesia de Belinky assuma o lugar de destaque na produ9ao cultural nacional e, receba, 

principalmente, relevo na sala de aula. 
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Anexo I - Belinky, Tatiana (1919-2013)27 

Cronologia: 
1919 - Tatiana Belinky nasce em Petrogrado, atual Sao Petesburgo, na Russia, em 18 de 
man;o. 
1921 - Como seus pais sao letonianos, a familia se muda para Riga, capital da Let6nia, 
por causa dos conflitos na Russia. 
1929 - As dificuldades econ6micas e politicas se agravam, o que faz com que a familia 
venha para o Brasil, radicando-se em Sao Paulo. 
1930 - Por nao encontrarem uma escola russa, seus pais matriculam os filhos numa 
escola alema, o que acaba sendo muito traumatizante, pois seu regime e muito rigido e 
violento. Depois de tres meses, seu irmao do meio apanha de uma das professoras, o 
que faz com que os pais os retirem de la. Passam, entao, a estudar na Escola Americana, 
anexa ao Colegio Mackenzie, onde se adaptam melhor e Tatiana se interessa pelo teatro, 
fazendo parte do grupo do Gremio Cultural Popeye. 
1937 - Conclui o curso comercial de secretaria-correspondente nos idiomas portugues e 
ing!es. 
1940 - Casa-se com o medico psiquiatra e educador Julio Gouveia (1914-1989), com· 
quern trabalha na adapta9ao de obras literarias para teatro e televisao. 
1942 - Gouveia escreve um artigo para a revista Literatura e Arte sobre a produ9ao 
literaria de Monteiro Lobato (1882-1948) para crian9as, o escritor aprecia o texto e 
decide conhecer pessoalmente o autor do artigo e sua esposa. 
1948 - Ao representarem uma cena de Peter Pan no aniversario da filha de um amigo, 
Tatiana e o marido sao convidados a aumentar o texto para uma apresenta9ao no Teatro 
Municipal - e a primeira pe9a de teatro infantil encenada em Sao Paulo. Com o grupo 
Teatro-Escola de Sao Paulo - Tesp, come9am a fazer pe9as teatrais infantis e juvenis 
com o apoio da prefeitura de Sao Paulo, sendo Tatiana a roteirista. 
1952 - Como ainda nao existem programas infantis na televisao, sao convidados pela 
TV Tupi a adaptar a pe9a Os Irmiios Ursos; depois de dois meses, o diretor Cassiano 
Gabus Mendes (1929-1993) tern a ideia de fazer um programa semanal apenas com 
autores brasileiros, e eles decidem montar o trabalho de Monteiro Lobato. 
1964 - Gouveia, o diretor, resolve voltar a atuar como medico, e o Tesp deixa a 
televisao. 
1965 - Tatiana come9a a trabalhar na Comissao Estadual de Sao Paulo - CET /SP, cria a 
Subcomissao Infantojuvenil, a qua! preside por tres gestoes - fica nesse cargo ate 1972 
-, e publica tambem a revista intema Teatro da Juventude, com textos e artigos teatrais. 
1968 - 0 Tesp realiza trabalhos para a TV Bandeirantes, com programas gravados, que 
duram cerca de dois anos. 
1979 -Tatiana recebe o Premio de Merito Educacional da Camara Brasileira do Livro -
CBL, e um premio da Associa9ao Paulista de Criticos de Arte - APCA, pelos 30 anos 
de atividade, como critica de teatro. 
1984 - Publica uma compila9ao de suas adapta96es teatrais para jovens, Teatro da 
Juventude, em dois volumes. 
1985 - Escreve seu primeiro livro de poesia infantil, A Operar;iio do Tio Onofre. 
1988 - Recebe o Premio Monteiro Lobato de tradu9ao da Funda9ao Nacional do Livro 
Infantile Juvenil - FNLIJ, por Salada Russa. 

27 Disponivel em: 
<http://www.itaucultural.org.br/aplicextemas/enciclopedia lit/index.cfm?fuseaction=biografias texto&cd 

verbete=5303&cd item=36>. Acesso em: 28 jun. 2013. 



96 

1989 - Morre seu marido. Recebe da CBL o Premio Jabuti de personalidade literaria do 
ano. 
1990 - Ganha o Premio Monteiro Lobato de tradu9ao da FNLIJ por Di-versos Russos. 
1991 - Recebe homenagem especial da Funda9ao de Amparo a Cultura e Educa9ao de 
Medianeira - FUNDACEM, e o Premio Francisco Igreja da Uniao Brasileira de 
Escritores - UBE. Ela e Gouveia (in memoriam) ganham o Premio Crian9a da Funda9ao 
da Associa9ao Brasileira dos Fabricantes de Brinquedo - ABRINQ, pelo conjunto de 
sua obra. 
1998 - Dez Sacizinhos e premiado pela FNLIJ como o melhor livro infantil. 
2013 - Morre em Sao Paulo, dia 15 de junho de 2013. 

Anexo II - Prodm;ao 

1. Limeriques, Sao Paulo: FTD, 1987. 
2. Que horta. Sao Paulo: Paulinas, 1987. 
3. Bindinsula e outros Reta/hos. Sao Paulo: Atual, 1990. 
4. As coisas boas do ano. Sao Paulo: Paulinas, 1990. 
5. 0 caso do bolinho. Sao Paulo: Modema, 1990. 
6. Quatro amigos. Sao Paulo: Paulinas, 1990. 
7. Saladinha de Queixas. Sao Paulo: Modema. 1991. 
8. Assim, sim! Sao Paulo: Paulinas, 1992. 
9. Bumbarlei. Sao Paulo: Saraiva, 1992. 
10. Ratinho Manhoso. Sao Paulo: Modema, 1992. 
11. A cesta de dona Maricota. Sao Paulo: Paulinas, 1992. 
12. 0 que eu quero. Sao Paulo: Paulinas, 1993. 
13. 0 grande cao-curso. Rio de Janeiro: Salamandra, 1993. 
14. 0 galinho apressado. Sao Paulo: Paulinas, 1993. 
15. 0 caso do vaso. Sao Paulo: Paulinas. 1994. 
16. Limeriques das coisas boas. Belo Horizonte: Formato Editorial, 1994. 
17. Born remMio! Rio de Janeiro: Ediouro, 1995. 
18. A operac;ao do tio Onofre. Sao Paulo: Atica, 1995. 
19. Baba Jaga no Pantanal. Sao Paulo: Olho d'agua, 1995. 
20. Transplante de Menina: da Rua dos Navios a Rua Jaguaribe. Sao Paulo: 

Modema,1995. 
21. Que tal? Sao Paulo: AM, 1996. 
22. A Aposta. Sao Paulo: Paulinas. 1996. 
23. 0 Valentao de ore/has compridas. Sao Paulo: AM, 1997. 
24. Beijo, nao! Sao Paulo: Quinteto Editorial, 1997. 
25. Que cardapio! Sao Paulo: AM, 1997. 
26. Dez sacizinhos. Sao Paulo: Paulinas, 1997. 
27. A Saga de Siegfried: 0 Tesauro dos Nibelungos - Recontada por Tatiana 

Belinky. Sao Paulo. Cia. Das Letras. 1993. 
28. Stanis/au. Sao Paulo: Atica, 1998. 
29. Medroso! Medroso! Sao Paulo: Atica, 1999. 
30. Diversidade. Sao Paulo: Quinteto Editorial, 1999. 
31. Quern parte e reparte. Sao Paulo: FTD, 1999. 
32. Coral dos Bichos. Sao Paulo, FTD, 2000. 
33. Desastreliques. Rio de Janeiro: Jose Olympio, 2000. 
34. Mandaliques (com enderec;o e tudo) - Ilustrac;oes de Guto Lacaz. Com 4cartoes 

postais para voce mandar. Sao Paulo: Editora 34, 2001. 
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35. 0 livro dos disparates com os limeriques da Tatiana. Sao Paulo, Saraiva, 2001. 
36. Sou do Contra! Sao Paulo: Editora do Brasil, 2001. 
37. A li<;:iio do passarinho. Sao Paulo: Ave Maria, 2001. 
38. Chorar e preciso. Sao Paulo: Paulus, 2001. 
39. 0 Ogro. Sao Paulo: Saraiva, 2001. 
40. ABC. Sao Paulo: Elementar, 2001. 
41. Lelena, a sabia dos sortilegios e outras hist6rias do povo russo. Sao Paulo: 

Atica, 2001. 
42. As Tres Respostas. Conto Ingles. Sao Paulo: FTD, 2001. 
43. 0 Diabo e o Granjeiro. Conto Alemao. Sao Paulo: FTD, 2001. 
44. 0 Gato Professor. Canto Chines. Sao Paulo: FTD, 2001. 
45. 0 Simpl6rio e o Malandra. Canto de As mil e uma noites. Sao Paulo: FTD, 

2001. Vrishadarbha ea Pomba. Lenda Indiana. Sao Paulo: FTD, 2001. 
46. 0 cocheiro erudito. Canto judaico. Sao Paulo: FTD, 2001. 
47. Hist6ria de Dais Irmiios. Canto russo. Sao Paulo: FTD, 2001. 
48. 0 Samurai ea Cerejeira. Canto Japones. Sao Paulo: FTD, 2001. 
49. 0 Rei que s6 queria comer peixe. Canto tibetano. Sao Paulo: FTD, 2001. 
50. 0 caso dos ovos. Sao Paulo: Atica, 2002. 
51. 0 grande rabanete. Sao Paulo: Modema, 2002. 
52. Acontecencias. Belo Horizonte: Dimensao, 2002. 
53. Bregaliques. Sao Paulo: Paulus. 2002. 
54. Brincaliques quase travalinguas. Sao Paulo: Evoluir, 2003. 
55. Rita, Rita, Rita! Sao Paulo: Editora Ave-Maria, 2003. 
56. Trazido pela rede. Sao Paulo: Editora Caramelo, 2004. 
57. Tudo bem! Ou niio? Sao Paulo: Noovha America, 2004. 
58. Olhos de ver. Sao Paulo: Moderna, 2004. 
59. Mentiras ... e Mentiras. Sao Paulo: Companhia das Letrinhas, 2004. 
60. Onde ja se viu? Sao Paulo: Atica, 2004. 
61. 0 toque de ouro. Sao Paulo: Ed. 34, 2004. 
62. Tatu na Casca. Sao Paulo: Moderna, 2004. 
63. 0 livro das Tatianices: poemas de Tatiana Be/inky com ilustrar;:oes de Laerte. 

Sao Paulo: Salamandra, 2004. 
64. Limeriques do Bipede Apaixonado. Sao Paulo: Editora 34, 2004. 
65. ABC e Numerais. Sao Paulo: Cortez, 2005. 
66. Pontos de Interrogac;ao. Sao Paulo: Noovha America, 2005. 
67. 17 e TOV!. Sao Paulo: Companhia das Letrinhas, 2005. 
68. Sustos e sobressaltos na TV sem VT e outros momentos. Sao Paulo: Paulinas, 

2006. 
69. 0 Malvado. Sao Paulo: Mercuryo Jovem, 2006. 
70. Limeriques dos Tremeliques. Sao Paulo: Biruta. 2006. 
71. Limeriques para pinturas da paz. Sao Paulo: Noovha America, 2006. 
72. Limeriques da Coroa Implicante. Sao Paulo: Paulinas, 2006. 
73. Quern e que manda? Sao Paulo: Noovha America, 2007. 
74. Salada de Limeriques. Sao Paulo: Noovha America, 2007. 

Antologias 

1. Um Caldeiriio de Poemas. Sao Paulo: Companhia das Letrinhas, 2003. 
2. Alem de poemas pr6prios, inclui traduc;oes de Goethe, Heine, Carroll, Whitman, 

Brecht e Stevenson. 
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3. Um Caldeirao de Poemas 2. Sao Paulo: Companhia das Letrinhas, 2007. 
4. Alem de poemas pr6prios, inclui tradm;oes de Lewis Carrol, Heinrich Hofftnan, 

Ivan AndreievitchKrylov, Edward Lear, SamuillakovlevitchMarchak, William 
Shakespeare, KornelTchukovski e Boris VladimirovichZahoder. 

5. Classicos russos para Javens. Rio de Janeiro: Thex Editora, 2000. Inclui 
tradm;oes de Gorki, Tchekhov, Tolst6i e Turgueniev. 

6. Salada Russa - Selec;ao de Tatiana Belinky, com Tolst6i, Gorki, Tchekhov, 
Liermontov, Puchkin e Turgueniev. Sao Paulo: Paulinas, 1998. 

7. Sete Contos Russos recontados par Tatiana Belinky.Sao Paulo: Companhia das 
Letrinhas, 1995. Inclui traduc;oes de Puchkin, Liermontov, Lieskov e Tolst6i. 

8. Di-versos Russos. Sao Paulo: Scipione, 1994. Traduc;ao e adapta9ao de poemas e 
escritores russos: SamuilMarchak, Ivan Krilov, Sacha Tchorny, Serguei 
Mikhalcov e Vladimir Maiakovski. 

9. Di-versos Hebraicos. Sao Paulo: Scipione, 1998. Traduc;ao e adaptac;ao de 
poemas e escritores hebraicos: Miriam Y allan-Shteklis, Anda Amir, Saul 
Tchernitchevsky, Lea Goldberg, HayimNachmanBialik, Abraham Halfi, 
ItzhacLeibushPeretz, Dan Peguis, Y ehuda Atlas e AharonZe' ev. 

10. Di-versos Alemaes. Sao Paulo: Scipione, 1993. Traduc;ao e adaptac;ao de poemas 
e escritores alemaes: Goethe, WilhemBusch, Heinrich Hofftnan, Gustav Falke, 
Wilhelm Hey, Heinrich Heine e Heinrich Seidel. 

11. "Causos" russos: cantos de humor. Mikhail M. Z6chtchenko;traduc;ao do russo 
Tatiana Belinky. - Sao Paulo: Paulinas, 1988 (Colec;ao ASA-DELTA). 

Teatro 

1. BAUM, L. Frank. 0 Magico de Oz. Adaptac;ao livre de Tatiana Belinky. Sao 
Paulo, Paulinas, 2004. 

2. BRECHT, Bertold. Mae coragem e seus fl/hos. Traduc;ao de Tatiana Belinky e 
Daniel Rocha, 1960. 

3. Cheirinho de Pao. Pec;a de Tatiana Belinky. C6pia em Xerox. 
4. Quern tern casa, casa? De Tatiana Belinky. Sao Paulo, Letras & Letras, 1992. 
5. Mas esta e uma outra hist6ria ... Antologia de pec;as teatrais. Sao Paulo, 

Moderna, 2005. 
6. MELLONE, Karin Dormien. In: TATIANA BELINKY: A hist6ria de uma 

contadora de hist6rias. Dissertac;ao de Mestrado. Sao Paulo. 2008, p.111. 
7. Razumovskaia, Ludmila. Querida Helena. Traduc;ao do russo por Tatiana 

Belinky. 2005. 
8. Sopa de Pedra. Pec;a de Tatiana Belinky. C6pia em Xerox. 
9. Teatro para a Juventude. Adaptac;oes para teatro dos contos Edipo Rei(para os 

intimos), Os Dois Turroes (baseada num conto popular), As orelhas do Rei 
(inspirada em N. Hawthorne) e Muitas Luas ( inspirada num conto de James 
Thurber) por Tatiana Belinky. Sao Paulo: Companhia Editora Nacional, 2005. 

10. Tamanho nao e documento. Inspirado na fabula de La Fontaine. Sao Paulo: 
Paulinas, 2007. 

Tradm;oes e adaptai;oes 

1. ANDERSEN, Hans Christian. 0 Patinho Feio. Sao Paulo: Martins Fontes, 1997. 
2. BROWNING, Robert. 0 Flautista de Hamelin. Sao Paulo: Martins Fontes, 

1997. 



Paulo: Companhia das 
• Lieskov e Tolst6i. 

e adaptm;:ao de poemas e 
Sacha Tchomy, Serguei 

e adapta9ao de poemas 
Hoffman, Gustav Falke, 

lldli:henko;tradu9ao do russo 
ASA-DELTA). 

: A hist6ria de uma 
. 2008, p.11 l. 

- do russo por Tatiana 

99 

3. BURNETT, F. Hodgson. 0 Pequeno Larde. Sao Paulo: Editora 34, 2002. 
4. CALLODI, Carlo. Pin6quio. Sao Paulo: Martins Fontes, 1997. 
5. DOSTOIEVSKI, Fiodor. 0 Crocodilo e outras Hist6rias. Sao Paulo: Scipione, 

2003. EMERMAN, Ellen.Jae Shabat? Sao Paulo: Maayanot, 1994. 
6. GOETHE, Johann Wolfgang Von. Raineke - Raposo. Sao Paulo: Companhia 

das Letrinhas, 1998. 
7. GOGOL, Nicolai. Afeira anual de Sorotchinski. Sao Paulo: Atica, 1993. 
8. ___ . 0 Nariz. Sao Paulo: Atica, 1996 
9. ___ .Amas Mortas. Sao Paulo: Abril Cultural, 1972 . 
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A EGIDE AXIOLOGICA DE EDIFICA<;AO NORMATIVA: 0 PROCESSO 

JURISDICIONAL COMO INSTRUMENTO DE JUSTI<;A POR CONVEN<;AO 

Luciano Alves Rodrigues dos SANTOS28 (UNESC-Rondonia) 

RESUMO: Com base nas palavras de Hillier e Cassien, bem como na 16gica aristotelica 
e nos difusores assertivos de Habermas, Alf Ross e John Rawls, levanta-se um 
questionamento acerca de ser a justic;a manifestada no processo jurisdicional - cujas 
bases repousam na lei positiva - uma justic;a por natureza, que alcanc;a a virtude 
pr6pria do ser, ou, numa perspectiva critica, uma justic;a puramente convencionada, 
moldada pelo 6rgao julgador estatal para mero desvendar das crises juridicas. Faz-se 
eminentemente necessario perscrutar pelas bases filos6ficas que denotam o conceito de 
justic;a nos modelos vetustos da Hist6ria, bem como nos mais atuais, seu processo 
mutacional e sua visao social. Doutra parte do problema, por intermedio de um 
indumentario calcado em explanac;oes palpaveis, objetiva-se trac;ar uma teoria qu~ 
fundamenta, com exatidiio, a justic;a processual secularizada, focada em tres unicos 
pilares: o reformista, o imanente e o cultural. 

PALA VRAS-CHA VE: Convenc;ao. Justic;a. Processo. Pilares. 

ABSTRACT: Based on the words of Hillier and Cassien, on the aristotelian logical and 
also on the understanding of Habermas, Alf Ross and John Rawls, a question arises if 
justice manifested in the jurisdictional process - which foundations lie in the positive 
law - is a justice by nature, that reaches the virtue of the human, or, in a critical 
perspective, a purely justice by convention, shaped by the government to a mere 
judgmental solve of disputes. It is eminently necessary to scrutinize the philosophical 
bases which denote the concept of justice in antiquated models of History, as well as the 
latest, its mutational process and its social perspective. Else part of the problem, through 
tangible explanations, the aim is to focus on a theory that exactly bases the procedural 
justice, focused only on three pillars: the reformer, the immanent and the cultural. 

KEYWORDS: Convention. Justice. Process. Pillars. 

Introdu~iio 

A realidade p6s-positivista, para cuja elevac;ao abrupta ainda se perscruta por 

explicac;ao, seja extraida do sumo puro de teorias filos6ficas ou mesmo mediante 

observac;ao do pr6prio contexto capitalista globalizado, mostra-se infiltrada em 

conceitos e formalismos que herdou dos seculos anteriores, cujos brac;os acabam, muitas 

28 Mestre em Direito Negocial (enfase em Direito Processual Civil) pela Universidade Estadual de 
Londrina (UEL); Especialista em Ciencias Criminais pela Universidade Cat6lica Dom Bosco (UCDB); 
Professor das Faculdades Integradas de Cacoal (UNESC-Rond6nia), no curso de graduai;;iio e p6s
graduai;;iio, nas disciplinas de Direito Processual Penal e Direito Penal. Contato: lars.direito@gmail.com. 
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vezes, por deturpar toda a sedimenta9ao do que se tern hoje como conceito de justi9a, 

proporcionando um senso mutante ou mesmo uma evolm;ao reacionaria a toda 

pavimenta9ao normativista, motivo pelo qua! se observam as crescentes - e ainda 

incipientes - reformas pelas quais passa todo o direito processual, seja pela elimina9ao 

de modismos juridicos incutidos em seu bojo ou mesmo na tentativa de al9ar uma 

celeridade ilus6ria. 

E imprescindivel que tambem se veja demonstrada a ampla rela9ao que possuem 

justi9a, igualdade e processo, ora expressa, ora implicitamente abarcada no Texto 

Magno de 1988; um modelo pautado por pura plasticidade semantica, cujo rompimento 

com todo o gesso militar favoreceu a eleva9ao <las classes minoritarias, que doravante 

pugnam por novas e amplificadas reformas. 

A rela9ao que ora se coloca visa a trazer o que se tern por justi9a mais para perto 

do que se pode enxergar como bem comum, igualitario e lhano; urna verdadeira virtude, 

segundo Arist6teles, abolindo teorias que a atrelam apenas a resolu9ao de crises 

juridico-sociais emergentes ou que a apensam a valores conspurcados na sociedade, 

arraigada em costumes distintos, longe de urn ethos universal. 

Diante dessa problematiza9ao, nao menos ousado abordar o senso de 

transigencia que se atrela ao justo, cuja maquina estatal, por intermedio do processo, 

acaba por favorecer concilia9oes ou media9oes equivocadas - ora precipitadas -, haja 

vista que aquilo que realmente se pretende tampouco se observa ao fim de cada ato 

juridico, dada a mora de que se revestem os feitos processuais no modelo estatal 

secularizado. 

A partir desse ponto, levanta-se o questionamento de existir, no ambito juridico

pragmatico, urna justi9a exarada por pura conven9ao; uma maquilada virtude, que se 

afasta do carater igualitario que deve guardar intrinsecamente, ja que a pretensao 

litigiosa que, em certo momento, se levantou junto ao 6rgao do Estado, ao final, se 

desdobra em por9oes distintas ou incompletas do que se almejava a priori. E como se se 

buscasse no Estado uma solu9ao a um problema, cujo pedido contem urn dado "A", mas 

este, quando da sua solvencia, sobrevem com resposta imersa nurn dado "C'', ja que 

todos os convencionamentos, que ao seu meio se travaram ou aos quais se fora 

indiretamente for9ado a buscar, proporcionaram que do justo real (do bem comum) se 

afastasse; e urn justo espelhado de forma convexa a pr6pria celeuma perpetrada tern 

genese naquele momento. 
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Surge dai o porque de se demonstrar, por intermedio de uma teoria pautada por 

tres pilares dogmaticos - reformista, imanente e cultural -, alguns dos principais 

conceitos relacionados a justic,;a processual, numa perspectiva plasmada no campo 

filos6fico, ora juridico-pragmatico, acatando-se, em sequencia, alguns dos problemas 

que acenam ao mecanismo satisfativo de direito substancial posto - o processo civil -, 

que cada vez mais e atraido numa forc,;a de empuxo pela mola da autopoiese legiferante. 

A busca de um paradigma universal de justi~a processual 

Em poucos dos ideais hist6ricos incidentes ao longo da formac,;iio das primeiras 

sociedades e, consequentemente, do direito posto, cujo objetivo maior sempre buscou 

oportunizar ao homem medio a reconquista de valores preteridos ou por ele 

desejaveis29
, niio e incomum que se esbarre na maxima social anelada por todos - a 

justic,;a -, cujos olhos, na contemporaneidade, ainda se vedam como forma de 

introspecc,;iio formal, sendo que na verdade deveriam enxergar aquele em que se mira, 

sob pena de se irromper num ideal falivel e puramente convencionado, seja por 

imposic,;iio do Estado ou pelos seus pr6prios regramentos. 

Nao ha, da mesma forma, que se sedimentar um ethos no ascender do seculo 

XXI, pois, diferentemente da polis grega, que consumia das mesmas relac,;oes e dos 

mesmos difusores legais, a sociedade p6s-modema alberga-se num emaranhado de 

costumes distintos, individualizados e pouco imanentes, o que toma ainda mais dificil 

alc,;ar um ideal perfeito de universalidade, ja que a pr6pria lei - ordem comum imposta 

a conduta humana, segundo o vetusto e niio menos alicerc,;ado paradigma kelseniano -

acaba por amparar-se em modelos dubios e de pouca perspectiva teleol6gica desde a sua 

genese. Universalidade, num piano axiomatico generico, segundo Rawls (2002, p. 143), 

niio se pode desde logo auferir, sendo possivel tiio-somente individualizar os desiguais 

por sua condic,;iio social ou biol6gica. 

29 Fala-se, tambem, numa forma de emancipac,;iio, cujo fundamento maior repousa na ascensiio do 
homem como pessoa humana e uma total abertura it praxis, ao seu poder de agir como membro da 
sociedade em que se insere, na tentativa de romper com ideais puramente racionalistas e utilitaristas, que, 
no seu contexto hist6rico, vitimaram a humanidade por inumeras barharies, a exemplj}-do modelo nazista 
da Segunda Grande Guerra e do paradigma impasto pelo capitalismo americano, ap6s a derrocada do 
socialismo sovietico, no seculo XX. Na verdade, as ideias racionalistas-iluministas siio postas por 
Habermas como verdadeiros mitos, ja que os ideais de liberdade por elas propalados se mostraram como 
nortes retardatarios do que realmente se pretendia galgar (HABERMAS, 1990, p.110-111 ). 
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Conforme bem disposto por Habermas (1990, p.335), "Luhmann apresentou o 

'esb0<;0' de uma teoria universal da sociedade", um modelo holistico que hoje se 

encontra fracionado, j:i que nao se pode falar num equilibrio de valores, posto que a 

pr6pria sociedade se encontra autovalorada de diferentes modos, conforme regioes, 

dialetos e costumes locais, os quais, por sua vez, dao origem a novos direitos e, 

consequentemente, a fei<;ao de justi<;a, inclusive sob a 6ptica intemacional. 

Parece 6bvio, tambem, que, ao ver-se o legislador em meio as contraposi96es 

politicas que acenam para o Direito, com perspectivas reformistas e mutacionais, nao 

seja incomum que busque incutir, no bojo de seus escritos processuais, um ideal 

universal de justi<;a, que, entretanto, acaba por falivel ante a tentativa de se manter um 

regime fortemente armado para combater todas as atrocidades que acometem a 

sociedade, na atualidade, dada a escassez de bens em que se ergue. 

Desse modo, o justo ideal passa a ser um justo convencionado, carregado de 

jurisprudencias e doutrinamentos que se voltam ao pr6prio regime e, em muitos casos, 

com muito mais forya que esse, ainda que sejam contrapisos secund:irios, muitas vezes 

nascidos para versarem como modelos meramente consultivos, colocando a justi<;a em 

belas palavras de cunho explicativo e em posturas sumariamente ilus6rias, situando a lei 

processual como arteria maniqueista e negativa do Estado. 

Tudo isso se mostra claro porque a pr6pria sociedade se desconhece enquanto 

molde organizado e civilizado; nao enxerga a perspectiva do bem e, na visao de Rawls 

(2002, p.147), desconhece "[ ... ] as particularidades de seu plano de vida racional". 0 

que sabe, segundo o mesmo autor, e que "[ ... ] est:i sujeita as circunstancias da justi<;a e a 

qualquer consequencia que possa decorrer disso" (RAWLS, 2002, p.14 7-148), al em de 

ajustar toda a sua legisla<;ao as caracteristicas intrinsecas do sistema de coopera9ao em 

que se insere. 

Como regra, busca por um principio uniforme, que se forma quando do 

convencimento de todos em favor de um mesmo argumento, conquanto isto se mostre 

de vies impr6prio, pois tudo parece direcionar a justi<;a ao ato forjado de al9ar coalizao e 

concilia9ao de interesses (RAWLS, 2002, p.152), distanciando-se da ideia harmonica 

difundida pelo Direito Maior, que coloca como principio bussolar de ordem geral a 

distribui9ao igualit:iria de poder. 
( 

Desse espectro, como primeiro contributo, atribui-se a justi<;a processual & 

significado de igualdade (ROSS, 2007, p.313) e nao de redu9ao a mera transigencia de 

valores conspurcados, como comumente se coloca, na tentativa de se for9ar um 
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paradigma processual niio funcional, ja que todo o sentimento igualitario tampouco se 

exara nos mecanismos estatais, seja pela complexidade sistemico-normativa ou mesmo 

no entremeio as profundas canulas em que rasteja 0 6rgao Julgador. 

Contudo, ha que se expor parte da conceitua9ao de justi9a no vies assertivo de 

Arist6teles. Segundo ele, a liga<;:iio de justi<;:a a etica se faz imanente a uma virtude 

(dikaiosyne). No entanto, a posi9iio assumida pelo sabio discipulo de Platiio e 

fortemente atacada por Kelsen (1998, p.109), quando expoe, de forma sucinta: 

"Arist6teles, na etica, tenta desenvolver a sua filosofia moral sobre uma base 

inteiramente racionalista, a despeito do fato de esse sistema filos6fico incluir uma 

verdadeira metafisica". 

Kelsen, nessas palavras, dizima o sabio a um pensador puramente matematico, 

que necessita e faz uso da algebra para expor seus conceitos. 

Arist6teles, porem, quando expos com propriedade o que seria justi<;:a, jamais a 

ligou ao carater do ser humano ou a reduziu a um racionalismo exacerbado, fosse este 

born ou mau; mas, sim, tratou de tra9ar um pariimetro do que viria a ser um bem 

comum. Ligou-a, em tese, a felicidade do ser, posi9iio da qua! tambem comunga Kelsen 

(1998, p. 9). Nesse sentido, o que for born individualmente a um, a todos devera ser, e 

vice-versa. 

Justi9a, nesse enfoque, possui apenas um linico vicio: a injusti9a; quer seja por 

excesso ou por defeito (BITTAR; GUILHERME, 2005, p.94); e virtude (arete) liga-se 

intrinsecamente ao modo pelo qual o ser humano possui capacidade suficiente de 

discemir sobre o que e justo ou injusto, conquanto isto s6 se fa<;:a pela pratica reiterada 

de a<;:oes equivalentes, motivo pelo qua! a sociedade cada vez mais experimenta 

inova96es no campo processual e novos paradigmas emergem nas searas social e 

filos6fica, de iimbito nacional e intemacional. 

Nao se pode, outrossim, apensar justi<;:a tao-somente ao Direito ou a algo 

redacionado pelo homem, pois ate mesmo aqueles que dele nao se utilizam pautam-se 

por aquela para dirimir seus conflitos intersubjetivos. Para Ross (2007, p.314), todo 

aquele que se ve preterido em seus valores pugna por uma justi9a processual ideal 

(universal); ate mesmo os animais irracionais o fazem. Contudo, nao se comunga da 

ideia posta pelo mesmo autor quando tambem coloca, como busca do justo, a utiliza9ao 
L 

da guerra, ja que e historicamente visive! que esta vise tao s6 a auferir poder politico e 

economico a um Estado, ressalvadas as lutas sociais buscantes de ideais comuns, como 
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manifestos de Direitos Humanos e Pactos Intemacionais legalmente ratificados, bem 

como a luta emancipat6ria difundida pela corrente marxista. 

Alf Ross (2007, p.315) ainda pondera que "[ ... ] a exigencia de igualdade deve 

ser compreendida, portanto, num sentido relativo, isto e, como uma exigencia de que os 

iguais sejam tratados da mesma maneira". Consiste, portanto, na ideia de desigualar os 

desiguais para que se igualem aos demais de certo grupo, como criarn;as, adolescentes, 

mulheres, idosos, portadores de necessidades especiais etc., seja por seu aspecto fisico, 

psiquico ou biol6gico. 

Nao se pode, contudo, formar certos guetos, sob pena de se pugnar por uma 

igualdade justa aqueles que dela tampouco carecem. Por isso a cautela do Estado em por 

forma legal a toda a minoria emergente. 

Deve-se, segundo o mesmo autor, pautar por uma pre-sele9ao e nao por um 

modelo extremista e positivista, em que se subsume justi9a a norma posta, ate porque 

nem todo o direito e justo, nem justo aquele que se intitula Estado de Direito, como se 

observou no modelo nazista do seculo passado (ROSS, 2007, p.315). 

Sob um ponto de vista concertado, e imprescindivel, data venia, que se atraque 

justi9a a igualdade, como valor universal, porem, e tambem indispensavel que as 

normas processuais a assegurem de modo celere, pois quern pugna pelo justo o faz 

sempre numa postura impaciente. 

Como nao se pode usar de autotutela para a sua consecu9ao (salvo o modo 

pacifico ou outro admitido pela lei), deve o Estado garanti-la a quern lhe ascenda como 

cidadao, seja jus soli ou jus sanguinis30
, seja por intermedio de leis ou mesmo pela 

eficacia dos seus instrumentos de defesa - o processo. Isso porque o Direito, fundado 

na etica, nos costumes e nos valores sociais, e sempre imerso num paradigma 

autopoietico luhmanniano, cuja base maior reside na comunica9ao, ja que aberturas a 

novas interpreta9oes de justi9a serao lan9adas, umas de aspecto positivo, outras de 

enfoque jusnatural, outras puramente p6s-positivas, conquanto todas, ainda que nao 

superadas, possuam imanente o sentimento de pacifica9ao social e a garantia e 

manten9a da igualdade e celeridade como virtudes universais, seja na ordem juridica 

nacional ou intemacional. 

3° Consistem ambos os institutos em criterios que definem como se aufere ao individuo a sua 
nacionalidade, de acordo com cada Estado. 0 Brasil adota o modelo jus soli, arraigado no Capitulo III da 
Constitui9ao Federal de 1988. Alguns paises europeus, a exemplo da Italia, adotam o modelo jus 
sanguinis, de modo que seja predominante o carater descendente. 
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Como ponto climax, Dworkin (2001, p.319-323) traz a tona importantes verbos 

de Walzer, na fun9ao de dar explica9ao a igualdade, quando atrelada a justi9a 

processual, pondo-a num paradigma muito mais complexo do que a 16gica aristotelica. 

Segundo o conceituado Fil6sofo Politico: 

Uma dada sociedade e justa se sua vida substantiva for vivida de certa 
maneira - isto e, de maneira fie! as opinioes compartilhadas por seus 
membros. (Quando as pessoas discordam quanto ao significado dos bens 
sociais, quando as opinioes siio controvertidas, a justi9a exige que a 
sociedade seja fie! as discordiincias, fomecendo canais institucionais para a 
sua expressiio, mecanismos de julgamento e outras possibilidades de 
distribui9iio) (WALZER apud DWORKIN, 2001, p.323). 

Diante do exposto, os mecanismos de julgamento abordados por Walzer e que 

caminham por sustentar a fun9ao de velar pela justi9a e por sua difusao a toda 

sociedade, reside na figura do Estado-juiz, que se utiliza do instrumento satisfativo e 

realizador do direito material legalmente posto - o processo. 

Perspectivas filosoficas no encal~o da sistematica processual secularizada 

Ap6s se perpassar pela ideia de justi9a como vetor universal, atrelada a 
igualdade de condi95es sociais e valorativas, ve-se necessario expor um dos principais 

mecanismos responsaveis pela sua consecu9ao: o processo. 

A abordagem do instrumento realizador do direito substancial estatal, cujos 

bra9os se voltam ao deslinde de celeumas sociais emergentes, seja em face de uma 

incerteza, inadimplemento ou mera situa9ao fatica, como bem expoe Dinamarco (2004, 

p.149), revela a base estrutural na qua! atualmente repousa, conquanto toda a sua genese 

tenha percorrido momentos conspurcados na Hist6ria, visto que a sociedade ja 

perpassara por fases isentas de qualquer mecanismo pacificador, cuja relutfmcia pessoal 

se fazia frequente, fosse exarada num molde de autotutela ou, mais tarde, por meio de 

sucinta interven9ao - um meio autocomposto de solvencia dos fatos criticos -, ate 

atracar-se a forma heterocomposta recente - a jurisdi9ao -, cuja coirma legal 

denomina-se arbitragem, um metodo privado e altemativo de resolu9ao litigiosa. 

Nao ha, tampouco, que se levantarem mecanismos bloqueadores a vida em 

sociedade, ja que ao se imergir ao mundo fenomenol6gico, dada a escassez de hens de 

que se revestem as comunidades nele erigidas, e factivel que pretensoes incidam com ''--
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tamanha facilidade, de modo que se busque cada vez mais um meio justo para o seu 

deslinde (GUILHERME, 2003, p.32). 

Com efeito, "[ ... ] a indefinir;:iio de situar;:oes das pessoas perante outras, perante 

os bens pretendidos e perante o pr6prio Direito e sempre motivo de anglistia e tensiio 

individual e social" (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2007, p.26). Nota-se, com 

isso, "[ ... ] que a evolur;:iio da resolur;:iio conflituosa caminhou por ter o Estado como 

interventor [maior] nas relar;:oes, primeiramente religiosas, ate culminar na sua 

totalidade, afastando o caniter privado dominante" (SANTOS, 2010, p.8 - inserr;:iio 

nossa), conquanto este se sobressaia veementemente nos modos altemativos atuais, 

reveladores de celeridade, totalmente desburocratizados e niio recursosos. 

Mas a celeuma que se ressalta, contudo, reporta-se ao excesso de formalismo 

criado em face de todo o mecanismo processual, motivo pelo qua! nem sempre a 

demanda impetrada reflete o resultado esperado, elevando o instrumento satisfativo a 

um caniter meramente convencional, que busca uma justir;:a por pura transigencia. 

Sohre esses aspectos, e ceme m:iximo a ideia trazida por Billier e Cassien (2005, 

p.59), quando poem em duvida em ser a justir;:a do Estado, mediante toda a sua 

positivar;:iio legal, uma manifestar;:iio verdadeiramente erigida de forma natural ou 

puramente convencionada, maquilada de modo a alr;:ar niio aquilo que se esperava, mas 

tao somente solver a crise instaurada, rumando por conquistar o seu escopo jurisdicional 

m:iximo: a paz social (WAMBIER, 1999, p.38), que, na ideia de Kelsen (KELSEN, 

1998, p.9), reside unicamente na felicidade do ser. 

Nesse mesmo remar, importante trazer a tona o que denota Hansen (2008, p.77), 

quando expoe que a complexidade em que se ergueram os seculos modemo e p6s

modemo e imensur:ivel, posto que cada seara - social ou juridica - possui sua 

Iinguagem pr6pria, seus costumes unicos e posicionamentos fortemente sedimentados. 

Assim, ao se tratar do processo como mecanismo resolutivo estatal, este, da 

mesma forma, possui formalismos que conquistou ao longo de toda a sua trajet6ria 

juridico-hist6rica, os quais formam, na maioria das vezes, um conglomerado vasto o 

bastante para tom:i-lo recursoso, moroso e, muitas vezes, ineficaz. 
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Sob essa 6ptica, projetos ilus6rios sao cada vez mais movimentados pelas casas 

bicamerais brasileiras, de modo que se coloque em xeque todo o manto juridico ja 

sedimentado, deturpando aprendizados concertados de forma justa e eficaz31
. 

0 que e justo na verdade assim o e porque consiste, segundo autoconceito, numa 

justir;a hist6rica - aquilo que ja se aprendeu e concebeu como fonte hermetica e dotada 

de resolutividade quando posta diante de um ponto de fato ou de direito. 

Doutro modo, institutos altemativos como a arbitragem e a mediai;ao, p.ex., 

vistos como formas celeres de resolu<;ao litigiosa, sao cada vez mais tolhidos pelo 

pr6prio Estado - o que niio ocorre intemacionalmente - e pela sociedade emergente, 

que insiste em perscrutar pelo Judiciario para enxergar resolvidas as suas lides 

insurgentes. 

0 fato de a justii;a ser ou niio uma forma convencionada, bem como o fato de 

determinada situai;ao preexistente conduzir a uma resposta esperada ou a uma senteni;a 

meramente resolutiva de merito, nao dista do carater puramente justo, conquanto este 

deva ser plenamente enxergado pelos interessados. 

Deste ponto, de modo meramente exemplificativo, se o que se pretende e tao 

somente um ressarcimento em pecunia e este, ao ser levantado junto ao Estado e 

percebido no todo, possivelmente se observou o principio do justo na relai;ao. Contudo, 

se ao meio do feito as partes forem imprensadas a transigir, posto que nao se veria tao 

logo uma decisao pr6xima do favoravel, vislumbra-se uma justii,:a convencionada, longe 

de alcani;ar igualdade e, da mesma forma, dignidade32
• Tenta-se, muitas vezes, uma 

celeridade puramente ilus6ria, e que, ainda que facultada por lei, nao esta plasmada por 

uma favorabilidade mutua ou por um bem comum. 

Ipso facto, conquanto toda transigencia nao seja forma defesa em lei, mas sim 

por ela plenamente abarcada33
, divaga-se, com propriedade, se realmente o problema 

31 Em sobrevindo mudam;as de cunho radical e abolicionista, rompe-se com toda a jurisprudencia ja 
pacificada, bem como com toda a base principiol6gica erigida em tomo daquele ou doutro ponto de fato 
ou de direito. , 
32 Na Justi9a do Trabalho sao comuns os acordos travados entre as partes, muitas vezes realizados 
extrajudicialmente, de modo que nao se busque mora maior na solu9ao de uma crise que, em certos casos, 
alcan9aria as Cortes Superiores, impondo um distanciar infinito. Do mesmo modo, nao se pugna ao que ja 
se definiu por lei quando da favorabilidade de se transigir. 0 que ocorre, em certos casos, e a preteri9ao 
de valores para que se veja tao logo o deslinde dos fatos conspurcados, com cedencias desfavoraveis, em 
regra da parte reclamante, para que veja saldada a sua divida em face do reclamado. 
33 Cf. art. 269, III da Lein. 5.869/73 (C6digo de Processo Civil), in verbis: "Haveni resolu9ao de merito: 
[ ... ] III - quando as partes transigirem". Nao se cogita a faculdade ou mesmo o interesse das partes em 
procurarem por um acordo entre si, mas o fato destas mesmas partes serem levadas a transigir pelo fato de 
o processo, em perdurando tempo maior para o seu fim, tampouco trara o bem da vida expropriado ou 

( 
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conduzido pelas partes em crise teria uma ou outra resposta do Judiciario caso fosse 

esperado tempo maior. E tempo elevado, contudo, e sin6nimo de inacesso ou mesmo de 

injusti9a, traduzindo-se pela efetiva tutela, quando executada no prazo (MARINONI, 

1994, p.86), motivo pelo qual o pr6prio magistrado, com base nos textos legais, pugna 

por acordos em audiencias primarias ou mesmo no bojo final do feito, favorecendo a 

emersiio de umajusti9a antecipada34
. 

E fato e reafirmar as palavras ora epigrafadas, que a mora com que percorrem os 

feitos no Judiciario, em sua maioria, for9a as partes a acordarem sobre pontos 

desconcertados com os seus pr6prios anseios ou mesmo porque, segundo Habermas 

(1999, p.103), usam de uma "[ ... ] escolha racional dos meios em face de determinados 

fins ou da avalia9iio racional dos fins face as preferencias existentes"35
, as quais, vez 

outra, siio infinitamente escassas. E complementa, em seu concertar, que "o que esta em 

jogo siio simplesmente as tecnicas adequadas" (HABERMAS, 1999, p.103), sendo estas 

puramente processuais e procedimentais. 

Ha, com isso, que se irromper com formalismos dispensaveis a resolu9iio de 

conflitos, ja que a cada dia surgem novas necessidades nos campos social e juridico; 

uma corrente verdadeiramente autopoietica. 

Porem, toda ruptura niio deve pautar-se por uma evolu9iio reacionaria ou por 

provoca9iio do Constituinte Originario para imposi9iio de muta95es constitucionais, mas 

sim por uma adequa9iio das formas ja existentes aos anseios da sociedade p6s-modema, 

imersa num contexto globalizado, principiol6gico e carregada de automatiza95es, cuja 

justi9a, como se enfocou, niio ha como estar num todo universalizada, mas tiio-somente 

atrelada a por95es de igualdade em suas rela95es. 

infeccionado, necessitando que se impetre medidas de sequestro, arresto etc., postergando ainda mais o 
justo da rela91io. Nota-se, com isso, a frequente exposi9ao do C6digo ao pugnar, em varios artigos, pela 
concilia9ao (Cf. art. 277, § 1.0 da mesma Lei, in verbis: "O juiz designara a audiencia de concilia91io [ ... ]. 
§ 1.0 A concilia9ao sera reduzida a termo e homologada por senten9a [ ... ]). 
34 E presente, na atualidade, a corrente defensora da manten9a da media9ao pre-processual, de modo que 
as partes em crise possam p6r seus problemas ii mesa, cara a cara, e, ainda que nao sobrevenha solvencia 
deste ato, dirigem-se ao Tribunal com menos dissabor. Neste sentido ea reda9ao expressa do art. 278 da 
Lei n. 5.869/73 (C6digo de Processo Civil), in verbis: "Nao obtida a concilia9ao, oferecera o reu, na 
pr6pria audiencia, resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se 
requerer pericia, formulara seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente tecnico". 
35 Neste ponto, o autor em comento expoe que a vontade intema de cada pessoa ja se encontra 

preestabelecida pelos seus pr6prios desejos e valores. Para um melhor aprofundar v. HABERMAS, J., op. 
cit., p.102-117. 
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Como bem reafirma Dinamarco (2004, p.379), "[ ... ] nao se trata de renegar as 

finas conquistas [ ... ],mas de canaliza-las a um pensamento critico e inconformista". 

E nao se pode, por fim, dizimar o processo - mecanismo buscante de justi9a, 

firmado na norma material - ao antiformalismo extremo, com procedimentos 

simplificados ou flexibilizados, conquanto abolicionistas dos valores intrinsecos mais 

visados e revisitados - justi9a, paz social, seguran9a e efetividade (OLIVEIRA, 2003, 

p.65) -, mas sim tecer criticas ao modelo processual atual no que conceme a confec9ao 

de justi9a por intermedio de convencionamentos, de modo a al9ar a celeridade que nao 

conquistara desde a sua genese. 

Nao se tern ao certo os verdadeiros motivos nem mesmo todas as respostas. 0 

que pode ser prescrito, conquanto de modo ainda complexo, e uma teoria que 

fundamenta todo o modelo geneal6gico processual, composta por tres fuiicos pilares: o. 

pilar reformista, o pilar imanente e o pilar cultural, enxergados sob um patamar 

holistico, construidos sobre bases doutrinarias s6lidas e concretas, que permitem um 

visualizar real entre os institutos: processo, jurisdi9ao e justi9a. 

Por este vies, e possivel que se compreendam problemas endoprocessuais, 

legiferantes e culturais, focados ora na descren9a normativa, ora no pugnar por 

flexibiliza96es de cunho ilus6rio e mutante. 

Os pilares de justii;a processual: eficacia versus eficiencia normativa 

Desde que o Estado deteve para si o monop6lio da justi9a, na tentativa de 

romper com resquicios de autotutela, come9aram a incidir criticas sobre a sua forma 

estrutural hierarquizada: para uns, existem problemas que carecem de normas 

regulamentadoras de maior amplitude; para outros, o teor de toda a legisla9ao e infimo 

ou muito extenso e niio alcan9a toda a problematica social. E ha, alem disso, aqueles 

que apontam carencia material e pessoal do Poder Judiciario (WATANABE, 2005, 

p.64). 

Ocorre que, quando o Estado se coloca diante de um problema, na 

obrigatoriedade de dizer 0 direito as partes, nao busca conhecer 0 porque ali chegararn, 

mas sim, por pr6pria imposi9ao legal, quern delas devera receber tutela, diferentemente, 

p.ex., dos meios altemativos ou extrajudiciais de administra9ao de conflitos negociais, 

de larga aplica9iio intemacional, como a arbitragem e a media9ao, cujo interventor 
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procura, desde logo, desvendar aonde se pretende chegar e o que realmente se quer 

alcan9ar, de modo que inexista um final puramente em vao e oneroso. 

Contudo, mesmo ao se reunir todas essas divergencias num s6 prospecto, nao se 

consegue depreender, de modo absoluto, o porque do precario funcionamento 

processual e do consequente senso se inacesso a justi9a, fatores estes que geram, 

obviamente, um crescente clamor por reformas ilus6rias, no intuito de que possam unir, 

ao mesmo tempo, celeridade e presta9ao jurisdicional, tendo como meta fuiica o fator 

tempo. E tempo desmedido, como ja se real9ou, e sinonimo inverso do justo. 

A satisfa9ao particular e algo que caminha muito alem do que o Estado possa 

realmente amparar, ja que o ser humano, pela sua pr6pria cultura, e um ente buscante, 

inquieto e influenciado por perspectivas mutacionais, o que leva a legisla9ao a um 

aspecto nomade, tendo de migrar para posi95es ate entao inconcebiveis juridicamente 

ou mesmo de cunho extremamente atravancador ou flexibilizado. Ate mesmo em 

celebres passagens da Filosofia, o homem e retratado como ser que deseja, como na 

visao de Socrates (470 ou 469 a.C.), quando expoe os termos conhece-te a ti mesmo. 

Ao se tratar, de modo perfunct6rio, do que se entende como eficiente, Motta e 

Bresser Pereira (1980) demonstram que consiste na melhor utiliza9ao de recursos, cujo 

foco esta ligado a um objeto especifico. 

Um Tribunal eficiente, nesta 6ptica, e aquele que reline born corpo de 

julgadores, atualizados e capacitados, para que das crises aclarem, sem que se perca de 
_J 

vista o foco humanistico. Para tanto, fazem uso de mecanismos legais - a lei 

processual. 

A eficacia, por sua vez, repousa na escolha adequada do procedimento, o que 

resulta em sucesso na opera9ao (METCALFE; RICHARDS, 1992, p.33-34). 

No campo processual, eficaz e o processo que verdadeiramente tutela, que 

resolve a crise juridica, seja pela escolha adequada do procedimento, pela correta via de 

cogni9ao que utiliza o magistrado ou mesmo pelo aparelhamento que deve possuir o 

Estado para que ofere9a assertivamente justi9a. 

Entretanto, ao se verificar a nao confluencia entre processo e justi9a na 

atualidade secularizada, ja que nao se pode neles enxertar um paradigma universal, vez 

que ganham diferentes arquetipos conforme a pr6pria forma9ao social, o problema face 

ao binomio eficiencia-eficacia persiste, pois nao e unanime se se busca justi9a, 

celeridade no provimento, igualdade de acesso, satisfatividade no ato de tutelar 

ou uma verdade real. 
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0 desemaranhar da celeuma, de modo que se caminhe a uma forma resolutiva, 

ainda que niio se possam galgar referenciais de total absolutividade, reside em tres 

1micos pilares: o reformista, o imanente e o cultural. E todos eles formam um bloco 

uniformizado, devendo ser vistos de modo holistico pelo doutrinador contemporaneo. 

0 pilar reformista 

0 problema que se coloca refere-se tanto ao direito substancial quanto a materia 

processual, que marcham juntos na tentativa de melhor atender aos interesses sociais e 

colocar num pedestal cada vez mais elevado o processo jurisdicional e a garantia de 

acesso a justi<;a por ele abarcada. 

Nao e de hoje que o Estado vive cenarios mutantes na ordem juridica, inclusive . 

de influencia externa. A partir do momenta em que se conta com infilneras reformas 

legislativas, niio parece impossivel al<;ar um modelo tinico e resistente de processo, que 

satisfa<;a os anseios e as pretensoes em crise, e, num plano amplificado, favore<;a o 

efetivo acesso a justi<;a. 

Certamente, muitas criticas incidem sobre ser ou niio assertivo o metodo 

legislativo utilizado, de modo que proporcione uma reforma concisa e tendente a 

erradicar heran<;as daninhas que comprometam o servi<;o lidimo da justi<;a. 

Na visiio de Freire (2003, p.83), e imprescindivel que, ao se lan<;ar a qualquer 

tipo de medida desse genera, seja em materia substancial ou mesmo formal, devam ser 

ponderados "[ ... ] procedimentos que visem preservar, tanto quanto possivel, a clareza, a 

precisiio e a unidade do seu texto, suprindo lacudas e desfazendo ambiguidades que 

possam comprometer o sentido das suas disposi<;oes". 

Por isso, como bem define Watanabe (2005, p.22), ainda que necessarias sejam 

as reformas, e preferivel recondicionar a romper radicalmente. 

Contudo, sob essa perspectiva incidem duas problematicas: a primeira, de que 

toda e qualquer reforma deva ser autoexplicativa, o que faz com que muitos 

parlamentares suprimam pontos cruciais que seriam de fundamental importancia a sua 

aplica<;iio pratica; a segunda, ainda mais obsoleta, de que cabe unicamente ao interprete 

a atribui<;iio de valor a norma, sendo o Legislativo apenas o responsavel por sua feitura. 

Em regra, o primeiro interprete da norma (interprete imediato) e o pr6prio Poder 

Legislativo, e a ele cabe atribuir valor ao que escreve, atuando num nivel mais elevado, 

de modo que possa vislumbrar nuances entre teoria e pratica, ja que toda manifesta<;iio 
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legal oriunda de um problema fatico ou da necessidade que o Estado tern de regular 

determinada consequencia ou tradi9ao (CARVALHO, 2009, p.88). 

Como preceitua Diniz (1991, p.98), "[ ... ] o legislador nao cria direito, apenas 

traduz em normas escritas o direito vivo, latente no espirito popular, que se forma 

atraves da hist6ria desse povo, como resultado de suas aspira96es e necessidades". 

Sob esse ponto de vista, a pnitica ja se encontra formada na mente legislativa 

antes mesmo da sua conversao em projeto de lei - que e imanente ao seio social -, 

cabendo ao hermeneuta (interprete mediato) apenas a sua verifica9ao face aos 

problemas sem margem de regula9ao. E nao se pode negar, ademais, que se trata de um 

mecanismo de sapiencia, pois ha um verdadeiro processo sequencial, que compreende 

atos de leitura, interpreta9ao e compreensao (CARY ALHO, 2009, p.174). Pela leitura, o 

legislador organiza as palavras, os simbolos textuais; com a interpreta9ao, atribui valor a 

eles, mediante compara96es diversas; e, ao final, edifica o seu entendimento, pela 

compreensao, da qua! exsurge o valor real da norma escrita. 

Porem, como os confrontos e crises sociais sao muitos, a norma posta nem 

sempre e abrangente no todo, alem da supressao terminol6gica existente, o que faz com 

que recaia nas maos do interprete mediato. Este, sob uma 6ptica critica, muitas vezes 

enxugada, acaba por ser o responsavel por indicar a sua dire9ao normativa, o que gera 

infuneras decisoes divergentes, jurisprudencias desconexas, perspectivas mutacionais 

ilus6rias, de cunho abstrato, conduzindo o processo a um emaranhado de jun96es 

puramente modemistas e pouco tuteladoras. 

Nao se obsta, de nenhum modo, que o jurista deva ser contemporaneo no seu 

entender e atuar, como preceitua Dinamarco (2002, p.379)LI)las que nao se ponha 

jamais a criar ou valorar aspectos de modo inverso a perspectiva-fim que almejou o 

legislador. 

Para tanto, bem refor9a Carvalho (2009, p.44) que: 

0 cientista deve esfon;:ar-se para, em primeiro lugar, manter suas proposi9oes 
dirigidas a um ponto comum, o que atribui unidade ao discurso e, em 
segundo, afastar, ao maxirno, inclina9oes ideol6gicas, manifesta9oes 
emotivas e recursos ret6ricos, fazendo de seu discurso o mais neutro possivel. 
A neutralidade absoluta, no entanto, e uma utopia [ ... ], pois todo 
conhecimento importa uma valora9ao (interpreta9ao) condicionada aos 
horizontes culturais e ideol6gicos do interprete. 

Na mesma linha da autora em enfoque, ainda que o direito positivo seJa 

prescritivo: 
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Nao [se pode] esquecer, no entanto, que esta linguagem encontra-se inserida 
num contexto comunicacional, apresentando-se, assim, como um fenomeno 
de comunica9ao. 0 direito, sob este ponto de vista, e um sistema de 
mensagens, insertas num processo comunicacional, produzidas pelo homem e 
por ele utilizadas com a finalidade de canalizar o comportamento inter
humano em dire9ao a valores que a sociedade almeja realizar (CARVALHO, 
(2009, p.135-136-inser9ao nossa). 

Assim, se o processo de formulac;:iio do Direito tambem e comunicacional, deve 

o legislador, imprescindivelmente, atuar no plano proativo, fazendo com que a lei, 

processual ou material, seja cada vez mais clara e abrangente, proporcionando ao 

Tribunal dizer o Direito de modo correto - e nao somente dize-lo, mas verificar, de 

modo antecipado, aonde pretendem as partes chegar com seu problema, garantindo que 

o processo possa realmente tutelar, fazendo valer os anseios sociais e a efetiva 

jurisdic;:ao. 

Outro aspecto a ser considerado e o metodo utilizado na edificac;:ao legislativa. 

Numa perspectiva mais enxugada, e possivel que se vislumbre, sob a 6ptica de Ferraz 

Junior (2003, p.20-21), dois principais vetores que se aplicam de inicio: o dogmatico e o 

zetetico. 

Como se disse anteriormente, uma vez que o legislador e o interprete imediato 

da norma, deve ele tambem se utilizar de metodos para que chegue ao porque da 

incidencia ou necessidade de reforma. Nao se tratam, porem, de mecanismos 

unicamente hermeneuticos, pois tambem sao aplicaveis ao ambito de criac;:ao da lei, 0 

qual, do mesmo modo, e fator interpretativo do problema em si. 

Nesta perspectiva, nota-se que o metodo zetetico reafirma qualquer elaborac;:ao 

normativa sobre um ponto de partida, sobre uma constatac;:ao, de modo que sejam 
j 

buscados novos resultados, aplicando-os ao problema que se precisa resolver. Em 

contrapartida, 0 metodo dogmatico visa a interpretac;:ao dos fenomenos sociais muito 

mais de perto, de modo que a lei a ser criada seja aplicada ao caso concreto. 

Em outros termos, enquanto o zetetico situa-se no plano do ser, o dogmatico esta 

num patamar mais elevado: o do dever ser (FERRAZ JUNIOR, 2003, p.18). 

Desse modo, a forma zetetica se molda a por em duvida determinado ponto 

acinzentado, enquanto a dogmatica atua com muito mais firmeza, em carater de 

adequac;:ao. Alem disso, o modo zetetico e infinito, uma vez que abrange o meio 

especulativo. Ja 0 dogmatico, por estar regrado as medidas exatas do problema, e finito. 
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Na visao de Moussallem (2005, p.115), ambas as formas citadas resumem-se em 

atos de6nticos implicitos; sao termos que, quando empregados na feitura da norma, 

reportam-se sempre, no final, ao dever ser. 

Como nenhum deles, em regra, parece p6r fjm a celeuma posta, pois 

especula<;ao nem sempre da genese ao concreto; e excesso de teor tampouco al<;a um 

ideal social, e assertivo utilizar-se do modelo proposto por Carvalho (2009, p.184); um 

metodo miscigenado ou sui generis que contempla ambos os institutos supracitados: o 

metodo semi6tico, que reline especula<;iio com firmeza de sentido, partindo da premissa 

infinita ao carater finito, ate que adeque a perspectiva da norma aos reais anseios e 

pretensoes sociais concretas a serem transcritas pelo legislador. 

Este metodo, tendo como base linica o signo (a palavra), consiste em se obter, 

por meio de um suporte fisico ( o texto escrito e o fato social), uma associa9ao entre 

significado e significar;:iio. 

A explica<;ao que espelha toda esta teoria esta edificada nos inlimeros conceitos 

que se formam acerca de um ponto de fato (os problemas sociais diversos), conceitos 

estes que nada mais sao do que valora96es (significar;:iio) propostas por um ente 

qualquer, e que, por meio da linguagem e da pre-compreensao do legislador (interprete 

imediato), atribuir-se-ao novos recitares (significados). 

Somente com base no problema posto e que se pode partir a sua explora9ao e 

edificar significa96es, plasmadas por um conhecimento previo, que consiste no pr6prio 

documento anterior, ja vivenciado, o qua! devera nao se romper no todo, mas ser 

recheado de novos significados, de modo adequado a realidade processual, sem 

perspectivas metafisicas de justi<;a. 

Trata-se, de modo amplificado, na consubstancia<;ao das formas sintatica/ 

semantica e pragmatica: a) a primeira (sintatica) modela a estrutura da norma (a base 

s6lida na qua! se deita o Direito Processual e todo o seu campo axiol6gico ); b) a 

semantica, o seu significado, a amplitude as pretensoes sociomundiais emergentes; c) a 

pragmatica, a sua visualiza9ao pratica, isto e, a aplicabilidade face aos casos praticos 

que exsurgem, donde se extraem, a posteriori, entendimentos s6lidos e bem formados, e 

nao vagas jurisprudencias ou doutrinas (CARVALHO, 2009, p.344). 

Somente pela abrangencia que proporciona este metodo, na forma certa de 

enxergar de Paulo de Barros Carvalho (2007, p.80), e que as normas e reformas 

processuais passam a ter sentido completo, dispondo do "[ ... ] minimo indispensavel 
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para transmitir uma comunica9ao de dever-ser", sem tenderem ao infinito, ao vazio, ao 

incompleto ou ao completo excesso legiferante e jurisdicional. 

0 pilar imanente 

0 segundo modelo foca diretamente o problema que ocorre de dentro para fora 

do sistema processual - modo centrifugo - quando do oferecimento de justi<;a, 

voltado intrinsecamente a atividade dos Tribunais e de seus serventuarios. 

Preterindo formas ativistas, que aqui carecem de espa<;o para explica96es 

elevadas, ressaltam-se dois dos principais problemas relativos a consecu<;ao de justi<;a, 

os quais repousam na atividade de cogni9ao que realiza o Tribunal quando diante de 

determinado problema e na carencia estrutural que possui, seja humana ou material. 

Neste sentido, Watanabe, com sua celebre obra Da cognir;iio no processo civil, 

esclarece alguns pontos importantes que merecem destaque. 

Como bem reafirma o renomado autor, "[ ... ] a organiza9ao judiciaria sera 

sempre falha [ ... ] se inexistirem juizes preparados [ ... ] e uma adequada infraestrutura 

material e pessoal para lhes dar o apoio necessario" (WAT AN ABE, 2005, p.29). Sob 

esta perspectiva, enquanto nao se instrumentalizar o pr6prio Tribunal, responsavel por 

acolher os problemas e resolve-los, tampouco se tera o esperado pela sociedade, que 

busca justi<;a de modo efetivo a todas as atrocidades que o meio oferece. 

Para tanto, menciona tambem a dissipa9ao das crises juridicas por meio de 

procedimentos extrajudiciais, que procuram o porque do direito e nao somente a quern 

se deve tutelar (WA TANABE, 2005, p.29). 

Quando o Tribunal se ve diante de determinado problema, nao se deve utilizar 

somente do intimo conhecimento juridico, mas tambem do carater psicol6gico e 

vivencial que traz como bagagem (pre-compreensao ). Contudo, a medida que cada vez 

mais sao crescentes as muta96es no piano sociomundial, imers91.uma economia de 

massas, capitalismo em ascensao e modos globalizados e uniformizados, dificil se 

mostra a tarefa de interagir com o problema somente pelas provas que se colhe, ja que 

isso, como bem afirma Watanabe (2005, p.64), somente se consegue com atualiza<;ao e 

preparo. 

Desse modo, nao ha que somente aparelhar o Tribunal de legisla96es e reformas 

bem formadas sob a egide semi6tica anteriormente esbo9ada, pois tambem se mostra 

necessario dota-lo de pessoal capacitado e atualizado, mesmo que isto se de a 
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posteriori, mediante correto enxerto, fixando-se a devida cogni9ao e permitindo-se que 

0 processo galgue 0 escopo maximo do oferecimento da justi9a: a pacifica9ao. 

0 pilar cultural 

Depois de perpassar por criterios 16gicos, resta abordar o carater menos explicito 

no Direito Processual: o paradigma cultural. 

0 porque de se infiltrar neste caminho deve-se ao fato de que o Estado e rico em 

diversas culturas, o que influi certamente no aspecto juridico, seja nas mais variadas 

jurisprudencias ou mesmo no metodo interpretativo e criativo dos Tribunais, 

doutrinadores e do pr6prio Poder Legislativo. 

Alem disso, todo o modelo processual e influenciado por vertentes comparadas, 

que formam verdadeiros contrapisos movedi9os, carecendo, mais tarde, de estrutura 

para o seu funcionamento. Nesses moldes, e comum a praxis a utiliza9ao de vetores 

flexibilizadores, inclusive nas reformas legislativas processuais, que cada vez mais 

ganham espa90. 

Exemplo claro disso e o art. 285-A do C6digo de Processo Civil, que vem assim 

redacionado: "Quando a materia controvertida for unicamente de direito e no juizo ja 

houver sido proferida senten9a de total improcedencia em outros casos identicos, podera 

ser dispensada a cita9ao e proferida senten9a, reproduzindo-se o teor da anteriormente 

prolatada". 

Outro exemplo, segundo Cabral (2010, p.135), tendo como base o anteprojeto do 

novo C6digo de Processo Civil, precisamente em seu art. 151, § 1.0
, ressalta importante 

inova9ao, in litteris: 

Os atos e os termos processuais niio dependem de forma determinada, seniio 
quando a lei expressamente a exigir, considerando-se validos os que, 
realizados de outro modo, !he preencham a finalidade ess1mcial. § 1.0 Quando 
o procedimento ou os atos a serem realizados se revetarem inadequados as 
peculiaridades da causa, devera o juiz, ouvidas as partes e observados o 
contradit6rio e a ampla defesa, promover o necessario ajuste. 

Fato e, porem, que, mesmo com um novo C6digo em espera, ainda nao cabe 

afirmar que ha uma tendencia incisiva de flexibiliza9ao, seja em materia cognitiva ou 

meramente procedimental. 

0 que ha, em regra, e uma tendencia ao extremismo, que pode, vez outra, 

resultar numa confluencia entre ativismo e normas ou formas cognitivas inaplicaveis ou 
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inalcan9aveis, que tampouco trariio o apojo indispensavel ao sistema processual, o que 

proporciona demerito e perigo a seguran9a nas decisoes. 

Considerai;oes finais 

Em desfecho ao que se perpassou, importantes considera96es se chocam 

unicamente a justi9a, num embate travado em face do mecanismo processual vigente na 

atualidade, cuja sociedade cada vez mais pugna por altera96es e inova96es. E justi9a, 

numa perspectiva universal - ainda que toda a sociedade se veja imersa em diapasoes 

diversos de valores -, mostra-se atrelada a igualdade que se clama em qualquer rela9iio 

conflituosa; uma verdadeira virtude vista sob a 6ptica aristotelica. 

Nao ha, como regra, uma justi9a regrada unicamente a resolu9iio litigiosa, mas 

um forte aliado que se criou para que se veja igualitaria toda rela9iio social, seja ou niio 

com base no Direito Processual, ja que existe entre sociedades desprovidas de lei ou 

mesmo em meio a pr6pria physis. 

Abordar o processo jurisdicional - instrumento garantidor de justi9a -, cujas 

bases refletem o quiio moroso e, toma-se motivo pelo qual o pr6prio Estado-juiz pugna 

pela utiliza9iio de conven96es e transigencias nas rela96es, momento pelo qual se 

questiona se haveria justi9a em face de uma cedencia coagida ao deslinde de certa 

celeuma perpetrada. 

Em tese, o que se teria como justo acaba por mitigado em face dos acordos 

travados anteriormente ao desfecho, de modo que justi9a incompleta se fai;a de modo 

antecipado, sob pena de se perder todo o objeto demandado. Justi9a, diferentemente do 

que se ere e espera, pauta-se por um hem comum, pela naturalidade e igualdade. 

Na vertente formalista em que caminha o processo como instrumento satisfativo 

de direito material, niio estiio distantes levantes em prol ao combate de toda a sua por9iio 

burocratizada, conquanto ainda se pretiram mecani~Jos altemativos muito mais celeres 

- de amplitude intemacional - que, por 6bvio, demonstram uma justi9a natural muito 

mais enraizada, pois todos os convencionamentos neles travados sequer siio conduzidos 

tendenciosamente. 

Ademais, resta inferir ser imprescindivel que, ao se tratar do campo legiferante, 

toda reforma processual ou substancial deva estar plasmada por um metodo adequado 

aos anseios sociais, como a forma semi6tica, de modo a compor um campo miscigenado 

de valores, permeados tanto pelo campo do ser como do dever ser. 
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Ha que se cuidar do problema endoprocessual, que reflete a total ineficacia do 

plano normativo quando da carencia de atualizai;ao e preparo do pr6prio Tribunal, de 

modo que possa conduzir os feitos a uma cognii;ao exauriente; jamais rarefeita. 

Enfim, os problemas que nascem no seio sociomundial carecem cada vez mais 

de resolutividade rente a sua realidade, motivo pelo qual deve o Estado dotar-se de 

fontes s61idas para que os dissolva e que estas sejam muito mais garantes de jurisdii;ao e 

justii;a, compondo lidimamente um devido processo legal. 
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DALTONISMO SOCIAL - UMA ABORDAGEM SOBRE AS COTAS NAS 

UNIVERSIDADES 

Fernando Antonio Soares de SA JR.36 (FEMA-Assis) 

RESUMO: Esta na condi9iio humana buscar uma vida com menor numero de priva9oes 
possiveis com viabilidade de expansao nao apenas material, mas tambem intelectual. 0 
homem privado da educa9ao fica a margem do conhecimento tendo sua existencia 
biol6gica possivelmente assegurada por seu trabalho fisico, mas passa a vida toda sem 
possibilidade de ser ouvido pela sociedade que ensurdece as suas demandas. 0 processo 
de democracia da maioria cria efeitos sociais drasticos, padronizando modelos 
dogmatizados como "melhores" para a popula9ao sem respeito as minorias que muitas 
vezes sequer representam o menor numero de individuos, mas sim os que sao menos 
atendidos pelas teias de poder. Com a recente aprova9ao do projeto de lei da Camara 
dos Deputados que determina a destina9ao de cotas nas universidades federais 
brasileiras, retoma for9a a discussao sobre os verdadeiros paradigmas da igualdade, sob 
aspecto do tratamento diferenciado entre as pessoas. 0 presente artigo propoe novos 
olhares sobre a velha questao da lei de cotas nas universidades, analisando-se questoes 
como sua constitucionalidade e justi9a. 

PALA VRAS-CHA VE: Cotas. Universidade. Igualdade. Constitucionalidade. 

ABSTRACT: It's the human condition to seek a life with fewer privations possible with 
feasibility of expanding not only material but also intellectual. The man deprived of 
education is on the side of knowledge with their biological existence probably provided 
by his physical work, but spends his whole life without possibility of being heard by the 
society that deaf to their demands. The process of democracy creates the most dramatic 
social effects dogmatized standardizing models as "best" for the population without 
regard to minorities who often represent the even smaller number of individuals, but 
those who are least served by the webs of power. With the recent passage of the bill the 
House of Representatives that determines the allocation of quotas in the federal 
universities in Brazil, under resumes the discussion of the paradigms of true equality 
under the aspect of differential treatment between persons. This article offers new 
insights on the old question of the quota law in universities, analyzing issues such as its 
constitutionality and justice. 

KEYWORDS: Quotas. University. Equality. Constitutionality. 
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Introdm;ao 

Nao ha duvidas de que as acepc;oes morais de justic;a, de igualdade e de 

liberdade sempre estiveram orientadas por mecanismos ideol6gicos, culturais e 

hist6ricos, no mais das vezes visando justificar o poder da classe dominante sobre a 

subjugada. 

A aplicac;ao geral, sem excec;oes, de todas as regras a toda comunidade humana, 

e tao desigual quanto a segregac;ao de grupos e criac;ao de castas, pois nao respeita as 

diferenc;as individuais, equalizando situac;oes absolutamente distintas. 

0 criterio meritocratico do "dar a cada um segundo suas capacidades", parece 

nao corresponder mais ao ideal paradigma de isonomia do complexo sistema social 

atual (VIEIRA, 2006, p.236). 

Por sua vez a regra fratema de "dar a cada um segundo suas necessidade", nao 

encontra, no sistema capitalista, campo fertil a livre experimentac;ao e as discussoes, 

parecendo a muitos uma medida de pena e de d6, para com determinadas classes, 

historicamente marginalizadas, nao resplandecendo em um legitimo direito de igual 

condic;ao: "N6s somos de antemao seres il6gicos e, por isso, injustos, e podemos 

reconhece-lo; esta e uma das maiores e mais insoluveis desarmonias da existencia" 

(NIETZSCHE, 2005, p.50). 

0 homem precisa nao s6 reconhecer o seu igual, como tambem o seu desigual, e 

a finalidade do criterio de distinc;ao, para s6 entao poder se considerar mais apto a criar 

criterios de desigualdade legitima. 

Lembra Pimenta Bueno que: "A lei deve ser uma e a mesma para todos; 

qualquer especialidade ou prerrogativa que nao for fundada s6 e unicamente em uma 

razao muito valiosa do bem publico sera uma injustic;a e podera ser uma tirania" 

(BUENO, 1857, p.424). 

No Brasil, a experiencia hist6rica atinente a construc;ao do poder politico 

correlaciona-se a duas formas claras de dominac;ao, o patriarcalismo e o escravismo, que 

submeteram tanto as mulheres quanto os negros a condic;ao de sub-cidadaos, sem acesso 

aos direitos sociais e juridicos. tais experiencias moldaram a estrutura social sob a 

forma de castas, cujos reflexos, esquemas de exclusao social sao sentidos ate nos 

tempos atuais (A VELAR; CINTRA, 2004, p.232/233). 

Nesse contexto, surgiram nas ultimas decadas as ac;oes afirmativas, cujo objetivo 

principal e propiciar a universalizac;ao de direitos como: o acesso ao mercado de 
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trabalho, a escolariza9ao e a cultura, sendo de principal destaque o nomeado sistema de 

cotas nas universidades, que propoe a reserva de vagas aos negros nas entidades 

publicas de ensino superior, como uma forma de compensa9ao pelas injusti9as passadas 

e presentes para com estes. 

0 instituto tern sido alvo de fortes criticas, principalmente da elite social, que 

eventualmente sofreu algum tipo de priva9ao em razao da ado9ao desta medida 

afirmativa, bem como de algumas entidades ligadas ao ensino superior, e por outro lado 

tern recebido inumeros enc6mios de diversos setores. 

Com a recente aprova9ao pelo Senado Federal em 08 de agosto de 2012 do 

Projeto de Lei da Camara dos Deputados 180/2008, que assegura 50% ( cinquenta por 

cento) das vagas nas universidades e institutos federais a partir de 2016, para estudantes 

provenientes de escolas publicas, com renda per capita igual ou inferior a um salario 

minimo e meio, com preferencia aos estudantes autodeclarados negros, pardos e 

indigenas, o debate sobre o tema volta a atualidade, merecendo novos olhares criticos 

sobre o assunto. 

Notadamente, a hist6ria denota que os maiores conflitos da humanidade surgem 

das mais elementares questoes que o homem enfrenta desde o inicio de sua existencia. 

0 que e ser livre? ... Ter possibilidade de ir e vir, sem ter comando das pr6prias 

vontades, tendo o homem modemo que se submeter todos os dias a sua indiscutivel 

aliena9ao? 0 que e Justi9a? ... Aplicar a lei ao caso concreto, mesmo que diversas destas 

normas sejam francamente injustas? 0 que e igualdade? ... Aplicar a todos as mesmas 

normas, mesmo que todos ni'io sejam hermeticamente iguais, ou ainda, que nao tenham 

tido o mesmo acesso aos hens e valores corruptiveis? 

Vivemos num mundo complexo e de poucos consensos, sendo necessario 

pensarmos agora a igualdade atraves das desigualdades humanas, para, atraves destas, 

fixamos os parametros seguros para discrimina96es legitimas. 

0 Principio da igualdade - conteudo e possibilidades 

As regras constitucionais firmadas em nome de uma cidadania universal, na 

verdade mistificam as desigualdades reais existentes entre os homens, sob o argumento 

de que todos tern direitos iguais (A VELAR; CINTRA, 2004, p.232/233). 

Para as massas populares que nao pertencem as classes favorecidas, a norma 

juridica e impeditiva e nao igualitaria (V ASSOURAS, 1995, p.89). 
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As rela9oes atuais nao suportam apenas a conforma9ao da igualdade na lei e da 

igualdade perante a lei37
. Para que nao haja quebra do principio constitucional, e 

necessaria uma atua9ao direta, formulando uma equa9ao proporcional entre os 

destinatarios de forma a considerar as diferen9as sociais e as historicamente adquiridas. 

Em suma, "a lei nao deve ser fonte de privilegios ou persegui9oes, mas instrumento 

regulador da vida social que necessita tratar equitativamente todos os cidadaos" 

(MELLO, 1998, p.10). 

Observa-se claramente um deslocamento de interpreta9ao do principio, que 

passou de uma mera obriga9ao estatica de nao se proceder a discrimina9oes, para uma 

atividade dinamica de possibilitar as mesmas oportunidades aos individuos. 

Nao basta nao discriminar. E preciso viabilizar - e encontrar, na Carta da 
Republica, base para faze-lo - as mesmas oportunidades. Ha de ter-se como 
pagina virada o sistema simplesmente principiol6gico. A postura deve ser, 
acima de tudo, afirmativa. E e necessario que esta seja a posi9ao adotada 
pelos nossos legisladores [ ... ). E preciso buscar-se a ai;ao afirmativa. A 
neutralidade estatal mostrou-se nesses anos um grande fracasso; e necessario 
fomentar-se o acesso a educa9ao [ ... ]. Deve-se reafirmar: toda e qualquer lei 
que tenha por objetivo a concretude da Constitui9ao Federal nao pode ser 
acusada de inconstitucionalidade (MARTINS, 2002, p.39). 

No mesmo sentido, lembra Hans Kelsen que: 

A igualdade dos sujeitos na ordenai;ao juridica, garantida pela Constitui9ao, 
nao significa que estes devam ser tratados de maneira identica nas normas e 
em particular nas leis expedidas com base na Constitui9ao. A igualdade assim 
entendida nao e concebivel: seria absurdo impor a todos os individuos 
exatamente as mesmas obriga9oes ou !hes conferir exatamente os mesmos 
direitos sem fazer distin9ao alguma entre eles, como, por exemplo, entre 
crian9as e adultos, individuos mentalmente sadios e alienados, homens e 
mulheres. (KELSEN, 1962, p.190). 

0 direito a igualdade deixa, portanto, de ser o direito de todos serem tratados em 

estrita igualdade, para se transformar no direito a formula9ao de desigualdades legitimas 

entre os individuos, vedando apenas diferencia9oes arbitrarias, quando o elemento de 

37 0 STF no MI n° 58/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/04/1991, se9ao I, p. 4.580 
distinguiu entre o principio da igualdade na lei, e a igualdade perante a lei, considerando o primeiro, a 
exigencia destinada ao legislador, para que no processo legislativo nao possa incluir fatores de 
discriminai;ao responsaveis pela ruptura do principio; e o segundo, como imposi9ao destinada aos demais 
poderes estatais, para que, na aplicai;ao das normas nao as subordinem a criterios que ensejam tratamento 
seletivo ou discriminat6rio. 
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discrimina9ao nao encontra uma finalidade em um interesse social preponderante, 

acolhido pelo direito e pela pr6pria popula9ao. 

A esse respeito, do tema, escreveu Manoel Gon9alves Ferreira Filho que: 

0 principio da igualdade nao proibe de modo absoluto as diferenciar;oes de 
tratamento. Veda apenas aquelas diferenciar;oes arbitrarias ( ... ). Assim, o 
principio da igualdade no fundo comanda que s6 se far;am distinr;oes com 
criterios objetivos e racionais adequados ao fim visado pela diferenciar;ao. 
(FERREIRA FILHO, 200 I, p.277). 

Complementa ainda Canotilho: 

0 princ1p10 da igualdade proibe as diferenciar;oes de tratamento sem 
fundamento material bastante, que o mesmo e dizer sem justificar;ao 
razoavel, segundo criterios de valor objetivo constitucionalmente relevantes. 
Proibe tambem que tratem por igual situar;oes essencialmente desiguais. E 
proibe ainda a discriminar;ii.o: ou seja, as diferenciar;oes de tratamento 
fundadas em categorias meramente subjetivas. (CANOTILHO, 2000, p.419) 

0 grande problema que nos e passado e, portanto, saber quais diferencia96es sao 

validas, e devem ser feitas em nome da isonomia e quais devem ser repudiadas em 

nome dela, lembrando sempre que: "[ ... ] o equitativo e, por sua natureza, uma corre9ao 

da lei onde esta e omissa devido a generalidade" (ARISTOTELES, 1999, p.109). 

Criterios para legitima desequipara~ao 

Referindo-se a questao de melhor distribui9ao de meios e oportunidades aos 

necessitados, John Ralws prop6s a cria9ao de um principio a que chamou principio da 

diferen9a, atraves do qual apresenta a separa9ao dos individuos racionais do mundo real 

atraves de um "veu de ignorancia", por meio do qual eles ficariam privados da 

capacidade de pensar estrategicamente, pois nao conseguiriam precisar qual a condi<;ao 

social, qual a religiao, quais as habilidades fisicas e mentais teriam no mundo real 

(RAWLS, 1971, p.60). 

Por tal metodo, acredita Rawls que OS individuos nao teriam condi96es de 

estabelecer privilegios a si pr6prios, pois nao seriam capazes de prever qual seria a sua 

situa9ao na realidade empirica, e, com base neste ambiente artificial, criariam normas 

que assegurassem a mais ampla liberdade, compativel com a liberdade dos demais, 

arranjando as desigualdades sociais e econ6micas de tal forma que ambas sejam 
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beneficas aos menos favorecidos, ou seja, as diferern;:as seriam admitidas, desde que 

para beneficiar os menos agraciados. 

Sem utilizar artificios extra-empiricos e visando facilitar a tarefa de 

reconhecimento das diferenciac;oes que podem ser feitas, sem agressao a isonomia, 

Celso Antonio Bandeira de Mello elege tres elementos que devem ser observados: a um, 

o pr6prio fator tornado como elemento de desequiparac;ao; a dois, a correlac;ao 16gica 

abstrata entre o fator erigido a criterio de discrimen e a disparidade estabelecida no 

tratamento juridico diversificado; e finalmente, a tres, a consoniincia entre a correlac;ao 

16gica com os interesses absorvidos pelo sistema constitucional. Ou melhor: 

( ... ] tem-se que investigar, de um )ado, aqui)o que e adotado Como criterio 
discriminat6rio; de outro lado, cumpre verificar se ha justificativa racional, 
isto e, fundamento 16gico, para, a vista do trai,;o desigualador acolhido, 
atribuir o especifico tratamento juridico construido em funi,;ao da 
desigualdade proclamada. Finalmente, impende analisar se a correlai,;iio ou 
fundamento racional abstratamente existente e, in concreto, afinado com os 
valores prestigiados no sistema norrnativo constitucional. A dizer: se guarda 
ou nao harmonia com eles. (MELLO, 1998, p.21-22) 

Quanto a escolha do fator de discriminac;ao, adverte o mesmo autor que a lei nao 

pode eleger um criterio diferencial tao especifico que singularize, no tempo presente e 

definitivarnente, um sujeito a ser colhido pelo regime peculiar e, alem disso, lembra que 

o trac;o diferencial a ser adotado devera, necessariamente residir na pessoa, coisa ou 

situac;ao a ser discriminada, vale dizer, fatores extemos a estas nao podem, sem quebra 

ao principio da igualdade, serem utilizados para sujeitar pessoas a regimes diferentes 

(MELLO, 1998, p.23). 

No tocante a correlac;ao 16gica entre o fator e a desequiparac;ao, ha se investigar 

se existe justificativa razoavel para, levando em conta o trac;o desigualador adotado, 

atribuir o especifico tratarnento juridico criado em razao da afirmada desigualdade 

(MELLO, 1998, p.38). 

Finalmente, quanto a consoniincia da discriminac;ao com os interesses protegidos 

na Constituic;ao, entende o autor que e necessario que concorram quatro elementos para 

que a norma de desequiparac;ao seja valida, a saber: 

a) que a desequiparai,;ao nao atinja de modo atual e absoluto, um individuo; 
b) que as situa96es ou pessoas desequiparadas pela regra de direito sejam 
efetivamente distintas entre si, vale dizer, possuam caracteristicas, trai,;os, 
nelas residentes, diferenciados; 
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c) que exista, em abstrato, uma correla9ao 16gica entre os fatores diferenciais 
existentes e a distin9ao do regime juridico em fun9ao deles, estabelecida 
pela norma juridica; 
d) que in concreto, o vinculo de correla9ao supra-referido seja pertinente em 
fun9ao dos interesses constitucionalmente protegidos, isto e, resulte em 
diferencia9ao de tratamento juridico fundada em razao valiosa - ao lume do 
texto constitucional - para o bem pub Ii co (MELLO, 1998, p.41) 

0 nao atendimento a tais fatores de diferencia9ao geram desigualdades que 

poderiam se dizer ilegitimas, que afrontam ao principio da isonomia constitucional e 

que, por isso, nao verteram em normas validas, eis que fulminadas pela pecha da 

inconstitucionalidade material. 

Estatisticas de Acesso a Universidades Publicas Segundo a Cor da Pele 

Antes de analisarmos as a96es afirmativas para acesso diferenciado, pelo sistema 

de cotas nas universidades, principal objeto deste trabalho, ha se verificar se realmente 

existe a discrepfmcia que justifique o tratamento diferenciado, principalmente no que 

conceme a cor da pele do candidato, eis que pelo pr6prio texto constitucional e proibida 

a discrimina9ao em razao da cor. Para tanto utilizamos de alguns dados estatisticos. 

Um estudo realizado pelo IPEA no ano de 2000, denominado Desigualdades 

Raciais no Brasil: Um Balam;o da Intervenc;iio Governamental, demonstrou que 45 % 

( quarenta e cinco por cento) da popula9ao brasileira e composta por negros. Sao cerca 

de 76,4 milhoes de afrodescendentes, que, pelos numeros, nao podem ser considerados 

como uma minoria etnica. 

Por sua vez, os programas A Car da Bahia/UFBA, o I Censo Etnico-Racial da 

USP e as Tabulac;oes Avanc;adas do Censo IBGE 2000, demonstram que, embora nao 

sejam uma minoria no cenario nacional, os negros ainda sao raros nos bancos 

universitarios, veja-se: 
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Deficit 24,33 11,67 30,56 33,55 15,68 18,94 

Fonte: Pesquisa Direta. Programa A Cor da Bahia /UFBA , I Censo Etnico-Racial da USP e IBGE 
Tabula96es Avan9adas, Censo de 2000. 

A tabela de sucesso no vestibular 2000, organizada por cor do candidato e 

segundo o nivel socioeconomico, elaborada pela FUVEST, niio deixa duvidas de que ha 

problemas na distribui9iio de oportunidades de acesso ao ensino superior em rela9iio a 

tais fatores. Observe-se: 

Parda Amarela I lndigellali 

Fonte dos dados brutos: Fuvest (Guimaraes et al., 2002). 

Portanto, a discrepancia entre brancos e negros na faculdade e um fato 

indiscutivel, cabendo verificar se e quais a96es afirmativas seriam mais beneficas para 

amenizar estas disparidades. 

Deficits sociais para com os negros 

Assenta Vera Lucia Vassouras, que o sistema escravocrata produziu a ideologia 

de superioridade dos brancos sobre os negros, sendo que a aboli9iio tirou dos ultimos as 

minimas garantias de subsistencia. Os ex-escravos niio trouxeram direitos de cidadania, 

e o divisor de classes criou sistemas de avalia9iio das diferen9as, valores e padroes que 

impediram a integra<;iio e total emancipa<;iio do negro (1995, p.102) 

Obrigados a viver na periferia das rela96es de produ9iio, os ex-escravos e sua 

descendencia servem aos novos "senhores", em subempregos, empregos temporarios, 

boias-frias, etc., quase que impossibilitados de ascensiio economica, tecnica e cultural. 

Submetem-se, ainda, em grande parte, a uma escondida sistematica de 

domina<;iio, conforme se observa nas palavras de Henrique Cunha Junior: 

[ ... ] e certo que nos damos bem, no campo informal. Pulamos Carnavaljuntos 
e jogamos futebol. Mas niio estudamos juntos, muito menos pesquisamos 
juntos. Mas e um problema social. Niio temos duvida de que e um imenso 
problema social, para o qua! niio se procura solu9iio. Ha aqueles que nos 

#' ., 
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dizem que tern em casa uma empregada negra, que e como se fosse da 
familia. Sem que dividam com ela o capital cultural, a educac;ao dos filhos ou 
o seguro-saude da familia. No Brasil, ate cachorro e membro da familia. (In: 
PETRONILHA; SILVERIO, 2003, p.159) 

Sera, entao, que a rara presern;a de negros, indios e seus descendentes nas 

universidades e mesmo uma questao puramente de indole social, ou a discriminac,:ao se 

encontra tao institucionalizada que ja nao mais nos incomoda? 

As a~oes afirmativas e o seu papel na sociedade 

As ac,:oes afirmativas constituem medidas especiais e, normalmente, de carater 

temporario, tomadas pelo Estado ou mesmo pela iniciativa privada, com a intenc,:ao de 

eliminar ou reduzir desigualdades acumuladas historicamente, atribuindo igualdade de 

oportunidades e de tratamento, com fito compensat6rio das perdas propiciadas pela 

discriminac,:ao e marginalizac,:ao de determinadas classes38
. 

No ambito da educac,:ao, o Brasil aplicou pela primeira vez este sistema no ano 

de 1968, atraves da Lei do Boi (n° 5.465)39, que assegurava nos estabelecimentos de 

ensino medio agricola e escolas superiores de agricultura e veterinaria mantidas pela 

Uniao, cotas preferenciais de 50% ( cinquenta por cento) das vagas oferecidas a 

candidatos agricultores ou filhos de agricultores, proprietarios ou nao de terras, que 

residissem com suas familias na zona rural, e 30% (trinta por cento) das vagas, a 

agricultores ou filhos destes, proprietarios ou nao de terras, que residissem na cidade ou 

vilas desprovidas de estabelecimentos de ensino medio. 

Na atualidade, essas praticas tem-se afigurado principalmente na criac,:ao de 

cursos preparat6rios pre-vestibulares dirigidos a minorias etnicas e na sistematica de 

reserva de cotas nas universidades, sendo estas ultimas o principal alvo de criticas, 

inclusive objeto de ac,:ao direta de inconstitucionalidade ADI n.3.197, proposta pela 

Confederac,:ao Nacional dos Estabelecimentos de Ensino - COFENEN, contra Lei 

estadual do Rio de Janeiro, n. 4.151/03, que instituiu o sistema no estado. 

38 Definic;ao dada pelo Grupo de Trabalho Interrninisterial - GTI Populac;ao Negra. 
39 Dispoe o artigo 1° da referida Lei, atualmente revogada: "Os estabelecimentos de ensino medio agricola 
e as escolas superiores de Agricultura e Veterirniria, mantidos pela Uniao, reservarao, anualmente, de 
preferencia, 50% ( cinquenta por cento) de suas vagas a candidatos agricultores ou filhos destes, 
proprietarios ou nao de terras, que residam com suas familias na zona rural e 30% (trinta por cento) a 
agricultores ou filhos destes, proprietarios ou nao de terras, que residam em cidades ou vilas que nao 
possuam estabelecimentos de ensino medio". 

l 

j 
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Principais Criticas ao Sistema de Cotas 

As principais barreiras erguidas a institui9iio da reserva de cotas para negros nas 

universidades tern sido: 

a) a dificuldade de se definir quern estaria abrangido nas cotas raciais, a 

fim de evitar eventuais fraudes; 

b) o fato de que a ado9iio de cotas para negros nos estabelecimentos de 

ensino superior iria provocar a perda da excelencia na qualidade de ensino das 

universidades; 

c) o prejuizo que a ado9iio de ta! medida poderia propiciar a outros 

grupos; 

d) a fomenta9iio de uma discrimina9iio inversa qualificando come 

desiguais pessoas por questionaveis criterios como a cor de pele. 

Quanto a primeira questiio, vale lembrar a li9iio trazida por Dworkin, que nos 

alerta: "Quaisquer criterios podem ser mal utilizados e, de qualquer modo, eles 

acreditam que os criterios raciais siio errados em principio, e niio simplesmente expostos 

a abuso" (DWORKIN, 2002, p.353). 

No que refere ao segundo obstaculo, cabe observar que: 

( ... ) ao contrano de derrubar a qualidade desse nivel de ensino, como aponta 
o senso comum, essas politicas tendem a melhorar a qualidade das 
institui9oes, porque nelas passariio a ingressar pessoas com grande 
capacidade, mas que, por limita9oes de uma ordem social injusta, niio 
receberam o treinamento ( que e diferente de forma9iio) para o vestibular, 
lembrando ainda que boa parte do conteudo cobrado nesse exame de nada 
servira para a vida universitaria. Assim, niio entrara um aluno pior formado, 
mas um aluno diferente, ate porque as nossas escolas privadas oferecem uma 
forma9iio tao ruim quanto as publicas, e siio, inclusive, piores em quesitos 
como cidadania e altruismo. (PETRONILHA; SILVERIO, 2003, p.17-18) 

Quanto a terceira critica, novamente recorremos a Ronald Duorkin, para dizer 

que qualquer criterio que se adote colocara alguns candidatos em desvantagens em 

rela<;iio a outros, porem uma politica de admissiio pode, ainda assim ser justificavel, 

caso pare9a que o ganho geral da sociedade ultrapassara a perda global (2002, p.350-

351). 

No que se refere a quarta critica, ha que sever que durante mais de 400 anos as 

cotas vigeram no Brasil, porem para os brancos, e ainda continuam a existir por meio de 

mecanismos sutis que ajudam a naturalizar as desvantagens propiciadas as demais 
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etnias, sendo a medida inversa fonte temporaria a tentar minimizar os erros do passado 

(PETRONILHA; SILVERIO, 2003, p.18). 

As cotas raciais e sua constitucionalidade 

Ja neste momento, podemos observar claramente que qualquer criterio que 

venha ser utilizado discrimina uma determinada por9ao da comunidade em rela9ao as 

outras por96es. 

0 criterio meritocnitico, por exemplo, que e comumente aceito como valido em 

concursos publico, provas vestibulares, discrimina aqueles que tern um determinado 

conhecimento especifico daqueles que nao o detem, vale dizer, separa os que conhecem 

o conteudo exigido para a prova dos que o desconhecem. 

Como lembra Oscar Vilhena Vieira: 

0 argumento fundamental e que o meio utilizado para selecionar, portanto, 
para discriminar quern deve e quern nao deve ingressar na universidade, e 
adequado aos fins a que se propoe esta institui91io. Sendo a finalidade de 
produzir conhecimento, assim como transmitir estes conhecimentos as novas 
gera96es, parece legitimo selecionar para a universidade aqueles que tenham 
se mostrado estar minimamente habilitados a realizar, pelo fato de aprender 
informa96es no ensino medio e basico. 
Neste sentido o vestibular seria constitucional, pois constituiria um 
instrumento capaz de selecionar alunos adequados para o curso 
universitario. Se o objetivo da universidade, no entanto, for mais amplo do 
que apenas transmitir conhecimento de uma gera9ao para outra, selecionar 
aqueles que tiveram maior capacidade de aprender, seria inadequado e, 
portanto, um processo de discrimina9ao ilegitimo. (2006, p.310) 

Ocorre que, como o mesmo autor lembra, de acordo com o artigo 207 da 

Constitui9ao Federal, o ensino universitario visa especificamente o ensino, a pesquisa e 

a extensao, e num piano mais geral, o pleno desenvolvimento da personalidade humana, 

seu preparo para o exercicio da cidadania, a qualifica9ao para o mercado de trabalho, 

alem de contribuir para a erradica9ao da pobreza e da marginaliza9ao e para forma9ao 

de uma sociedade mais justa e solidaria. 

A educa9ao superior tern, portanto, objetivos muito mais amplos do que a mera 

transmissao de conhecimento e, continuando a ser usufiuida por uma elite 

preponderantemente branca, dificilmente produzini conhecimento que atenda aos 

interesses, as necessidades, dos excluidos, fomentando as desigualdades tao marcantes 

desde o inicio de nossa hist6ria. 
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As cotas para negros, pardos e indios, nas universidades, tern a seu favor ainda 

dois argumentos de grande peso, um utilitarista, pois propiciara profissionais aptos e 

capacitados a atender as preferencias extemas, muito mais ligadas aos problemas sociais 

de suas comunidades; e um fator de indole ideal, consistente na formac;iio de uma 

sociedade muito mais igualitaria e tolerante e, assim, melhor. 

Nao se pense que as cotas servem como moeda de troca para pagamento de 

todas as injustic;as passadas e presentes, praticadas contra determinadas populac;oes, ate 

porque a universidade niio serve de nucleo de compensac;iio ou reparac;iio social. Alem 

disso, somente a adoc;iio desta medida nao conseguiria dar conta de toda diferenc;a 

criada historicamente. 

0 fator de discrimen tern perfeita justificativa 16gica, basta-se observar que 

embora constitua consideravel parcela da p~pulac;iio, a etnia negra e parda ocupa pifia 

parcela na comunidade universitaria, alem disso, a adoc;iio das cotas guarda intima 

consonancia com os valores constitucionais juridicizados, principalmente o de constituir 

uma sociedade mais justa, fratema e solidaria. 

Considerai;oes finais 

A politica de cotas nas universidades e apenas um instrumento emergencial, 

enquanto se buscam outros caminhos para reduc;iio da pobreza, das desigualdades 

sociais e criac;iio de uma sociedade mais justa e solidaria. Alias, estes valores estiio 

voltados a objetivos fundamentais de nossa Constituic;iio Federal. 

Parafraseando o entendimento de Kabengele, podemos dizer que encontrar 

outras altemativas que niio passam pelas cotas, para niio se cometer injustic;as contra 

brancos pobres e outras classes tambem marginalizadas, e critica sensata e bem vinda, 

mas dizer, apenas que as cotas sao injustas sem propor viaveis altemativas para soluc;iio 

a curto, medio e longo prazo deste conflito e apenas mais uma maneira de se esconder o 

problema e vitrificar o emblema da democracia da maioria (PETRONILHA; 

SILvERIO, 2003, p.127). 

Analisando o Projeto de Lei n. 180/08 aprovado em 08 de agosto de 2012 pelo 

Senado Federal, talvez seus poucos demeritos residam em fazer da excec;iio uma 

verdadeira regra ao resguardar a metade das vagas para o sistema de cotas, implicando 

agressiio frontal ao implicito principio da proporcionalidade e ao retirar das 
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universidades sua autonomia na admissao de discentes. Todavia, nao ha cura eficaz que 

nao passe pelo sabor amargo do remedio. 

Se para que venhamos a construir a sociedade justa, fixada em padroes 

imparciais sonhada por Ralws com seu veu da ignorancia, temos de quebrar paradigmas 

institucionalizados, e tempo de se reexaminar o que verdadeiramente queremos dizer 

com tratamento igualitario. 
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0 TRANSEXUAL, A ALTERA<;AO DE PRENOME E GENERO NO 
REGISTRO CIVIL E 0 ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS 
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Camilo Henrique SILVA 40 (UNIP AR-Umuarama) 

RESUMO: Diante da diversidade social e cultural existente, especialmente no que diz 
respeito a orientar;:ao sexual do individuo e sua exteriorizar;:ao perante a sociedade, este 
trabalho abordara uma dessas situar;:oes, a dos transexuais. 0 artigo nao tern a pretensao 
de discutir 0 movimento hist6rico, COmportamental, medico, etico OU religioso sobre 0 

tema, mas tao somente analisar a postura dos Tribunais de Justir;:a brasileiros frente as 
demandas, cada vez mais frequentes, dos transexuais na efetivar;:ao de seus direitos 
fundamentais garantidos constitucionalmente, em particular, o da dignidade da pessoa 
humana, que, no caso deles, passa pelo direito a alterar;:ao, em seus documentos civis, do 
prenome e de genero, adequando o registro a sua real condir;:ao psicol6gica e fisica. 
Nestes termos, trataremos das decisoes do Poder Judiciario no decorrer dos ultimos 
anos, seus fundamentos e a tendente mudanr;:a de paradigma a partir da Constituir;:ao 
Federal de 1988. 0 tema esta longe de ser pacifico, mas alguns Tribunais de vanguarda, 
como o do Rio Grande do Sul, impulsionam a discussao no cenario nacional, levando os 
operadores do Direito a refletirem, de maneira ampla e sem preconceito, sobre esse 
tema de interesse nacional, dando esperanr;:as de uma vida melhor a esses individuos. 
Dessa forma, o artigo tratara do pensamento jurisprudencial adotado em nosso pais 
sobre a possibilidade, ou nao, de o transexual ter seus documentos civis alterados, 
adequando o prenome e o genero a sua real condir;:ao humana, com ou sem a realizar;:ao 
da cirurgia de transgenitalizar;:ao. 

PALAVRAS-CHAVE: Transexualidade. Direitos fundamentais. Jurisprudencia. 
Bioetica. 

ABSTRACT: Given the existing social and cultural diversity, especially with regard to 
the sexual orientation of the individual and its expression in society, work will address 
one of these situations, the transsexuals. This article does not intend to discuss the 
historical movement, behavioral, medical, ethical or religious on the subject, but only to 
analyze the attitude of the Courts of Brazilians oppose the increasingly frequent, of 
transsexuals in the realization of their rights fundamental constitutionally guaranteed, in 
particular, of human dignity, which in their case, pass the right to change, in their civil 
documents, the first name and gender, adjusting the registry to its actual physical and 
psychological condition. Accordingly, we will bring the decisions of the judiciary over 
the past year, its principles and aimed paradigm shift from the 1988 Federal 
Constitution. The subject is far from peaceful, but some courts in the vanguard, as the 
Rio Grande do Sul, driving the discussion on the national scene, leading operators to 
reflect the law broadly and without biased on this issue of national interest, giving hopes 
of a better life for these individuals. Thus, the paper addresses the jurisprudential 
thought adopted in our country about whether or not a transsexual to have their civil 
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documents changed, adjusting the first name and gender of their real human condition, 
with or without the implementation of the reassignment surgery. 

KEYWORDS: Transsexuality. Fundamental rights. Jurisprudence. Bioethics. 

Introdm;lio 

Transexualidade "[ ... ] e a condic;ao sexual da pessoa que rejeita sua identidade 

genetica e a pr6pria anatomia de seu genero, identificando-se psicologicamente com o 

genero oposto" (FRANC:::A apud DINIZ, 2006, p.283). Nesse contexto, podemos dizer 

que transexual "[ ... ] e aquele individuo biologicamente perfeito, mas que acredita 

pertencer ao sexo contrario a sua anatomia" (SA; NAVES, 2006, p.227). 

Identificam-se os transexuais como vitimas de um equivoco da natureza, 

nascendo homem com alma de mulher ou mulher com alma de homem (ZAMBRANO, 

2003, p.42), logo, para eles, "[ ... ] a operac;ao de mudanc;a de sexo e uma obstinac;ao" 

(CHAVES, 1994, p.140). 

Dentro dessa perspectiva, "[ ... ] a soluc;ao indicada e adequada para os casos de 

transexualismo e mesmo a cirurgia plastica, eis que COmprovadamente OS metodos 

terapeuticos, comumente utilizados, revelam-se absolutamente ineficazes" (CHAVES, 

1994, p.143). 0 transexual tern, na cirurgia de transgenitalizac;ao, o meio para adequar 

sua condic;ao fisica a psiquica, ato medico que esta autorizado pelo Conselho Federal de 

Medicina, podendo ser custeada pelo Poder Publico, por meio do Sistema Unico de 

Saude-SUS. 

A medicina, ainda hoje, considera o transexual como um doente, por portar 

desvio psicol6gico permanente de identidade sexual, com rejeic;ao do fen6tipo e 

tendencia a automutilac;ao OU autoexterminio. Para 0 Conselho Federal de Medicina, 0 

transexualismo pode ser diagnosticado quando o paciente, concomitantemente, possuir: 

a) desconforto com o sexo anatomico natural; b) desejo expresso de eliminar os 

genitais, perder as caracteristicas primarias e secundarias do pr6prio sexo e ganhar as do 

sexo oposto; c) permanencia desses distUrbios de forma continua e consistente por, no 

minimo, dois anos; d) ausencia de outros transtomos mentais (BRASIL, 2012-a). 

Por faltar legislac;ao patria pertinente ao caso, vez que somente temos a citada 

Resoluc;ao do Conselho Federal de Medicina que trata da questao medica referente ao 

procedimento cirurgico, resta a esses cidadaos buscarem no Poder Judiciario garantir 
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seus direitos constitucionalmente previstos, a fim de exercerem sua vida de maneira 

plena, com dignidade, liberdade e igualdade. 

0 presente trabalho, diante da falta de legislac;ao pertinente, analisara o 

posicionamento jurisprudencial dos tribunais brasileiros quando tratam dessas 

demandas postas pelos transexuais, especialmente o fato de terem seus registros civis 

alterados, adequando o prenome e o genero a sua condic;ao psicol6gica, diversa da 

biol6gica, com ou sem a realizac;ao da cirurgia de transgenitalizac;ao. 

Alterai;ao de prenome e de genero nos documentos civis apos a cirurgia de 

transgenitalizai;ao 

Para adequac;ao de seu estado psiquico ao fisico, o transexual, homem ou 

mulher, recorre a cirurgia de transgenitalizac;ao, que pode ser realizada no Brasil ou no 

exterior, a depender da condic;ao financeira de cada individuo. 

Por falta de legislac;ao especifica, a mera realizac;ao da cirurgia de mudanc;a de 

sexo nao basta para garantir a dignidade deste individuo, que passa a ter seu corpo fisico 

apropriado ao seu estado psicol6gico, mas continua a portar documentos de registro 

civil antagonicos, nao correspondentes a sua nova condic;ao humana. 

Logo ap6s a realizac;ao da cirurgia de mudanc;a de sexo, o transexual busca no 

Poder Judiciario o direito de alterac;ao do prenome e do genero, a fun de adequar, no 

documento de registro civil, seus novos aspectos da personalidade. 

0 Judiciario brasileiro, ao analisar os primeiros casos, mesmo diante da 

comprovac;ao da cirurgia de mudanc;a de sexo, era totalmente contrario a alterac;ao de 

prenome e genero do individuo, sob diversas alegac;oes, tais como: a) falta da 

inexistencia de erro ou falsidade no registro civil; b) protec;ao ao interesse de terceiros; 

c) falta de previsao legal; d) imutabilidade do estado civil; e) contrariedade aos bons 

costumes; f) func;ao social do sexo; g) falta de interesse de agir; entre outros. 

A omissao legislativa, ante nosso sistema positivista, "impedia" os Tribunais 

quanto ao deferimento do pleito, especialmente sob o fundamento de que "o ato 

cirurgico absolutamente nao mudaria o sexo da pessoa" (CHAVES, 1994, p.154). 

Para ilustrar tal posicionamento, trazemos a baila a decisao do Tribunal de 

Justic;a do Rio Grande do Sul, proferida em 1997: 

REGISTRO PUBLICO - AL TERA<;:AO DE REGISTRO DE NASCIMENTO 
- NOME E SEXO - TRANSEXUALISMO - SENTEN<;:A INDEFERITORIA 



140 

DO PEDIDO - Embora sendo transexual e tendo se submetido a opera9iio para 
mudarn;a de suas caracteristicas sexuais, com a extirpm;iio dos orgiios genitais 
masculinos, biologica e somaticamente continua sendo do sexo masculino. 
Inviabilidade da altera9iio, face a inexistencia de qualquer erro ou falsidade no 
registro e porque niio se pode cogitar dessa retifica<;iio para solucionar eventual 
conflito psiquico com o somatico. Apela9iio niio provida. Voto vencido (RIO 
GRANDE DO SUL, 2012-a). 

Recentemente, mantendo o hist6rico de negativas, o Tribunal de Justic;a de 

Minas Gerais indeferiu o pleito de um individuo transexual, sob a alegac;ao do <lever de 

salvaguardar direitos de terceiros, pois a cirurgia de mudanc;a de sexo nao transforma 

um homem em mulher, vejamos: 

DIREITO DE FAMILIA - RETIFICA<;:AO DE ASSENTO DE 
NASCIMENTO - ALTERA<;:AO DE GENERO - TRANSEXUAL -
IMPOSSIBILIDADE A partir da realiza<;iio de cirurgia de 
transgenitaliza<;iio, surge um dos principais problemas juridicos atuais, qua! 
seja, a possibilidade de redesigna<;iio, ou adequa<;iio, do sexo civil, registrado, 
ao sexo psicologico, novo sexo anatomico, e os efeitos dai resultantes. Nao 
ha, nem jamais havera, possibilidade de transforrnar um individuo nascido 
homem em uma mulher, ou vice-versa. Por mais que esse individuo se pare<;a 
com o sexo oposto e sinta-se como tal, sua constitui<;iio fisica interna 
permanecera sempre inalterada. Assim, afigura-se indevida a retifica<;iio do 
assento de nascimento de transexual redesignado, mormente para 
salvaguardar direito de terceiros que podem incorrer em erro essencial quanto 
a pessoa do transexual, na hipotese de enlace matrimonial (MINAS GERAIS, 
2012). 

Os entendimentos acima apenas confirmavam o pensamento de alguns juristas, 

ao dizer que "[ ... ] a operac;ao de mudanc;a de sexo, realizada pelo transexual, pode lhe 

dar aparencia extema de outro sexo, mas jamais o transformara em um ser do outro 

sexo" (D'URSO, 2012). 

As primeiras decisoes favoniveis a mudanc;a de prenome em prol da vida digna 

dos transexuais comec;aram a ser deferidas no Estado do Rio Grande do Sul, na decada 

de 70. Em Pelotas, a anuencia foi dada, em 1978, pelo entao juiz substituto, Luis 

Antonio Ribas Leal, para que "Flavio", de menos de 30 anos, fosse legalmente 

reconhecido como "Flavia" (os sobrenomes nao sao revelados). Sua decisao foi baseada 

numa anterior do juiz Joao Ricardo Vinhas, que, entre 1974 e 1975, como substituto da 

Vara de Registros Publicos da capital, tambem havia autorizado uma retificac;ao 

semelhante (CHAVES, 1994, p.159). 

Apesar <las decisoes nos idos de 1970, somente ap6s a Constituic;ao Federal de 

1988, o posicionamento jurisprudencial favoravel aos transexuais passou efetivamente a 

tomar corpo. Com fundamento no principio constitucional da dignidade da pessoa 



o Tribunal de Justi9a de 

de sexo nao transforma 

de 

_.,..10 de alguns juristas, 

fdt> transexual, pode lhe 

do Sul, na decada 

141 

humana (art. 1°, III, da Constitui9ao Federal de 1988), o Poder Judiciario passou a 

deferir os pleitos, determinando a altera9ao no registro civil do demandante transexual, 

a fim de constar o novo prenome e, como genero, o sexo oposto ao biol6gico, sem 

qualquer anota9ao maculadora na nova certidao, a fim de preservar os direitos da 

personalidade. 

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justi9a com maestria, decidiu: 

REGISTRO CIVIL TRANSEXUAL - AL TERA(:AO DO 
PRENOME E DESIGNATIVO DE SEXO - POSSIBILIDADE - Direito 
civil. Recurso especial. Transexual submetido a cirurgia de redesignac;;ifo 
sexual. Alterac;;iio do prenome e designativo de sexo. Principio da dignidade 
da pessoa hurnana. Sob a perspectiva dos principios da bioetica - de 
beneficencia, autonomia e justic;;a -, a dignidade da pessoa humana deve ser 
resgnardada, em um iimbito de tolerii:ncia, para que a mitigac;;iio do sofrimento 
humano possa ser o sustenticulo de decisoes judiciais, no sentido de 
salvaguardar o bem supremo e foco principal do Direito: o ser humano em 
sua integridade fisica, psicol6gica, socioambiental e etico-espiritual. A 
afinnac;;iio da identidade sexual, compreendida pela identidade humana, 
encerra a realiza9iio da dignidade, no que tange a possibilidade de expressar 
todos os atributos e caracteristicas do genero imanente a cada pessoa. Para o 
transexual, ter uma vida digna importa em ver reconhecida a sua identidade 
sexual, sob a 6tica psicossocial, a refletir a verdade real por ele vivenciada e 
que se reflete na sociedade. A falta de ffilego do Direito em acompanhar o 
fato social exige, pois, a invoca9iio dos principios que funcionam como 
fontes de oxigenac;;iio do ordenamento juridico, marcadamente a dignidade da 
pessoa humana - clausula geral que permite a tutela integral e unitaria da 
pessoa, na solu9iio das questoes de interesse existencial humano. Em ultima 
analise, afirrnar a dignidade humana significa, para cada um, manifestar sua 
verdadeira identidade, o que inclui o reconhecimento da real identidade 
sexual, em respeito a pessoa humana como valor absoluto. Somos todos 
filhos agraciados da liberdade do ser, tendo em perspectiva a transformac;;iio 
estrutural por que passa a familia, que hoje apresenta molde eudemonista, 
cujo alvo e a promo9iio de cada um de seus componentes, em especial da 
prole, com o insigne prop6sito instrumental de toma-los aptos de realizar os 
atributos de sua personalidade e afirmar a sua dignidade como pessoa 
humana. A situa9iio fatica experimentada pelo recorrente tern origem em 
identica problernatica pela qua! passam os transexuais em sua maioria: um 
ser hurnano aprisionado a anatomia de homem, com o sexo psicossocial 
feminino, que, ap6s ser submetido a cirurgia de redesigna9iio sexual, com a 
adequa9iio dos genitais a imagem que tern de si e perante a sociedade, 
encontra obsticulos na vida civil, porque sua aparencia morfol6gica niio 
condiz com o registro de nascimento, quanto ao nome e designativo de sexo. 
Conservar o 'sexo masculino' no assento de nascimento do recorrente, em 
favor da realidade biol6gica e em detrimento das realidades psicol6gica e 
social, bem como morfol6gica, pois a aparencia do transexual redesignado, 
em tudo se assemelha ao sexo feminino, equivaleria a manter o recorrente em 
estado de anomalia, deixando de reconhecer seu direito de viver dignamente. 
Assim, tendo o recorrente se submetido a cirurgia de redesignac;;iio sexual, 
nos termos do ac6rdiio recorrido, existindo, portanto, motivo apto a ensejar a 
altera9iio para a mudarn;a de sexo no registro civil, e a fim de que os assentos 
sejam capazes de cumprir sua verdadeira fun9iio, qua! seja, a de dar 
publicidade aos fatos relevantes da vida social do individuo, for9osa se 
mostra a admissibilidade da pretensiio do recorrente, devendo ser alterado seu 
assento de nascimento a fim de que nele conste o sexo feminino, pelo qua! e 
socialmente reconhecido. Vetar a altera9iio do prenome do transexual 
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redesignado corresponderia a mante-lo em uma insustentavel posi9ifo de 
angustia, incerteza e conflitos, que inegavelmente atinge a dignidade da 
pessoa humana assegurada pela Constitui91io Federal. No caso, a 
possibilidade de uma vida digna para o recorrente depende da altera91io 
solicitada. E, tendo em vista que o autor vem utilizando o prenome feminino 
constante da inicial para se identificar, razoavel a sua ado91io no assento de 
nascimento, seguido do sobrenome familiar, conforme dispoe o art. 58 da Lei 
n° 6.015/1973. Deve, pois, ser facilitada a altera91io do estado sexual, de 
quern ja enfrentou tantas dificuldades ao longo da vida, vencendo-se a 
barreira do preconceito e da intolerancia. 0 Direito nao pode fechar OS olhos 
para a realidade social estabelecida, notadamente no que concerne a 
identidade sexual, cuja realiza91io afeta o mais intimo aspecto da vida privada 
da pessoa. E a altera91io do designativo de sexo, no registro civil, bem como 
do prenome do operado, e tao importante quanto a adequa91io cirurgica, 
porquanto e desta um desdobramento, uma decorrencia 16gica que o Direito 
deve assegurar. Assegurar ao transexual o exercicio pleno de sua verdadeira 
identidade sexual consolida, sobretudo, o principio constitucional da 
dignidade da pessoa humana, cuja tutela consiste em promover o 
desenvolvimento do ser humano sob todos os aspectos, garantindo que ele 
nao seja desrespeitado tampouco violentado em sua integridade psicofisica. 
Podera, dessa forma, o redesignado exercer, em amplitude, seus direitos 
civis, sem restri96es de cunho discriminat6rio ou de intolerancia, al9ando sua 
autonomia privada em patamar de igualdade para com os demais integrantes 
da vida civil. A liberdade se refletira na seara domestica, profissional e social 
do recorrente, que tera, ap6s longos anos de sofrimentos, constrangimentos, 
frustra96es e dissabores, enfim, uma vida plena e digna. De posicionamentos 
hermeticos, no sentido de nao se tolerar 'imperfei96es' como a esterilidade ou 
uma genitalia que nao se conforma exatamente com os referenciais 
cientificos, e, consequentemente, negar a pretensao do transexual de ter 
alterado o designativo de sexo e nome, subjaz o perigo de estimulo a uma 
nova pratica de eugenia social, objeto de combate da bioetica, que deve ser 
igualmente combatida pelo Direito, nao se olvidando os horrores provocados 
pelo holocausto no seculo passado. Recurso especial provido (BRASIL, 
2012-b). 

A transformac;ao do entendimento jurisprudencial e louvavel e merecedora de 

elogios, pois se os transexuais tern o direito de se submeterem a cirurgia de mudanc;a de 

sexo, ja que a mesma nao e mais considerada "[ ... ] mutilat6ria ou destrutiva, mas de 

indole corretiva, garantidora do livre desenvolvimento da personalidade do ser humano, 

possuindo o condao de adequar o sexo morfol6gico ao sexo psiquico do individuo" (SA; 

NA YES, 2006, p.229), nada mais justo e correto do que terem tambem a garantia da 

adequac;ao de seus documentos civis, resguardando por completo, sua dignidade perante 

a sociedade e a familia. 

Como dito, ante a falta de previsiio legal a respeito do tema, os transexuais que 

se submetem a cirurgia de mudanc;a de sexo estao obrigados a buscar no Poder 

Judiciario seu direito de usufruir um·a vida humana digna, tendo que passar por todos os 

percalc;os e dissabores de uma demanda judicial, como a incerteza da decisao, a demora 

do provimento, os onus processuais etc., para ter, quando assim entende o Tribunal 



consiste em promover o 
aipectos, garantindo que ele 

ma integridade psicofisica. 
- amplitude, seus direitos * intoleriincia, alr;;ando sua 

aim os demais integrantes 
~ profissional e social 

143 

competente, a adequa9ao de seu registro civil a sua condi9ao humana, seja psicol6gica 

ou fisica. 

Diante da realiza9ao da cirurgia de mudan9a de sexo no transexual, concluimos 

que nao restam duvidas do seu direito de ter os documentos de registro civil adequados 

a nova condi9ao, com a altera9ao do prenome e genera, sob pena de sua continua 

marginaliza9ao da sociedade e da familia, em total desrespeito ao direito 

constitucionalmente garantido da dignidade da pessoa humana, da liberdade e da 

igualdade. 

Altera~ao de prenome e de genero nos documentos civis sem a cirurgia de 

transgenitaliza~ao 

A altera9ao de prenome e de genera no registro civil dos transexuais que se 

submetem a cirurgia de mudan9a de sexo e polemica e causa dissenso na jurisprudencia 

nacional, contudo, tema ainda mais fervilhante e a possibilidade da adequa9ao destes 

documentos para o transexual que ainda nao tenha realizado a cirurgia de 

transgenitaliza.;:ao. 

Os tribunais tern negado veementemente a altera9ao dos documentos civis do 

transexual que nao tenha se submetido a cirurgia de mudan9a de sexo, mesmo se o 

individuo aparentar condi9ao sexual oposta a do registro civil, sob as mesmas alega96es 

do caso em que ha a cirurgia, mas com o acrescimo, justamente e em especial, da sua 

nao realiza9ao. A negativa compreende tanto a mudan9a de prenome, quanto a de 

genero. 

Para ilustrar, recentemente o juiz Fernando Paes de Campos, titular da sa Vara 

da Fazenda Publica e Registros Publicos de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do 

Sul, indeferiu dois pedidos de retifica.;:ao de prenome e sexo no registro civil feito por 

transexuais, sob a alega9ao de que os postulantes ainda nao haviam realizado a cirurgia 

de mudan9a de sexo, logo, a pretensao implicaria anotar uma inverdade no registro 

publico, nao tendo, portanto, interesse de agir (MATO GROSSO DO SUL, 2012). 

A mesma decisao fora proferida em outras ocasioes, como podemos analisar 

pelos julgados dos Tribunais de Justi9a do Estado de Sergipe e de Sao Paulo, 

respectivamente, in verbis: 
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APELACAO CivEL - ACAO DE RETIFICACAO DE REGISTRO 
CIVIL - TRANSEXUAL - NAO REALIZA(:AO DE CIRURGIA DE 
NEOV AGINOPLASTIA IMPOSSIBILIDADE NAO 
OCORRENCIA DE ERRO NO REGISTRO - Inexistencia de ofensa 
ao principio da dignidade da pessoa humana - Nome que condiz com o 
estado fisico - Apelo conhecido e improvido - Decisao unanime -
Hodiernamente, admite-se a altera9ao do registro de nascimento 
relativamente ao sexo e ao nome, quando for realizada cirurgia de 
redesigna9ao sexual (SERGIPE, 2012). 

RETIFICA(:AO DE REGISTRO CIVIL - PEDIDO REALIZADO 
POR TRANSEXUAL - ALTERA(:AO DE PRENOME E SEXO -
INTERESSADO AINDA NAO SUBMETIDO A CIRURGIA DE 
SEXO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - CARENCIA DA 
A(:AO RECONHECIDA - SENTENCA REFORMADA - RECURSO 
PROVIDO (SAO PAULO, 2012). 

Os indeferimentos foram fundamentados com base na falta de realiza9ao da 

cirurgia de mudan9a de sexo, nao tendo, assim, segundo os julgadores, interesse de agir 

do transexual, ja que seu direito a uma vida digna, condizente com sua situa9ao 

peculiar, nasce somente ap6s a realiza9ao do procedimento de transgenitaliza9ao. 

Diante da vasta literatura medica a respeito, pode-se dizer que a transexualidade 

e inerente ao sujeito que a porta, nao se adquirindo ao longo do tempo, pois a pessoa 

nasce com um sexo, mas seu psicol6gico !he afirma e se entende como pertencente ao 

sexo oposto. Logo, conclui-se que o transexual nao "adquire" o sexo oposto ao 

biol6gico ap6s a cirurgia, mas desde o seu nascimento. Por 6bvio que extema e 

fisicamente, somente depois das interven9oes cirfugicas, o transexual alcan9ara a 

aparencia sexual desejada, almejada, mas com o fim de adequar o corpo a mente e nao o 

contrario. 

Ademais, quanto a realiza9ao da cirurgia de transgenitaliza9ao, ciente da not6ria 

e reconhecida desestrutura do sistema publico de saude em nosso pais, levando-se em 

considera9ao que a transexualidade afeta pessoa de todas as classes sociais, com base na 

dificuldade e na demora em receber tratamento e condi96es dignas de saude, postergar 

um direito a determinada classe de pessoas com base em um procedimento cirurgico e 
demasiadamente desumano e atormentador. 

Os transexuais, quando abastados, geralmente realizam a cirurgia de mudan9a de 

sexo no exterior, restando, no Brasil, tao somente o pedido de adequa9ao de seus 

documentos civis ao Poder Judiciario, todavia, os que nao possuem recursos financeiros 

se submetem, obrigatoriamente, ao Sistema Unico de Saude - SUS, que de maneira 

nobre garante sua feitura. Contudo, o tempo de espera para se ter sua condi9ao fisica 
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adequada a psico16gica pode demorar anos, diante do numero reduzido de hospitais 

especializados e aptos a realizarem o procedimento, frente a crescente demanda. 

Para ilustrar a situa<;ao deste individuo no sistema publico de saude, no Distrito 

Federal, o tempo de espera para o transexual realizar a cirurgia de transgenitaliza<;ao 

dura, em media, 6 anos (CEO, 2012). Sem duvida "a permissao para a troca de nome e 

sexo no registro civil sem necessariamente submeter-se a cirurgia, resolveria o problema 

mais agudo da vida diaria dos transexuais" (ZAMBRANO, 2003, p.94). 

Diante desse quadro, seria justo postergar o direito a uma condi<;ao de vida 

digna a essas pessoas pelo simples requisito do procedimento cirurgico? 

Segundo o entendimento majoritario da magistratura nacional, sim. Ocorre que 

falta ao transexual "legitimidade de agir" para requerer a adequa<;ao de seus documentos 

civis a sua condi<;ao psicol6gica ante a nao realiza<;ao de cirurgia de mudan<;a de sexo. · 

Mas, continuamos a questionar: o transexual nao fez a cirurgia porque se nega 

OU porque nao lhe e !he garantido tal direito pelo Estado? 

Se a resposta ao questionamento for a omissao do Estado, o Poder Judiciario tern 

o <lever de sopesar a solu<;ao dos casos concretos, considerando os principios 

constitucionais garantidores do mais nobre pilar do Estado Democratico de Direito, que 

e a dignidade da pessoa humana. 

Felizmente, um feixe de luz paira sobre o Poder Judiciario, vindo do Estado do 

Rio Grande do Sul, com a mudan<;a de paradigma sobre o tema, ao garantir o direito de 

altera<;ao do prenome do transexual no registro civil, independentemente da submissao a 
cirurgia de mudan<;a de sexo. 

Importante e imprescindivel trazer a discussao as nobres decisoes deste Tribunal 

de Justi<;a: 

APELA<;:Ao. RETIFICA<;:Ao DE REGISTRO CIVIL 
TRANSEXUALISMO. TRA VESTISMO. AL TERA<;:AO DE PRENOME 
INDEPENDENTEMENTE DA REALIZA<;:AO DE CIRURGIA DE 
TRANSGENITALIZA<;:AO. DIREITO A IDENTIDADE PESSOAL E A 
DIGNIDADE. CONFIRMA<;:AO DE SENTEN<;:A DE PRIMEIRO GRAU. 
ACOLHIMENTO DE P ARECER DO MINISTERIO PUB LICO DE 
SEGUNDO GRAU. A demonstra9ao de que as caracteristicas fisicas e 
psiquicas do individuo, que se apresenta como mulher, niio estiio em 
conformidade com as caracteristicas que o seu nome masculino representa 
coletiva e individualmente siio suficientes para determinar a sua altera9iio. A 
distin9iio entre transexualidade e travestismo niio e requisito para a efetiva9iio 
do direito a dignidade. Tais fatos autorizam, mesmo sem a realiza9iio da 
cirurgia de transgenitaliza9iio, a retifica9iio do nome da requerente para 
conforrrui-lo com a sua identidade social. Pronta indica9iio de dispositivos 
legais e constitucionais que visa a evitar embargo de declara9iio com objetivo 

~ 
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de prequestionamento. REJEIT ADAS AS PRELIMINARES, NEGARAM 
PROVIMENTO. UNANIME (RIO GRANDE DO SUL, 2012-b). 

APELA<;AO ciVEL - AL TERA<,:AO DO NOME E A VERBA<,:AO NO 
REGISTRO CIVIL TRANSEXUALIDADE CIRURGIA DE 
TRANSGENIT ALIZA<;AO - 0 fato de o apelante ainda nao ter se 
submetido a cirurgia para a alterai;ao de sexo nao pode constituir 6bice ao 
deferimento do pedido de alterai;ao do nome. Enquanto fator determinante da 
identificai;ao e da vinculai;ao de alguem a um determinado grupo familiar, o 
nome assume fundamental importiincia individual e social. Paralelamente a 
essa conota9ao publica, nao se pode olvidar que o nome encerra fatores 
outros, de ordem eminentemente pessoal, na qualidade de direito 
personalissimo que constitui atributo da personalidade. Os direitos 
fundamentais visam a concretizai;ao do principio da dignidade da pessoa 
humana, o qua! atua como uma qualidade inerente, indissociavel, de todo e 
qualquer ser humano, relacionando-se intrinsecamente com a autonomia, 
razao e autodeterminai;ao de cada individuo. Fechar os olhos a esta realidade, 
que e reconhecida pela pr6pria medicina, implicaria infra9ao ao principio da 
dignidade da pessoa humana, norma esculpida no inciso III do art. I 0 da 
Constitui9ao Federal, que deve prevalecer a regra da imutabilidade do 
prenome. Por maioria, proveram em parte (RIO GRANDE DO SUL, 2012-c). 

As decisoes acima transcritas mostram o avarn;o do posicionamento do Tribunal 

do Rio Grande do Sul quanto ao tema sexualidade, transexualidade e dignidade da 

pessoa humana, dando sentido pratico a este ultimo, possibilitando ao cidadao a 

existencia de uma vida plena perante a sociedade e seus familiares, sendo reconhecido 

como sujeito de direito e nao apenas de deveres. 

Conforme os ilustres desembargadores gauchos, as op96es das pessoas em seu 

modo de viver devem ser reconhecidas para determinar sua identidade, e nao como fato 

de discrimina9ao e marginaliza9ao social. 

No belissimo entender desse avarn;;ado Tribunal, os direitos da igualdade e da 

dignidade da pessoa humana, garantidos constitucionalmente, estao acima de qualquer 

ato discriminat6rio de uma sociedade que ainda busca uma evolu9ao social e moral, nao 

cabendo no atual Estado Democratico de Direito qualquer modo de diferencia<;ao do 

sujeito face a coletividade. 

Seguindo os passos do Tribunal gaucho, no dia 03 de abril de 2012, o juiz 

Erasmo Hallysson Campos, da 3a Vara Civel do Tribunal de Justi<;a de Roraima, 

autorizou a mudan<;a de prenome nos registros civis de um transexual, adequando sua 

identifica9ao nominal a sua aparencia e condi9ao feminina, representando a primeira 

decisao neste sentido naquele Estado (ARAUJO, 2012). 

As decisoes estampadas possibilitaram a altera<;ao do prenome do transexual em 

seus registros civis, mantendo, ainda, o genero originario. Nao olvidamos tratar de um 

avan<;o de pensamento e entendimento frente a essa demanda social, porem, 

a 
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acreditamos que tal possibilidade nao basta para garantir a real e integral dignidade 

humana <lesses sujeitos, pois deveria abarcar tambem a mudarn;a do genero. 

Mesmo sem se submeter a cirurgia de transgenitalizac;ao, entendemos ser cabivel 

a alterac;ao do sexo, como o do prenome, nos registros civis dos transexuais, mesmo 

sem o procedimento medico, com fundamento em nosso ordenamento juridico, 

especialmente no direito fundamental a identidade de genero, nos principios 

constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1°, III, CF) e da igualdade (art. 5°, 

caput, CF), 

Desse modo, cabera ao Poder Judiciario, enquanto a sociedade civil nao 

conclama ao Congresso Nacional a discussiio e elaborac;ao de lei pr6pria, a tutelar, 

seguindo os passos do Tribunal de Justic;a do Rio Grande do Sul, os direitos dos 

transexuais a uma vida humana digna, possibilitando, por meio da alterac;ao de seu 

registro civil, a viverem sem discriminac;ao e marginalizac;ao social, no escopo de 

usufruirem todos os direitos e garantias contidas na Carta Republicana de 1988. 

A~ao direta de inconstitucionalidade n. 4275/DF 

Em julho de 2009, a Procuradora Geralda Republica Deborah Macedo Duprat 

de Britto Pereira ajuizou Ar;ao Direita de Inconstitucionalidade perante o Supremo 

Tribunal Federal com o fito de obter interpretar;ao, conforme a Constituic;iio Federal, do 

artigo 58 da Lei 6.015/73, que dispoe sobre os registros publicos, a fim de reconhecer o 

direito dos transexuais a substituic;ao de prenome e sexo no registro civil, 

independentemente da cirurgia de transgenitalizac;ao. A Ac;ao Direta de 

lnconstitucionalidade esta registrada sob o numero 4275, tern como Relator o Ministro 

Marco Aurelio, e atualmente aguarda julgamento (BRASIL, 2012-c ). 

A Procuradora Geral da Republica fundamenta o pleito no direito fundamental a 
identidade de genero, no principio da dignidade da pessoa humana (art. 1°, III, CF), no 

principio da igualdade (art. 5°, caput), da liberdade (art. 5°, caput) e da privacidade (art. 

5°, caput e X), e na vedac;ao de discriminac;oes odiosas (art. 3°, IV, CF). 

0 pedido contido na ADI vai ao encontro do atual entendimento do Tribunal de 

Justic;a Estadual do Rio Grande do Sul, conforme demonstrado, indicando o direito dos 

transexuais, mesmo sem cirurgia de transgenitalizac;ao, de terem o prenome alterado no 

registro civil, a fim de propiciar uma vida digna familiar e social. 
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Nesta ADI, o pedido condiciona o deferimento do direito aos transexuais nao 

operados a alguns requisitos, que deverao ser atestados por especialistas da area medica, 

sendo eles: a) idade minima de 18 anos; b) convicc,:ao minima de tres anos de pertencer 

ao sexo oposto ao biol6gico; c) presunc,:ao de que nao havera modificac,:ao de identidade 

de genero. 

Diante da falta de legislac,:ao pertinente, a ADI tenta solucionar a questao de 

maneira coletiva, a fim de garantir o direito a dignidade da pessoa humana para esse 

grupo social, a quern, como vimos, tern tido negado o direito a adequac,:ao do registro 

civil, trazendo incontaveis problemas de ordem pratica, como passar por uma simples 

entrevista de emprego e receber atendimento medico em hospitais e postos de saude, por 

exemplo. 

Os requisitos postos na ADI, pela Procuradora Geral da Republica, para a 

concessao do direito ao transexual nao operado e interessante, pois condiciona a 

alterac,:ao do registro civil a um laudo medico consistente, que analisara de maneira 

profunda o perfil do postulante. 

Obviamente que essa ac,:ao deve ser discutida de forma ampla no Supremo 

Tribunal Federal, como foi o caso, por exemplo, das celulas-tronco para uso terapeutico 

e do aborto de fetos anencefalos, com a participac,:ao de entidades civis, especialistas da 

area medico-psicol6gica e a sociedade civil, por se tratar de tema polemico e de 

inegavel interesse social. 

A sociedade deve acompanhar essa demanda, que, se for procedente, mudara o 

paradigma de como o tema e tratado em nosso pais, garantindo, de forma absoluta, o 

direito de os transexuais usufruirem das garantias constitucionais, deixando para tras 

uma vida de discriminac,:ao e marginalizac,:ao social. 

Considerac;oes finais 

A questao da transexualidade deve ser discutida de forma ampla, sem qualquer 

tipo de preconceito - religioso, moral, social etc. - a fim de se chegar a um consenso de 

como esse grupo de pessoas pode ter seu direito de liberdade de escolha sexual 

respeitado, sua vida intima preservada e seus direitos fundamentais garantidos. 

Nao ha duvidas de que esses individuos sofrem cotidianamente o peso da 

discriminac,:ao e da marginalizac,:ao, tanto no seio familiar como na sociedade, tolhidos 

do direito de estudarem, trabalharem, de constituirem familia, enfim, de se 
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desenvolverem por completo como pessoa humana, de contribuirem com o 

desenvolvimento da sociedade com suas experiencias para uma vida mais harmonica e 

justa. 

Coadunamos com a ideia de que "[ ... ] os transexuais nao querem um juizo de 

valor, querem a considera9ao de que ha justi9a quando se levam em conta os interesses 

individuais, a intimidade e a dignidade de cada um" (SA; NAVES, 2006, p.239). 

Dessa maneira, e louvavel o posicionamento progressista do Tribunal de Justi9a 

do Rio Grande do Sul e do juiz de Direito Erasmo Hallysson Campos, da 3• Vara Civel 

do Tribunal de Justi9a de Roraima, ao propiciar aos transexuais a possibilidade de 

altera9ao de seu registro civil (prenome) sem a necessidade de submissao a cirurgia de 

transgenitaliza9ao, em total alinhamento ao principio constitucional da dignidade da 

pessoa humana, como tambem e muito bem recebido o ajuizamento da Ayao Direta de . 

Inconstitucionalidade pela Procuradoria Geral da Republica como forma de 

regulamentar o direito de forma coletiva, no anseio desse grupo social tao 

marginalizado e penalizado por sua condi9ao peculiar. 

Cremos na necessidade do aprofundamento das discussoes do tema, utilizando o 

caminho aberto pela ADI n. 4275/DF, como feito em outras oportunidades perante o 

Supremo Tribunal Federal, que se tern consolidado em decidir temas polemicos e de 

incontestavel interesse nacional. 

Em que pese a opiniao contraria, entendemos que os transexuais tern o direito da 

adequa9ao de sua situa9ao psicol6gica a fisica, pela cirurgia de transgenitaliza9ao, como 

tambem, a regulariza9ao, mesmo antes deste procedimento, de seus documentos civis, a 

fim de garantir-lhes o direito constitucional a uma vida digna, honrada e produtiva. E 
inconcebivel, em um Estado Democratico de Direito, que tern como fundamento 

republicano a dignidade da pessoa humana, postergar OU condicionar tal prerrogativa a 
realiza9ao de um procedimento medico cirUrgico, seja ele qual for. 

Logo, qualquer meio ou modo de discrimina9ao e marginaliza9ao social deve ser 

combatido veementemente pela sociedade civil, especialmente pelos operadores do 

Direito, que tern a missao de resguardar os valores postos pelo constituinte originario na 

Constitui9ao Federal, dentre eles, o maior e mais belo de todos: a dignidade da pessoa 

humana. A prop6sito, de que adianta a vida, se ela e indigna ... 
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RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA DO SOCIO NA EMPRESA LIMIT ADA 

Luiz Antonio Ramalho ZANOTI41 (FEMA-Assis) 

RESUMO: Esta pesquisa aborda a responsabilidade tributaria do soc10 na empresa 
limitada. Vale dizer que o Estado tern a prerrogativa de efetuar o larn;amento de 
tributos, como forma de viabilizar as obras e os servi9os publicos de que necessita a 
popula9ao. A responsabilidade pelo recolhimento <lesses tributos pode atingir pessoas 
estranhas a rela9ao tributaria direta, tais como s6cios, administradores, gerentes e 
sucessores. 

PALA VRAS-CHA VE: Tributo. Responsabilidade Tributaria. Socio. Empresa. 

ABSTRACT: The State has the prerogative to effect the launching of tributes, as form 
to make possible the public workmanships and services that the population needs. The 
responsibility for the collect of these tributes can reach strange people to the relation. 
direct tax, such as partners, administrators, controlling and successors. 

KEYWORDS: Tribute. Tax liability. Partner. Company. 

Introdu\'.ao 

Incumbe ao Estado o direito-dever de efetuar a arrecada9ao de tributos, dentre as 

varias op9oes previstas na Constitui9ao Federal. Esta iniciativa se faz necessaria para 

que o Estado possa suportar os gastos resultantes do custeio da maquina publica, bem 

como aqueles originarios dos servi9os e dos investimentos a serem realizados em 

beneficio da popula9ao, alguns deles ate mesmo impostos pela Carta Magna. 

A rigor, a responsabilidade pelo pagamento <lesses tributos e dos sujeitos 

passivos da rela9ao tributaria, indicados na Lei Maior, de conformidade com cada 

especie de exa9ao. A discussao surge, contudo, quando o agente tributario ou o Poder 

Judiciario impoe essa responsabiliza9ao a pessoas que, apenas indiretamente, 

participaram do nascimento de um determinado tributo. E o caso, por exemplo, de se 

responsabilizar, pessoal e ilimitadamente, os s6cios, os administradores, os gerentes e os 

sucessores, por debito tributario nao adimplido. 

41 Mestre em Direito pela Universidade de Marilia - UNIMAR. Advogado, Administrador, Economista e 
Contador. Professor da FEMA - Fundai,;ao Educacional do Municipio de Assis, das disciplinas Direito do 
Trabalho, Introdw;ao ao Comercio Exterior, Sistematica de Comercio Exterior, Tecnicas e Pniticas 
Cambiais. Professor da UNIP - Universidade Paulista, das disciplinas de Direito Civil, Economia, Pratica 
de Processo Civil. P6s-graduado em Metodologia do Ensino, Direito Civil e Direito do Processo Civil 
Contemporaneo. Contato: zanoti@zanoti-almeida.com.br. 
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Amplia-se essa discussao diante da crescente iniciativa do Poder Judiciario de 

reconhecer a despersonaliza9ao da pessoa juridica, sempre que a empresa se revelar 

impotente para saldar os seus debitos tributarios, ignorando, por completo, as exigencias 

juridicas imprescindiveis para se impor medida traumatica desse jaez. 

A presente discussao atinge o seu climax diante do fato de que alguns tribunais 

insistem em condenar os s6cios-gerentes ou administradores por crime de apropria9ao 

indebita, na hip6tese de nao recolhimento, aos cofres da Previdencia Social, de valores 

descontados nas folhas de pagamentos dos trabalhadores. 

Sao estes os t6picos que pretendemos discutir nesse breve trabalho cientifico, 

com o objetivo de se interpretar o ordenamento juridico patrio de forma sistemica, sob 

uma 6ptica menos fazendaria, menos burocratica, menos simplista e menos 

preconceituosa. Queremos discuti-lo, sim, por meio de um vies mais realista, mais 

responsavel e mais social, em cujo ceme desponte a valoriza9ao da dignidade da pessoa 

humana, o mais expressivo dentre todos os principios constitucionais. 

Sistema Tributario Nacional 

0 Sistema Tributario Nacional esta contido num espectro mais amplo, 

denominado Sistema Constitucional. Esta expressao, adotada pela Constitui9ao Federal 

(Titulo VI, Capitulo I, Art. 145 a 162), nao parece ser a mais adequada, vez que o 

principio (tambem constitucional) da autonomia dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municipios, assegura a nao ingerencia da Federa9ao em seara destes42
. Por outro lado, a 

expressao em foco da claramente a entender que a Federa9ao tern o condiio de se 

sobrepor a autonomia dos entes-menores, fato este que colide frontalmente com o 

principio federativo43
, uma vez que Estados, Distrito Federal e Municipios desfrutam de 

autonomia constitucional para elaborar seus respectivos sistemas. 

42 Nao e por outras razoes que, na analise de qualquer problema juridico - por mais trivial que seja ( ou 
que pareva ser) -, o cultor do Direito deve, antes de mais nada, ah;ar-se ao altiplano dos principios 
constitucionais, a fim de verificar em que sentido eles apontam. Nenhuma interpretaviio podera ser havida 
por boa (e, portanto, por juridica) se, direta ou indiretamente, vier a afrontar um principio juridico
constitucional. (CARRAZZA, 2000, p.33). 
43 Violar um principio e muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenviio ao principio 
implica ofensa niio apenas a um especifico mandamento obrigat6rio, mas a todo o sistema de comandos. 
E a mais grave forma de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, conforme o escaliio do principio 
atingido, porque representa insurgencia contra todo o sistema, subversiio de seus valores fundamentais, 
contumelia irremissivel a seu arcabom;o 16gico e corrosiio de sua estrutura mestra. Isto porque, ao ofende
lo, abatem-se as vigas que o sustem e alui-se toda a estrutura nelas esfon;ada. (BANDEIRA DE MELLO, 
1996, p.546) 
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0 nucleo desse sistema e o tributo, que o Art. 3°, do C6digo Tributario Nacional, 

define como "[ ... ] toda presta9ao pecuniaria compuls6ria, em moeda ou cujo valor nela 

se possa exprimir, que niio constitua san9ao de ato ilicito, instituida em lei e cobrada 

mediante atividade administrativa". 

Portanto, na concep9ao de tributo, esta contida a obriga9iio de se oferecer ao 

Estado, compulsoriamente, presta9ao em dinheiro ou nao, de conformidade com lei 

anterior que o criou, incidente sobre ato licito ou nao, desde que nao esteja embasada 

em san9ao de ato ilicito. 

Destaca-se, pois, o principio 44 da legalidade tributaria, instituido no Art. 150, I, 

da Constitui9ao Federal: "E vedado a Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municipios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabelec;:a". Vale mencionar que 

essa condi9ao se constitui numa <las clausulas petreas da Carta Magna, eis que a teor do 

Art. 60, § 4°., IV, nao pode ser alvo de emendas supressivas. 

Por tradi9ao, as arcadas sempre ensinaram a divisao classica dos tributos, nas 

seguintes especies: impostos, taxas e contribui9oes de melhoria. Todavia, a atual 

Constitui9ao Federal ampliou esse universo de op96es, incluindo, dentre aquelas 

especies, os emprestimos compuls6rios e as contribui9oes sociais45
. 

lmpostos 

Um dos mecanismos de que se vale o Estado para realizar o seu direito-dever de 

exa9ao, necessario para fomentar o custeio da administra9ao publica, financiamento de 

obras, bem como a amortiza9iio ou liquida9ao de emprestimos contraidos por esta, e os 

seus respectivos servi9os. 

Com efeito, o pagamento do imposto se constitui numa <las altemativas de se 

promover um maior equilibrio na distribui9ao de rendas de um pais, pois e uma 

oportunidade de tratar os desiguais, economicamente, com desigualdade, na medida de 

suas desigualdades. Isto e, com estrita observiincia do principio da capacidade 

contributiva de cada cidadao, cada um destes contribui com uma parcela de suas 

44 Introduzida na Filosofia por Anaximandro, a palavra foi utilizada por Platiio, no sentido de fundamento 
do raciocinio (Teeteto, 155d), e por Arist6teles, como a premissa maior de uma demonstrar;iio 
(Metafisica, V. 1, 1.012 b 32 - 1.013 a 19). Nesta mesma linha, Kant deixou consignado que "principio e 
toda proposir;iio geral que pode servir como premissa maior num silogismo" (Critica it Raziio Pura, 
Dialetica, IL A). (CARRAZZA, 2000, p.30). 
45 Contidas nos Art. 149 e 195, da Constituir;iio Federal. 
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potencialidades econ6micas, se enquadrado nas especies positivadas, e a transfere ao 

Estado, para que este atinja o seu desiderato. Essa transferencia podera ser materializada 

por meio do pr6prio contribuinte atingido pela incidencia tributaria, ou, indiretamente, 

pelo consumidor final, a quern foi repassado tal onus no momento em que adquiriu 

determinado produto ou servi90. 

Para a mensura9ao do valor do imposto poderao ser utilizadas tres estrategias: 

quantias fixas, que independem dos valores dos produtos, servi9os e de avalia9ao dos 

bens sobre os quais ele incidiu; criterio proporcional, ou seja, fixa-se uma aliquota que 

incidira sobre as bases de calculos, independentemente das dimensoes destas; ha, 

finalmente, a possibilidade de se estabelecer aliquotas variadas, que evoluem, cada uma 

delas, a medida que a base de calculo do imposto se eleve em niveis pre-concebidos em 

lei. 

Mister se faz frisar que o larn;amento do".imposto nao exige uma automatica e 

especifica contrapartida do Estado. E nesse ponto que reside a principal diferen9a entre 

imposto e taxa, como se vera a seguir. 

Taxas 

0 Estado tern o poder de efetuar o lan9amento de taxas, como forma de ser 

reembolsado pelo fato de ter disponibilizado servi9os publicos aos contribuintes. Ha que 

se notar, com efeito, que, ao contrario do que ocorre com o imposto, o lan9amento da 

taxa impoe a presta9ao de servi90 especifico que beneficia o cidadao. 

A taxa emerge, obrigatoriamente, a uma atua9ao do Estado, mediante a 

contrapresta9ao do exercicio do seu poder de policia ou a presta9ao de servi90 publico 

especifico e indivisivel (Art. 145, II, da Constitui91io Federal). No momento em que o 

servi90 publico e colocado a disposi9ao do contribuinte, nasce a obriga9ao tributaria, 

independentemente da utiliza9ao OU nao por parte daquele. 

A base de calculo da taxa difere daquela que se leva em considera9ao para 

delimita9ao do imposto (Art. 145, § 2°, da Constitui9ao Federal). Com efeito, e 

inconstitucional a base de calculo das taxas, de limpeza publica e de conserva9ao de 

vias e logradouros publicos, que se baseie considera91io da area de im6vel e a extensao 
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deste no seu limite com o logradouro publico46
. E isso se deve ao fato de que tais 

elementos se constituem em parametros para o calculo do IPTU. 

0 STF vem entendendo que e constitucional a cobranya de taxa de coleta de 
lixo domiciliar, desde que nao vinculada a prestayaO de outros serviyOS de 
caniter universal e indivisivel, como a limpeza de logradouros publicos, 
varriyao de vias publicas, limpeza de bueiros, de bocas-de-lobo e de galerias 
de aguas pluviais, capina peri6dica e outros47

. (HARADA, 2006, p.330) 

Para a defini9ao do valor da tax.a, ha que se considerar a rela9ao custo/beneficio 

para o contribuinte, muito embora a Constitui9ao Federal e o C6digo Tributario 

Nacional nao exijam perfeito equilibrio desse binomio. 

Dessa forma, sao inconstitucionais as leis promulgadas pelos Estados-membros, 

que instituem as taxas judiciarias, eis que estas incidem sobre o valor atribuido a causa, 

sem guardar qualquer tipo de rela9ao com o custo do servi90 publico especifico e 

divisive! prestado pelo Estado ao contribuinte. Isso e facilmente perceptivel porque o 

custo que o Estado tern para gerenciar um processo judicial, em todas as suas fases, nao 

e maior e nem menor em fun9ao do valor atribuido a causa. 

Assim, a via tributaria para fixar exa96es maiores para as causas de maior valor 

economico - como acontece hodiemamente - e o imposto, e nao a taxa. Logo, e 

possivel afirmar que as tax.as judiciais, da forma que sao repetidamente cobradas em 

diversas fases do processo, podem ferir o principio da capacidade contributiva, alem de 

se constituirem numa barreira que dificulta o acesso a justi9a, o que contraria os 

dispostos nos Art. 145, § 1° e 5°, XXXV, da Constitui9ao Federal48
. 

Contribuii;ao de Melhoria 

E um mecanismo de exa9ao de que se utiliza o Estado, incidente sobre a 

valoriza9iio de im6vel do contribuinte, em decorrencia de obra realizada pelo pr6prio 

Estado. Esta prevista no Art. 145, III, da Constitui9ao Federal, com disposi9ao 

pormenorizada representada pelos Art. 81 e 82, do C6digo Tributario Nacional. 

A sua gera9ao leva em conta o principio da equidade, vez que toda a 

comunidade contribui, com o recolhimento de seus tributos, para com o financiamento 

46 Cf. RE n. 204.827/SP. 
47 Cf. RE n. 245.539-RJ e 361.437-MG. 
48 Cf. Sumula 667, do STF. 
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da obra em questao, com beneficio direto para poucos. Vale dizer que nao mais se exige 

que o montante a ser arrecadado, sob esta rubrica, seja identico ao do valor total da obra 

publica em foco. 

0 inconveniente, para 0 larn;amento da contribui<;ao de melhoria, e circunscrever 

quais foram os bens que efetivamente sofreram valoriza<;ao imobiliaria por conta da 

obra publica realizada pelo Estado, fato este que inibe, muitas vezes, a iniciativa das 

prefeituras municipais de recorrer a esse tipo de exa<;ao. 

Emprestimos Compulsorios 

A Uniao, e somente ela, pode instituir o emprestimo compuls6rio, mediante lei 

complementar, como forma de otimiza<;ao de suas receitas, somente na hip6tese de o 

ente estatal ter de suportar despesas extraordinarias advindas de calamidade publica, 

guerra extema ou sua iminencia, ou na hip6tese de investimento publico de carater 

urgente e de relevante interesse nacional (Art. 148, I e II, da Constitui<;ao Federal). 

Os valores obtidos a titulo de emprestimo compuls6rio deverao ser total e 

obrigatoriamente canalizados para as rubricas or<;amentarias que os originaram, 

constituindo-se, pois, uma receita vinculada. 

Contribui1;oes sociais 

A natureza juridica das contribui96es sociais e cercada de polemica, pois, para 

alguns doutrinadores, elas silo rotuladas de impostos; para outros, de taxas; outros, 

ainda, nao identificam natureza tributaria alguma. 

0 STF - Supremo Tribunal Federal ja decidiu que as contribui<;oes sociais 

[ ... ) constituem uma especie propria de tributo ao !ado dos impostos e das 
taxas, na linha, alias, da liyao de Rubens Gomes de Souza ('Natureza 
tributaria da contribuiyao do FGTS'), RDA 112/27, RDP 17/305). Quer dizer, 
as contribuiyoes nao sao somente as de melhoria. Essas sao uma especie do 
genero contribuiyao; ou uma subespecie da especie contribuiyao49

• 

No mesmo diapasao, o STF - Supremo Tribunal Federal decidiu que 

49 Cf. RE n. 138.284-8-CE. 
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[ ... ] sendo, pois, a contribui9ao instituida pela Lei 7.689/88 verdadeiramente 
contribui9ao social destinada ao financiamento da seguridade social, com 
base no inciso I, do artigo 195, da Carta Magna [ ... ] No tocante as 
contribui9oes sociais [ ... ] nao s6 as referidas no Art. 149 [ ... ] tern natureza 
tributaria, [ ... ] mas tambem as relativas a seguridade social previstas no Art. 
195 [ ... ]. 

Entendemos que a contribui9ao social e especie tributaria vinculada a atua9ao 
indireta do Estado. Tern como fato gerador uma atua9ao indireta do Poder 
Publico, mediatamente referida ao sujeito passivo da obriga9ao tributaria. 
(HARADA, 2006, p.333) 

As contribui9oes sociais tern a sua origem no fato de o Estado ter que suportar 

despesas de amplo espectro social, as quais viio ao encontro <las necessidades de uma 

grande maioria de contribuintes considerados economicamente hipossuficientes. Essas 

contribui9oes estiio previstas nos Art. 149 e 195, da Constitui9ao Federal. 

Tambem os Estados, o Distrito Federal e os Municipios poderiio instituir 

contribui9ao, cobrada de seus servidores, para o custeio, em beneficio destes, de 

sistemas de previdencia e assistencia social, conforme dispoe o Art. 149, § 1°. 

Por outro !ado, compete exclusivamente a Uniao instituir contribui9oes sociais 

de interven9iio no dominio econ6mico e de interesse das categorias profissionais ou 

econ6micas, de conformidade com o que dispoe o Art. 149, da Constitui9iio Federal. 

Responsabilidade tributaria 

Os Art. 128 e seguintes, do C6digo Tributario Nacional, estendem a 

responsabilidade tribut:iria mesmo para as pessoas que niio participam diretamente das 

circunstiincias positivadas na regra matriz da incidencia tribut:iria. E o caso, portanto, de 

incidencia tributaria indireta, que pode ser de dois tipos: por transferencia ou por 

substitui9ao. 

Ocorre a responsabilidade tributaria indireta por transferencia, somente depois 

de configurado o fato gerador da incidencia tribut:iria, em caso de sucessiio que 

evidencie a "[ ... ] impossibilidade de exigencia do cumprimento da obriga9iio principal 

pelo contribuinte". Neste caso, "[ ... ] respondem solidariamente com este [contribuinte] 

nos atos em que intervierem ou pelas omissoes de que forem responsaveis", a teor do 

Art. 134, do C6digo Tributario Nacional. 

Mister se faz ressaltar que essa atribui9iio de responsabilidade tributaria para 

terceiro deve ser efetuada em consoniincia com o que dispoe o Art. 121, II, do C6digo 

Tributario Nacional, para que niio se constitua em medida arbitraria. 
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Por sua vez, a responsabilidade tributaria indireta por substitui9ao surge antes do 

nascimento do fato gerador. 

Estamos, portanto, diante de um quadro no qual o fisco atribui responsabilidade 

tributaria a quern originalmente nao a teria. Isso, contudo, e possivel, se presentes todas 

as seguintes condi96es: previsao legal; que o terceiro tenha vincula9ao com o fato 

gerador da obriga<;ao tributaria; que essa responsabilidade se limite tao somente a 
obriga9ao principal (Art. 121, do C6digo Tributario Nacional). 

A sucessao empresarial da-se por atos inter vivas ou causa mortis. E o sucessor 

quern, numa dessas duas circunstancias, assume o patrimonio do devedor natural, deste 

pr6prio ou de seus herdeiros ou legatarios, com o onus de solver debitos tributarios 

inadimplidos, conforme preceituam os Art. 129 a 133, do C6digo Tributario Nacional. 

E importante destacar, porem, que essa responsabilidade se estende ate o limite 

do quinhao, do legado ou da mea9ao (Art. 130, II, do C6digo Tributario Nacional). 

Inicia-se depois da abertura da sucessao, pois antes desta cabe, ao esp6lio, a 

responsabilidade pela sucessao tributaria (Art. 131, III, do C6digo Tributario Nacional). 

Na hip6tese de fusao, transforma9ao ou incorpora9ao de empresas, a corpora9ao 

emergente responde pelos tributos vencidos e nao-adimplidos ate a data daquelas 

opera96es (Art. 132, do C6digo Tributario Nacional). 

Com efeito, a responsabilidade tributaria do sucessor alcan<;a os creditos 

tributarios ja constituidos, aqueles que estao em fase de constitui9ao e os constituidos 

posteriormente, desde que o fato gerador da incidencia tributaria tenha ocorrido antes da 

sucessao. 

Qualquer aven<;a entre as partes, verbal ou expressa, que limite a 

responsabilidade tributaria do sucessor, nao prevalece contra os creditos de que e titular 

a Fazenda Publica, por for<;a do Art. 132, do C6digo Tributario Nacional. 

Responsabilidade tributaria por sucessao 

Os adquirentes ou remitentes de im6veis respondem tambem pela sucessao 

tributaria, no que conceme aos impostos que tenham como fato gerador a propriedade, o 

dominio util OU a posse de hens im6veis. Respondem, inclusive, pela taxas de servi<;o e 

pela contribui9ao de melhoria lan9adas sobre o im6vel transmitido, tudo como 

determina o Art. 130, do C6digo Tributario Nacional. 
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Em caso de aquisi9ao de fundo ou de estabelecimento empresarial, a pessoa 

fisica ou juridica adquirente responde por todas as dividas fiscais da empresa adquirida, 

conhecidas ou nao, ainda que a nova empresa atue sob outra raziio social (Art. 133, do 

C6digo Tributario Nacional). Essa responsabilidade e total se o alienante interromper a 

explora9iio empresarial daquele estabelecimento (inciso I). Se, contudo, a atividade do 

alienante nao softer solu9ao de continuidade - ou ainda que sofra, se restaurada num 

prazo inferior a seis meses, naquela mesma ou em outra empresa - essa 

responsabilidade passa a ser subsidiaria com o alienante insolvente (inciso II). 

Ainda nessa area, festeja-se o teor da Lei n. 11.101/2005 - Lei de Falencia e de 

Recupera9ao de Empresas -, que combinada com a Lei Complementar n.118/2005, 

exclui a responsabilidade pela sucessao tributaria na hip6tese de aliena9ao judicial de 

empresa que seja alvo de processo de falencia, hem como de filial ou unidade produtiva . 

isolada, em processo de recupera9ao judicial (Art. 133, incisos I e II, do C6digo 

Tributario Nacional). 

Esse beneficio nao alcan9a o socio da empresa falida ou em recupera9iio 

judicial, ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em recupera9ao judicial (inciso 

I), nem parentes, em linha reta ou colateral ate o 4°. grau consanguineo ou afim, do 

devedor falido ou em recupera9ao judicial ou de qualquer de seus s6cios (inciso II). 

Estao, tambem, excluidos desse beneficio os agentes do falido ou do devedor em 

recupera9iio judicial, se constatada a iniciativa de se fraudar a sucessao tributaria (inciso 

III). Ha que se ressaltar que essa ausencia de responsabilidade pela sucessao tributaria 

se deve ao cumprimento de diretriz maior contida na Lei de Falencia e de Recupera9ao 

de Empresas, que privilegia a fun9ao social das organiza96es produtivas, as quais se 

constituem em hens sociais, haja vista a sua imensa importiincia no contexto da 

sociedade. Agindo dessa forma, o legislador deu uma significativa cota de contribui9ao, 

da parte do Estado, para que ocorra a restaura9ao da saude economica e financeira de 

empresas alquebradas por debitos sociais inadministraveis. 

Com essa reda9iio, o Art. 133, do C6digo Tributario Nacional, passou a se 

constituir num importante incentivo para que pessoas ou grupos adquiram e revitalizem 

empresas insolventes, de forma que estas recuperem a sua capacidade-dever de cumprir 

a sua fun9ao social, com a gera9ao de empregos, respeito para com os consumidores, 

meio ambiente, comunidade, acionistas/cotistas e o pr6prio Estado. 



160 

Responsabilidade tributaria subsidiaria 

Terceiros tambem poderao ser responsabilizados por obriga9ao tributaria 

principal, se for impossivel cobra-la do contribuinte, desde que esta seja resultante de 

ayiio ou omissiio na qual aqueles tenham intervindo (Art. 134, do C6digo Tributario 

Nacional). Dentre esses terceiros responsaveis pela sucessiio tributaria estao elencados 

os pais, pelos tributos devidos pelos filhos menores (inciso I); os tutores e curadores, 

pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados (inciso II); os administradores 

de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes (inciso III); o inventariante, pelos 

tributos devidos pelo esp6lio (inciso IV); o sindico e o comissario, pelos tributos 

devidos pela massa falida ou pela empresa em recupera9ao (inciso V); os tabeliaes, 

escrivaes e demais serventu:irios de oficio, pelos tributos devidos sobre os atos 

praticados por eles, ou perante eles, em razao do seu oficio (inciso VI); os s6cios, no 

caso de liquida9ao de sociedade de pessoas (inciso VII). 

Embora o Art. 134, do C6digo Tributario Nacional, imponha que essa 

responsabilidade seja solidaria, na verdade o pr6prio dispositivo legal se contradiz. Nao 

h:i duvida de que se trata, sim, de responsabilidade subsidiaria, eis que ela somente 

passa a ser exigida "nos casos de impossibilidade de exigencia do cumprimento da 

obriga9ao tributaria principal pelo contribuinte". Portanto, nao h:i duvida alguma de que 

o terceiro somente podera ser acionado na hip6tese de o contribuinte niio adimplir o 

debito tributario. A responsabilidade tributaria atinge, subsidiariamente, as pessoas 

indicadas nos incisos I a VII, bem como os mandatarios, prepostos, empregados, 

diretores, gerentes ou representantes de pessoas juridicas de direito privado, se tais 

creditos forem resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infra9ao de lei, 

contrato social ou estatutos (Art. 135, incisos I a III). Portanto, niio se trata de todo e 

qualquer socio, mas daquelas que detinham poder decis6rio no iimbito da empresa. Ou 

seja, e em citado dispositivo que reside a grande invoca9iio fazendaria para as execu96es 

fiscais, inicialmente promovidas em rela9ao a pessoa juridica privada. 

Responsabilidade tributaria por substituii;ao 

A dedu9ao 16gica que sobressai e de que OS creditos tributarios regularmente 

constituidos nao se enquadram na hip6tese prevista no Art. 135, III, do C6digo 

Tribut:irio Nacional, eis que niio sao resultantes de excesso de poder, ou de infra9ao 
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legal, contratual ou estatutaria, que refogem a regular gestao da sociedade. Nesse 

sentido, o STJ - Superior Tribunal de Justi9a ja decidiu que o simples atraso no 

pagamento de tributo ni'io se constitui na infra9ao prevista no artigo em comento. Trata

se, pois, de responsabilidade por substitui9ao, que abrange, inclusive, as obriga9oes 

acessorias, que parte do principio de que quern tern poderes, tern, tambem, 

responsabilidade, na mesma propor9ao. 

E importante ressaltar que o excesso de poder se configura quando pelo menos 

um dos seguintes requisitos se fizer presente, como indica o Art. 1.015, § unico, do 

Codigo Civil: que a limita9ao de poderes esteja inscrita ou averbada no registro proprio 

da sociedade; que fique provado que era conhecida de terceiros; que se trate de opera9ao 

evidentemente estranha aos negocios da sociedade. "A responsabilidade do socio

gerente deflui nao so da impossibilidade de a sociedade pagar o credor, mas da 

ilegalidade OU fraude que 0 socio praticar na gerencia. Essa e a doutrina dominante" 

(REQUIAO, 2006, p.527). 

Digno de nota, tambem, e 0 fato de que OS tribunais tern entendido, de forma 

pacifica, que os atos praticados com excesso de poderes, pelos socios das empresas, 

vinculam as sociedades aos efeitos dessas condutas, dada a celeridade e intensidade com 

que hodiemamente se processam as opera9oes mercantis, o que tomaria impossivel a 

previa detec9ao de tais irregularidades por terceiros de boa-fe. Essa interpreta9ao foi 

consolidada em homenagem a 'teoria da aparencia', que conduz ao seio social a solu9ao 

de impasses dessa natureza (GON<;AL VES NETO, 2002, p.207). Contudo, o ponto 

nevralgico de qualquer discussao em tomo da responsabilidade do socio da empresa esta 

em estabelecer se ele [socio] tambem responde, com o seu patrimonio pessoal, de forma 

solidaria e ilimitada, em caso de insolvencia de debitos tributarios. 

Nao vemos motivo para essa celeuma, pois em se tratando de empresa de 

responsabilidade limitada, a responsabilidade de cada um dos socios esta adstrita a 
plena integra9ao do capital social. Ou seja, cada um dos socios e responsavel pela 

integraliza9i'io de 100% do capital social da empresa. A conclusao natural a que se 

chega e de que, integralizado totalmente o capital social, nenhuma responsabilidade 

pessoal atingira os socios, na hipotese destes terem desempenhado as suas fun9oes com 

boa-fe. Logo, inadimplente a empresa, eles nao poderao ser atingidos por debitos sociais 

de qualquer especie, inclusive os de natureza tributaria, mesmo que subsidiariamente. 
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Com efeito, o simples inadimplemento tributario nao caracteriza infrar;ao legal, a 

ponto de se impor a responsabilizar;ao do socio ou do administrador, por substituir;ao, 

pelos creditos decorrentes de obrigar;oes tributarias. E possfvel fazer tal afirmar;ao 

porque nao seria crivel imaginar que a administrar;ao de uma sociedade, diante de 

ausencia de liquidez a curto prazo, preferisse recolher os tributos devidos, a efetuar o 

pagamento regular dos salarios de seus empregados. Da mesma forma niio seria crivel 

crer que, em identicas condir;oes financeiras, os administradores optassem por recolher, 

pontualmente, os tributos devidos, ao inves de pagar os seus credores pelo fomecimento 

de produtos e/ou servir;os indispensaveis ao funcionamento normal da empresa. 

Nas sociedades por ar;oes, a condir;ao do acionista e ainda mais confortavel, pois 

este responde, pessoalmente, apenas e tao somente, pela integralizar;ao das ar;oes que 

subscreveu. 0 mesmo nao se pode dizer das sociedades nao-personificadas ( ou 

sociedades em comum), nem daquelas constituidas sob a egide das sociedades em nome 

coletivo, ou dos socios comanditados nas comanditas simples e por ar;oes, os quais 

respondem, subsidiaria e ilimitadamente, pela totalidade dos debitos sociais nao

adimplidos (NEGRAO, 2005, p. 283). 

Novo conflito interpretativo surge quando se aborda a responsabilidade do socio 

pelo nao-recolhimento de contribuir;oes previdenciarias descontadas dos empregados. E 
verdade que os tribunais tern, vez ou outra, entendido que o socio, nessas condir;oes, e 

pessoal e ilimitadamente responsavel por esse tipo de inadimplencia, com base no 

entendimento de que teria ocorrido a apropriar;ao indebita de valores que deveriam ter 

sido carreados, em tempo Mbil, para a Previdencia Social. 

A Lei n. 8.620, de 05/01/93, estabelece, no Art. 13, que sao responsaveis 

solidarios pelo cumprimento da obrigar;ao previdenciaria principal, o titular de firma 

individual e os socios das empresas por cotas de responsabilidade limitada, com a firma 

individual e a sociedade, respectivamente. Desta forma, os acionistas controladores, os 

administradores, os gerentes e os diretores respondem solidaria e subsidiariamente, com 

os seus bens pessoais, quanto ao inadimplemento das obrigar;oes para com a 

Previdencia Social, por dolo ou culpa. 

Requiao (2006, p.528) chega ate mesmo a afirmar que "[ ... ] a sociedade tinha 

meios de pagar, pois descontou dos salarios dos empregados as contribuir;oes 

previdenciarias destes. Todavia, [ ... ] por fraude OU desidia, nao importa, descumpriu a 

lei. E, complementa: A sociedade, nesse meio de tempo, tomou-se insolvavel [ ... ]". 
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Ousamos discordar desse entendimento, eis que ele se reveste do excessivo e 

comodo apego ao formalismo, privilegiando a interpretar,:ao insolita, propria de quern 

nunca administrou sequer uma quitanda. E pueril imaginar que a empresa que desconta 

contribuir,:oes sociais dos salarios dos seus empregados tenha, naturalmente, condir,:ao 

financeira de, logo a seguir, em data estipulada em lei, capacidade financeira para 

promover o devido recolhimento aos cofres publicos, do respectivo montante. Esta ai 

havendo uma inexplicavel confusao entre descontar do trabalhador e, por outro !ado, 

capacidade para o recolhimento. Em primeiro lugar, a empresa nao efetua desconto, 

mas, na verdade, deixa de pagar ao empregado a importiincia que devera ser canalizada 

a Previdencia Social. Para quern tern uma visao puramente formalista, isso nao passa de 

um simples jogo de palavras, que tenta encobrir um ato desidioso do socio (ou e da 

empresa?). Contudo, quern se envolve, no dia a dia, no centro nevralgico da 

administrar,:ao de uma empresa, sabe, perfeitamente, que e impossivel fazer a devida e 

automatica destinar,:ao de determinadas somas de dinheiro (mesmo porque "dinheiro nao 

tern cor"), especialmente nas empresas que enfrentam dificuldades para solver os seus 

compromissos financeiros de curto prazo. Poder-se-ia, entao, indagar: um socio (ou 

mesmo aqueles que defendem a responsabilizar,:ao do socio nessas circunstiincias), 

tendo em maos recursos financeiros, na epoca oportuna, apenas e tao somente para 

promover o seu recolhimento a Previdencia Social, e nao possuindo dinheiro em caixa 

para efetuar o pagamento simultiineo de faturas de energia eletrica ( apenas para citar um 

unico exemplo ), faria opr,:ao pela liquidar,:ao de qual das duas responsabilidades? Se, 

embasado num raciocinio meramente burocrata, optasse pela satisfar,:ao do debito 

tributario, sua empresa ficaria sem energia eletrica, o que inviabilizaria os negocios 

sociais, trazendo transtomos para os empregados, para o exercicio da salutar 

concorrencia. Isso poderia, se for o caso, culminar com a inibir,:ao das exportar,:oes do 

Pais, bem como redur,:ao das atividades economicas da cidade ou da regiao. Estar-se-ia 

adimplente perante o Estado, porem, como consequencia, instalar-se-ia um caos social e 

economico. 

Se, nessas exatas circunstiincias, o socio-gerente preterir os debitos tributarios, e 

de se indagar, entao: onde esta alojada a desidia, a fraude, a imprudencia, a violar,:ao ao 

contrato/estatuto SOCiaJ OU as leis? 

Mais do que isso: dificuldades socioeconomicas, tao comuns na vida das 

empresas, inclusive dentre as gigantes multinacionais, ainda que geradas por 
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imprecisoes administrativas, nao tomam ilimitada, por si so, a responsabilidade pessoal 

do socio que, originalmente, tern responsabilidade limitada. 

Como se isso niio bastasse, o STF - Supremo Tribunal Federal ja decidiu que, 

em se tratando de sociedades cujos socios tern responsabilidade limitada, os hens 

particulares destes nao podem ser penhorados, em caso de divida fiscal contraida pela 

empresa dissolvida. 

Apenas para argumentar, no caso da hipotese de aplicar;:iio da teoria da 

desconsiderar;:iio da personalidade juridica da empresa, esta iniciativa extravagante deve 

ser precedida de estudo de alta indagar;:ao, de cuidadosa e aprofundada pesquisa de fatos 

concretos, respeitando o devido processo legal, para ficar cabalmente comprovado que 

ocorreu desvio malicioso da finalidade social da pessoa juridica, com proveito ilicito 

dos socios. Assim, por ser uma medida excepcional, nao pode se basear em meros 

indicios ou presunr;:oes, exigindo-se, pois, provas incontestes. Dessa forma, a invasao 

dos limites do Art. 50, do Codigo Civil, nao e meta que se viabiliza mediante um 

singelo e superficial despacho judicial, sob pena de se aplicar duros tratos a 
hermeneutica, com a consequente destruir;:ao dos principios seculares que nortearam a 

constituir;:ao do instituto da pessoa juridica. 

Com efeito, ha que se localizar o autor da ilegalidade, comprovar a sua 

responsabilidade e traze-lo a tela da lide. Atitudes generalistas de operadores de direito, 

de quern pede decisoes traumaticas desse jaez e de quern as concede, sem as devidas 

cautelas de estilo - vicio que tern permeado decisoes em nossos tribunais --, constituem

se numa afronta aos principios juridicos mais elementares, dentre os quais se destacam 

0 respeito a dignidade da pessoa humana. 

Em seara trabalhista, por exemplo, e muito comum o advogado do reclamante 

pedir, e o juiz conceder, a desconsiderar;:ao da pessoa juridica, com a consequente 

penhora ou arresto de hens particulares dos socios da reclamada - mesmo daqueles 

minoritanos e que jamais exerceram qualquer papel administrativo --, a partir do 

momento em que se comprove que esta [empresa] niio refula plena condir;:iio para solver 

o credito pretendido. Nao se cuida das necessarias cautelas para se comprovar que 

realmente se trata de caso que tenha perfeito enquadramento no direito positivado 

(abuso de poder, ofensa a lei ou ao contrato ou dissolur;:ao irregular da sociedade). Ea 

completa banalizar;:ao de um instituto que fora criado apenas e tao somente para impedir 

o acobertamento de praticas ilegais dos socios, sob o manto protetor da pessoa juridica, 

mas que na verdade tern sido utilizado como forma de alavancar o recebimento de 
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juridica ou 

liberdade pi 

Ni 

inadimpleo 

para a emp 

daquela. 

v 
contribui~ 

de outros c 
teria raciOI 

queprefen 

OU, ainda,: 

tributariosl 

}. 

Civil, o sl1 

ao raciocii 

I! 

socio de. 
de confolil 

se a sua J 
. J 

capital ., 

unicae*' 

Pais, 



teoria da 

, cornprovar a sua 

- rnesrno daqueles 

o recebirnento de 

165 

creditos. Ha que se perquirir se essas atitudes insensatas silo frutos da ignoriincia 

juridica OU da rna-fe dos operadores de direito, pois a hermeneutica filosofica nao da 

liberdade para o interprete se afastar da norma interpretada. 

Nao ternos a rnenor pretensao de fazer apologia a consurnac;ao da 

inadirnplencia tributana. Trata-se, tao sornente, de buscar urna opc;ao rnenos traurnatica, 

para a ernpresa e para a sociedade corno urn todo, diante da crise econornia e financeira 

daquela. 

Ve-se, pois, que o socio nao agiu corn desidia, ao preterir o recolhirnento das 

contribuic;oes previdencianas ja descontadas dos ernpregados, em beneficio da quitac;ao 

de outros debitos. Assirn, a tese esposada por Requiao e por alguns tribunais sornente 

teria racional aplicabilidade em caso de ernpresa que goza de plena saude financeira, 

que prefere distribuir dividendos ou aplicar recursos financeiros no rnercado de capitais · 

ou, ainda, realizar investirnentos perfeitarnente postergaveis, a adirnplir seus debitos 

tributarios. 

Alern do rnais, e irnprescindivel acrescentar que a teor do Art. 50, do Codigo 

Civil, o socio e a ernpresa da qual ele participa silo pessoas distintas, o que nos conduz 

ao raciocinio natural de que urn nao responde pelas obrigac;oes assurnidas pelo outro. 

Deflui-se, pois, que nenhurna responsabilidade podera recair sobre a pessoa do 

socio de ernpresa de responsabilidade lirnitada, se a sua atuac;ao adrninistrativa estiver 

de conformidade corn a lei, corn o contrato ou estatuto e na busca do interesse social, e 

se a sua organizac;iio tiver o capital social plenarnente integralizado. E, frise-se, se o 

capital social da ernpresa nao estiver totalrnente integralizado, aos socios compete, 

linica e solidariarnente, a responsabilizac;ao para faze-lo. Nada rnais do que isso. 

Conclusiio 

Nao resta a rnenor duvida de que o irnpeto estatal arrecadatorio de tributos, neste 

Pais, atinge niveis estratosfericos, a ponto de consurnir de 32 a 35% do PIB - Produto 

Intemo Bruto. Ernbora nao seja este o foco da presente pesquisa, e irnprescindivel fixar 

este rnarco fatico, pois ele revela corn que entusiasrno o Estado curnpre o seu dever

poder de arrecadar tributos, corno forma de satisfazer as necessidades de custeio da 

rnaquina publica, de gerac;ao de servic;os e de investirnentos que satisfac;arn as 

necessidades da populac;iio. 
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Essa carga tributaria se mostra em constante evolui;ao, em niveis de paises 

escandinavos, enquanto que os servi9os prestados e os investimentos realizados estao 

quase que no patamar de paises africanos. Esta e uma prova inequivoca de que estamos 

diante de um Estado insaciavel cuja filria arrecadat6ria e insensivel diante do fato de 

que os tributos arrecadados nao tern, ha muito tempo, cumprido a sua fun9ao social, 

pois contabilizamos uma das piores distribui96es de renda do mundo. 

A hist6ria tern revelado que, diante de um Estado insensato - que e habilidoso e 

criativo quando exerce o seu poder arrecadat6rio, mas que nao se compadece diante do 

sofrimento de aproximadamente sessenta milhoes de pessoas que sobrevivem abaixo da 

linha da pobreza -, os mecanismos de que muitas vezes se vale, ferem principios 

constitucionais consagrados, inclusive aqueles rotulados de clausulas petreas. E o caso, 

por exemplo, do respeito a dignidade da pessoa humana. 

Para conseguir os seus intentos perversos, o Estado conta, em algumas 

oportunidades, com o apoio ostensivo do Poder Judiciario, que lhe da amplo respaldo 

quando ele pretende responsabilizar terceiros por obriga96es tributarias, chamadas 

indiretas. Ate mesmo consagrados doutrinadores, mas sem nenhuma experiencia 

administrativa a frente de uma empresa, nao conseguem perceber a oceanica diferen9a 

entre descontar do trabalhador um determinado valor para ser recolhido a Previdencia 

Social e, por outro !ado, capacidade para o recolhimento daquela importancia. 

Na verdade, a empresa nao efetua desconto, mas tao somente, deixa de pagar ao 

empregado a importancia que devera ser canalizada a Previdencia Social. Pode parecer 

a mesma coisa, mas nao e. Melhor explicando, se uma empresa desfruta de excelente 

condi9ao socioeconomica, nada mais simples do que, na data fixada em lei, recolher os 

seus tributos devidos, bem como aqueles que reteve de seus empregados. Ha que se 

reconhecer que, nessas condi96es, a eventual inadimplencia pode ser creditada a 
conduta desidiosa. 

Contudo, o porno da discussao nao reside ai [na empresa saudavel], mas naquela 

que tern um montante de receitas muito inferior ao das despesas, nao obstante todos os 

esfor9os empreendidos pelos seus administradores para buscar ao menos um equilibrio 

entre essas duas fontes. 

Logo, diante de uma incontomavel crise de liquidez de curto prazo, o s6cio

gerente ou o administrador se ve obrigado a hierarquizar os seus pagamentos, preferindo 

manter pontuais os de natureza trabalhista, bem como aqueles decorrentes do 
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fomecimento de energia eletrica, de materias-primas e produtos essenciais a sua 

atividade produtiva, a adimplir os tributos dos quais a sua empresa e responsavel. 

Portanto, nessa autentica ginastica financeira nao se vislumbra ma-fe ou desidia, 

mesmo porque grande parte das causas que originaram as dificuldades socioeconomicas 

foi gerada, ainda que indiretamente, pelo pr6prio Estado, pela fixa9ao de juros em niveis 

astronomicos, pela escolha de uma politica cambial desastrosa, pelo controle da infla9ao 

mediante a aplica9ao de medidas recessivas, pelo modesto crescimento da economia, 

pela imensa carga tributana, dentre outras. 

Da mesma forma, sao inaceitaveis as decisoes do Poder Judiciario que decretam 

a desconsidera9ao da personalidade juridica, como se fosse um ato de somenos 

importancia, expondo 0 patrimonio pessoal dos s6cios a penhora OU 0 arresto. Essas 

medidas sao ainda mais traumaticas quando atingem pessoas que, comprovadamente, 

nunca participaram da gestao da empresa. 

Sao iniciativas que tern por escopo alavancar o recebimento de creditos 

tributarios, sem atentar para os rigores da lei, que exige, por ser extravagante, farta e 

previa comprova9ao de que os dirigentes teriam promovido o desvio malicioso da 

finalidade social da pessoa juridica, com proveito para si ou para grupos. 

Destarte, conclui-se, pois, que o Estado-exator e o Poder Judiciario nao podem 

violentar o ordenamento juridico patrio, impondo responsabiliza9ao tributana para 

s6cios que, sob a 6ptica legal, niio se enquadram nas condi96es impostas pelo direito 

positivado. 

0 socio de uma empresa de responsabilidade limitada tern o compromisso de 

integralizar a totalidade do capital social, de atuar com observancia as regras contidas 

no contrato que a constituiu, e de promover o regular encerramento da sociedade, 

quando este for o caso. Qualquer outra responsabilidade que for acrescentada fere o 

ordenamento juridico, gera inseguran9a juridica, congestiona ainda mais os tribunais 

com medidas que buscam a tutela jurisdicional para se proteger dessas ilicitudes e, o 

que e pior, afronta 0 principio constitucional da dignidade da pessoa humana. 

Alias, a viola9iio desse principio, o mais importante dentre todos contidos na 

Carta Magna, constitui-se na mais grave forma de inconstitucionalidade, vez que 

representa uma agressiio a todo o sistema, pois despreza a hierarquia dos mandamentos 

juridicos, com a consequente subversiio dos valores fimdamentais. 

E de al9ada do Estado, por intermedio do Poder Judiciano, prestar a tutela 

jurisdicional necessaria e eficaz, para socorrer aqueles que se sentem lesados por niio 
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terem a sua dignidade pessoal valorizada, ainda que o agente agressor seja o pr6prio 

Estado. 
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A INFORMATICA NA EDUCA(:AO: UMA NOV A PERSPECTIV A ATRA VES 

DA TEORIA DA ESPIRAL DE APRENDIZAGEM DE JOSE ARMANDO 

VALENTE 

Gisele Maria Silveira CONSTANTIN050 (FEMA-Assis) 

RESUMO: Este trabalho tern como objetivo avaliar as potencialidades da tecnologia na 
· educac;iio e refletir mais especificamente sobre a formac;iio do professor no processo de 

construc;iio do conhecimento, o qual preve o uso do computador em uma abordagem 
educacional construcionista, denominada Espiral de Aprendizagem, de Jose Armando 
Valente. Nesse novo ambiente de aprendizagem, o conhecimento niio e meramente 
transmitido, mas construido a partir do desenvolvimento de projetos e da resoluc;iio de 
problemas significativos para o aluno, que tern a possibilidade de adquirir novas 
habilidades a partir de algo que ele pessoalmente construiu e experimentou. 0 professor 
deve contribuir com a func;iio de organizar, desafiar, facilitar e estimular a 
aprendizagem. Dai a importancia da discussiio em tomo da sua formac;iio tecnica e 
pedag6gica, alem da necessidade de uma mudanc;a de paradigmas, possibilitando a 
transic;iio de um sistema fragmentado de ensino para uma abordagem integradora dos 
conteUdos e habilidades. 

PALAVRAS-CHAVE: Informatica educacional. Formac;iio de professores. Espiral de 
Aprendizagem. 

ABSTRACT: This paper aims to evaluate the potential of technology in education and 
reflect more specifically on teacher education in the process of knowledge construction, 
which provides computer use in a constructivist educational approach of Jose Armando 
Valente, called Spiral Leaming. In this new learning environment, knowledge is not 
only transmitted but constructed from project development and resolution of problems 
for the student who has the opportunity to acquire new skills from something he 
personally built and experienced. The teacher should help with the task of organizing, 
challenge, stimulate and facilitate learning. Therefore the importance of the discussion 
around its technical and pedagogical training, beyond the need for a paradigm shift, 
enabling the transition from a fragmented system to an integrated approach to teaching 
contents and skills. 

KEYWORDS: Computer education. Teacher Training. Leaming Spiral Theory. 

Introdu~iio 

Nos ultimos anos, a inserc;iio da Informatica com fins educacionais ultrapassou a 

fronteira das operac;oes basicas, como a digitac;iio de um texto em formato eletr6nico ou 
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a operai,;ao das interfaces de acesso aos computadores pessoais. Em sintonia com as 

rapidas transforma96es do mundo contemporiineo, as novas tecnologias para a educai,;ao 

[ ... ] amplificam, extenonzam e modificam numerosas fum;;oes cogmhvas 
humanas: mem6ria (banco de dados, hiperdocumentos, arquivos digitais de 
todos os tipos ), imagina9ao ( simulm;oes ), percep9ao ( sensores digitais, 
telepresem;a, realidades virtuais ), racioc1mos (inteligencia artificial, 
modeliza9ao de fen6menos complexos). (LEVY, 2000, p.157). 

0 emprego dos recursos informatizados para o ensino e a aprendizagem, levou 

ao desenvolvimento de diversos softwares educacionais em diferentes areas do 

conhecimento. 0 fomecimento de tais ferramentas e conteudos pedagogicos 

informatizados almeja que os estudantes tomem-se participantes ativos no processo, 

visando a aquisi9ao dos conhecimentos e habilidades requeridas em tal etapa escolar. 

Contudo, a construi,;ao, emprego e a avalia9ao dessas tecnologias estabelecem 

serios desafios aos professores e pesquisadores, que entendem a importiincia da 

qualidade do processo de ensino e aprendizagem com a utiliza9ao do computador. Se 

for possivel verificar que estas tecnologias possibilitam "[ ... ] novas formas de acesso a 
informa9ao e novos estilos de raciocinio e conhecimenfo" (LEVY, 2000, p.157), os 

professores precisam adaptar-se ao emprego de tais ferramentas informatizadas para o 

trabalho pedagogico. 

As dificuldades impostas pela forma9ao dos professores e gestores, 

normalmente oriundos de uma gera9ao menos habituada a lidar com as inumeras 

inova96es empreendidas no campo da tecnologia informatizada, sao evidentes no 

cotidiano escolar. Muitas das proibi96es e restri96es impostas aos alunos, quanto ao uso 

dos dispositivos eletronicos na escola, advem destas dificuldades em lidar com um 

material que, se nao chega a ser estranho, e certamente pouco familiar aos docentes. 

Outro fato a se considerar e que, ao assumir as Tecnologias de Informa9ao e 

Comunicai,;ao no contexto escolar, a rela9ao entre professor e aluno certamente muda, ja 

que o professor deixa de ser uma fonte unica de onde emana o conhecimento e passa a 

ser um colaborador ativo no processo de aprendizagem, permitindo aos alunos 

desenvolverem maior espirito colaborativo. Surgem assim novas formas de 

interatividade entre professores e alunos e dos alunos entre si, alem de um novo 

equilibrio de poder na escola. 

Assim como o papel do professor nao e apenas o de transmitir uma informai,;ao, 

sem que haja questionamentos, Valente (1993) defende que o computador, aliado a 
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flexibilidade e a capacidade de intervem;:iio individualizada do professor, deve ser 

facilitador do processo, de forma que a descoberta de cada aluno seja tratada de acordo 

com o seu estilo pessoal, interesse e capacidade de aprendizagem. 

Esse ensino por meio do computador, que possibilita ao aluno aprender sobre 

qualquer assunto, e preconizado por Valente (1993) como um ambiente de 

aprendizagem em si mesmo, cujo enfoque e o da informatica educativa. 

Nesse novo cenario, o aluno manipula as informa<;:oes e resolve problemas com 

o auxilio do computador e de softwares educativos como os "[ ... ] programas de 

processamento de texto, planilhas, manipula<;:iio de banco de dados, constrw;iio e 

transforma<;:iio de gnificos, sistemas de autoria, calculadores numericos, aplicativos 

extremamente uteis tanto ao aluno quanto ao professor" (VALENTE, 1993, p.13). 

Atualmente, tais possibilidades incluem o uso de recursos de audio e vide9 

digitais, programas de edi<;:iio e publica<;:iio <lesses conteudos, compartilhamento de 

arquivos, alem as plataformas de aprendizagem virtual, tais como o Moodie, Teleduc ou 

Tidia-AE, que relinem varias interfaces com finalidades pedag6gicas em um mesmo 

local 'virtual'. 

As possiveis intera<;:oes entre professor, computador, software e aluno, em um 

modelo pedag6gico centrado na aprendizagem individualizada, na descoberta do 

conhecimento e no fazer pratico, silo uma das maiores contribui<;:oes do computador 

para a educa<;:iio. Para avaliar tais potencialidades do aparato metodol6gico da 

tecnologia na educa9iio, percorreremos a bibliografia disponivel, considerando mais 

especificamente os conceitos de Jose Armando Valente a respeito de sua teoria da 

Espiral da Aprendizagem, com a finalidade de subsidiar a reflexiio proposta. 

A condu<;:iio do artigo foi feita por meio de uma pesquisa bibliografica, que se 

apresentou como o metodo mais adequado para discutir as ideias de Valente. Esse 

modelo de pesquisa caracteriza-se por ter sua fonte dos dados na bibliografia 

especializada, onde se buscam os dados para a produ<;:iio do conhecimento pretendido, a 

fim de dialogar com os autores selecionados por meio de seus escritos presentes em 

livros, artigos e teses. (TOZONI-REIS, 2010, p.18). 

Nessa perspectiva latente de mudan<;:a de paradigmas educacionais, dos 

discursos e das praticas, inserem-se as contribui<;:oes da reflexiio que sera suscitada no 

presente texto. 
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Abordagens pedagogicas do computador na escola e a formai;ao do professor 

A inserc;ao do computador na escola e a criac;ao de ambientes que usam a 

informatica como recurso auxiliar no processo de aprendizagem, desde o inicio, tern 

possibilitado uma mudanc;a no foco da educac;ao, centrada na instruc;ao que o professor 

passa ao aluno, para uma educac;ao em que o aprendiz realiza tarefas por meio da 

informatica e, assim, constr6i novos conhecimentos. 

0 uso do computador na educac;ao tern se apresentado sob diferentes formas, de 

acordo com o objeto de estudo proposto, indo do ensino de computac;ao - que 

contempla o funcionamento do computador e seus softwares - ao ensino par intermedio 

do computador, utilizado como uma ferramenta para a abordagem de qualquer outro 

assunto. 

Valente (1993) salienta que o ensino por meio do computador, como um 

ambiente de aprendizagem, e o enfoque da informatica educativa. Nesse ambiente, a 

abordagem pedag6gica pode oscilar entre dois polos, dependendo da postura adotada 

pelo professor na escolha dos softwares educacionais. 

No primeiro polo, o mais comum, o computador conduz o ensino do aluno, 

tomando-se uma ferramenta digital de instruc;ao programada muito pr6xima de um livro 

ou das maquinas de ensinar de B.F. Skinner, do que difere essencialmente em seu 

aspecto audiovisual e de interatividade. Nessa situac;ao, apesar de aparentemente tomar 

mais interessante a atividade, nao deixa de ser uma versao digital do que acontece na 

sala de aula ou pelos meios tradicionais. 

No segundo polo, e o aluno quern ensina o computador ao executar uma 

determinada tarefa, a resolver problemas, criar cenarios, textos, se comunicar pela rede 

de internet, pesquisar, criar banco de dados e ate mesmo programar em uma linguagem 

especifica computacional. Existe aqui uma transformac;ao da func;ao do computador na 

educac;ao, ja que ele deixa de ser simplesmente um suporte, para se tomar uma 

ferramenta educacional, um "criador de ambientes de aprendizagem e facilitador do 

processo de desenvolvimento intelectual do aluno." (VALENTE, 1993, p.6). 

Portanto, os computadores, inicialmente utilizados como maquinas de ensinar, 

hoje se tern convertido em importantes ferramentas na construc;ao de conhecimentos dos 

alunos. De acordo com Valente (2002), essa func;ao auxiliar do computador na educac;ao 

sofreu mudanc;as nas ultimas duas decadas, porque a validade dos recursos da 
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Informatica na Educa<;ao passou por um grande questionamento, tendo em vista as 

necessidades e prioridades dos sistemas educacionais. 

De acordo com os relatos de Valente e Papert, estamos diante de uma mudan<;a 

de paradigma educacional, que coloca em xeque todas as metodologias de ensino que 

envolvem o uso do computador ate hoje. 

E muito comum encontrarmos o computador como uma ferramenta de 

complementa9ao ou refor<;o da atividade ensinada pelo professor, por meio de 

exercicios. Nessa situa<;ao, Valente (1993) salienta que o professor precisa apenas de 

um conhecimento superficial do funcionamento da maquina e do software que esta 

sendo usado. 

Esse modelo pedag6gico e denominado pelo autor como instrucionista e se 

define pelo uso do computador como maquina de ensinar, baseado na informatiza9ao 

dos metodos de ensino tradicionais, executados em forma de tutoriais, exercicios ou 

jogos. 

Apesar desse tipo de metodologia, muitas vezes, ser confundida com o 

construtivismo piagetiano, em que o aluno constr6i conceitos interagindo com objetos 

do ambiente, o que acontece nessa abordagem e que o computador e utilizado para 

transmissao de informa9ao, sem que haja desenvolvimento mental. 

A fim de evitar confusao entre metodologias pedag6gicas dessa natureza, Papert 

denominou de construcionista a abordagem pela qual "o aprendiz constr6i, atraves do 

computador, o seu pr6prio conhecimento", ou seja, o aluno realmente "constr6i objetos 

de seu interesse, como uma obra de arte, um relato de experiencia ou um programa de 

computador". (VALENTE, 1993, p.12 apudPAPERT, 1986) . 

Papert exprime sua teoria em dois principios basais que a diferenciam do 

construtivismo de Piaget. Sao elas: 

Primeiro, o aprendiz constr6i alguma coisa, ou seja, e o aprendizado atraves 
do fazer, do "colocar a mao na massa". Segundo, o fato de o aprendiz estar 
construindo algo do seu interesse e para o qua! ele esta bastante motivado. 0 
envolvimento afetivo torna a aprendizagem mais significativa. (VALENTE, 
1993, p.12, apud PAPERT, 1986). 

Para seguir com a discussao, toma-se importante distinguir, nesse ponto, 

informa9ao de conhecimento: 

0 conhecimento e o que cada individuo constr6i como produto do 
processamento, da interpreta9ao, da compreensao da informa9ao. E o 
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significado que atribuimos e representamos em nossa mente sobre a nossa 
realidade. E algo construido por cada um, muito pr6prio e impossivel de ser 
passado - 0 que e passado e a informa9iio que advem desse conhecimento, 
porem nunca o conhecimento em si. (VALENTE, 2005, p.24). 

Essa concep9ao de constru9ao de conhecimento difere daquela criticada por 

Paulo Freire (1987), em que o aluno aprende memorizando e reproduzindo as 

informa96es passadas pelo professor. Aqui, o aluno deve interagir com "[ ... ] o mundo 

dos objetos e das pessoas, a fim de lhe atribuir significado de modo que a informa9ao 

passe a ter sentido" (VALENTE, 2005, p.24) e o habilite a resolver situa96es e 

problemas no seu dia a dia. 

Nesse processo, o pr6prio aprendiz e quern controla a aprendizagem; o 

computador e a ferramenta que propicia a descri9ao, a reflexao e a depura9ao de ideias. 

0 professor passa a ter um papel de mediador ou facilitador desse processo de 

constru9ao do conhecimento. 

A sala de aula, por sua vez, deve ser reconfigurada como local em que 

[ ... ]professor e alunos podem realizar um trabalho diversificado em rela9ao a 
conhecimento e interesse. 0 papel do professor deixa de ser o de 
"entregador" de informa9iio para ser o de facilitador do processo de 
aprendizagem. 0 aluno deixa de ser passivo, de ser o receptaculo das 
informa9oes para ser ativo aprendiz, construtor do seu conhecimento. 
Portanto, a enfase da educa9iio deixa de ser a memoriza9iio da informa9iio 
transmitida pelo professor e passa a ser a constru9iio do conhecimento 
realizada pelo aluno de maneira significativa, sendo o professor o facilitador 
desse processo de constru9iio. (VALENTE, 1997, p.55). 

A experiencia pedag6gica e o conhecimento tecnico do professor sao 

fundamentais para a realiza9ao de atividades que envolvam o uso do computador nessa 

nova perspectiva, porque mesmo dispondo de um nllinero ilimitado de ai;:oes, o 

professor deve estar ciente de que nem todas as ai;:oes contribuem para o processo de 

constru9ao do conhecimento, visto que muitas nao exigem do aluno a elabora9ao do 

pensamento critico e reflexivo. 

Um exemplo disso ea pesquisa na internet, que, segundo Valente, pode "[ ... ] ter 

um efeito atraente, mas ser vazia do ponto de vista de conteudos relevantes ao tema" 

(VALENTE, 2005, p.23). Muitas vezes, o aluno busca a informa9ao, recebe uma 

quantidade grande de resultados em forma de texto, imagens e videos, recorta um 

fragmento e cola em sua pesquisa, sem ao menos refletir, discutir ou processar as 

informa96es e, consequentemente, construir novos conhecimentos. 
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Cabe ao professor, a orientac;ao correta para uma reflexao critica dessas 

informac;oes e a elaborac;ao de propostas desafiadoras, para que o aluno transforme as 

informac;oes transmitidas ou pesquisadas em conhecimento, por meio de situac;oes

problema ou projetos que envolvam ac;oes reflexivas. Para isso, o docente deve dominar 

a ferramenta computacional, os processos de aprendizagem, alem deter uma "[ ... ] visao 

dos fatores sociais e afetivos que contribuem para a aprendizagem e conhecer como 

intervir atraves do metodo clinico piagetiano e da ZPD de Vygotsky". (VALENTE, 

1993, p.2). 

0 professor tern uma func;ao preponderante nas estrategias de incorporac;ao do 

computador na escola. Marinho (2002) cita uma lista de habilidades e conceitos 

fundamentais exigidos para o trabalho com o computador, elaborada pela Sociedade 

Internacional para Tecnologia em Educac;ao. Dentre eles, podemos destacar: a 

habilidade para operar um sistema de computac;ao de forma a usar com sucesso o 

software; demonstrar conhecimento de uso de computadores para resoluc;ao de 

problemas, coleta de dados, gerenciamento da informac;ao, comunicac;oes, apresentac;oes 

e tomada de decisoes. 

Assim como nao e possivel implantar soluc;oes pedag6gicas inovadoras sem o 

conhecimento tecnico, sem o conhecimento pedag6gico os recursos tecnicos 

disponiveis, provavelmente, nao serao adequadamente utilizados. Tais conhecimentos 

devem coexistir para que o professor profissional consiga cumprir as exigencias que sua 

func;ao exige, de forma que um demande novas ideias do outro, constituindo "[ ... ] uma 

verdadeira espiral de aprendizagem". (VALENTE, 2005, p.23). 

Nesse sentido, o primordial e que o professor seja capacitado para "[ .... ] agir, 

refletir e depurar o seu conhecimento" (VALENTE, 1999, p.141) na adoc;ao do 

computador em sua pratica de sala de aula. Esse processo de formac;ao deve habilitar o 

professor a integrar os conteudos a pratica de resoluc;ao de problemas de interesse 

especifico dos alunos, compativeis com os objetivos pedag6gicos que se pretende 

atingir. 

0 ciclo de a~oes e a espiral de aprendizagem 

lnicialmente, o computador era visto como meio de representac;ao do raciocinio 

do aluno na resoluc;ao de problemas ou projetos, mas as pesquisas revelaram que essa 

ferramenta, alem de poder representar o raciocinio, oferecia resultados que serviriam 

'i 
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para "[ ... ] melhorar esta representai;ao e, consequentemente, o conhecimento 

subjacente" (VALENTE, 2002, p. 17). Desse modo, o conceito do ciclo de 

aprendizagem, proposto pelo autor, tomou-se util para mostrar como o computador 

auxilia na constrw;ao de novos conhecimentos. 

A ideia de que o processo de construi;ao do conhecimento, por meio da solui;ao 

de problemas, acontece em um elo de a<;oes em ciclos ( descrii;ao - execui;ao - reflexao 

- depurai;ao ), pode ser mais bem compreendida a partir do exemplo da linguagem de 

programai;ao Logo: 

[ ... ] o programa produzido pode ser visto como a representai,;iio, em termos de 
comandos dessa linguagem, da resolui,;iio ou do projeto sendo desenvolvido. 
No entanto, esse programa e mais do que a representai,;iio, ja que ele pode ser 
executado pelo computador, produzindo um resultado. Esse resultado, 
quando confrontado com a ideia que deu origem ao programa, possibilita ao 
aprendiz rever seus conceitos e, com isso, aprimora-los ou construir novos 
conhecimentos. (VALENTE, 2005, p.25). 

0 computador, ao executar os comandos requisitados pelo aluno, favorece o 

processo de construi;ao do conhecimento, numa dimensao ciclica presente na resolu9ao 

de uma tarefa, com niveis de conhecimento cada vez mais elaborados. Esse conceito 

que envolve movimentos continuos para novas compreensoes, em forma ciclica, e 

recorrente nas teorias que pressupoem a "[ ... ] aprendizagem como um processo de 

construi;ao do conhecimento que ha na interai;ao do sujeito com o seu meio" 

(VALENTE, 2002, p.23). Autores como Piaget (1976), Vygotsky (1991), Wallon 

(1989) e D' Ambrosio (1986) estudaram estas constru9oes ciclicas. Piaget, em um 

estudo mais aprofundado, explicou esta construi;ao pela assimilai;ao - adaptai;ao -

acomodai;ao. 0 ciclo de D'Ambrosio se compoe nos termos: realidade - reflexao -

ai;ao - realidade, numa relai;ao dialetica desenvolvida na interai;ao do sujeito/individuo 

com a realidade social e cultural. 

0 ciclo de interai;ao com o computador apresenta caracteristicas peculiares desse 

meio, ja que as ai;oes objetivam resolver um problema. Como explica Valente (2002), o 

usuario, ao manusear o computador, tern que dar ordens a ele por meio de uma 

linguagem de programai;ao, planilha de calculo OU um processador de texto. A resposta 

a cada comando e fiel ao que 0 pr6prio usuario fomeceu, e tal fato e "[ ... ] extremamente 

importante para que o aprendiz possa confrontar suas ideias originais com os resultados 

obtidos e, com isso, iniciar os primeiros passos no processo de reflexao e de tomada de 

consciencia sobre o que ele sabe ou nao". (VALENTE, 2002, p.23). 



;:quentemente, o conhecimento 

lOdo, o conceito do ciclo de 

mt mostrar como o computador 

ohecimento, por meio da soluc;ao 

(descric;ao - execuc;ao - reflexao 

"tir do exemplo da linguagem de 

.., como a representa9ao, em termos de 
ll!;il> ou do projeto sendo desenvolvido. 
9111: a representa9ao, ja que ele pode ser 
lliildo um resultado. Esse resultado, 
.. origem ao programa, possibilita ao 
~- aprimora-los ou construir novos 

s pelo aluno, favorece o 

elaborados. Esse conceito 

9aas0es, em forma ciclica, e 
como um processo de 

ciclicas. Piaget, em um 

~ilac;ao - adaptac;ao -

- do sujeito/individuo 

- e de tomada de 

179 

As ac;oes em ciclo podem acontecer tambem quando sao utilizados outros 

softwares, pesquisas na internet ou sistemas de autoria. A diferenc;a basica reside no 

grau de dificuldade para a realizac;ao do ciclo. Em uma pesquisa na Internet, por 

exemplo, o aluno nao expoe seus pr6prios pensamentos, mas decide entre as 

possibilidades oferecidas pela Web, para que, posteriormente, possa refletir sobre ela -

em uma "[ ... ] reflexao sobre a opc;ao ou a abstrac;ao reflexionante" (VALENTE, 2005, 

p.27). Partindo dessas reflexoes, ele seleciona outras opc;oes, provocando idas e vindas 

entre t6picos de informac;iio e, com isso, 'navega' na Web. 

Esse conceito auxilia na identificac;ao das ac;oes que envolvem o processo de 

aprendizagem do aluno na interac;ao com o computador. No entanto a ideia do ciclo 

torna-se limitada para explicar o processo mental de aprendizagem, pois a cada 

realizac;ao de um ciclo, obtem-se construc;oes crescentes e aprimoradas de pensamento, 

melhor representadas por espirais. 

Sendo assim, "[ ... ] a utilizac;ao da ideia de espiral para explicar o processo de 

construc;ao de conhecimento, que cresce continuamente, e mais adequada enquanto 

modelo do que se passa na interac;ao aprendiz-computador". (VALENTE, 2005, p.70). 

Embora o elo de ac;ao em ciclos ( descric;ao - execw;iio - reflexao - depurac;ao) 

seja apresentado de modo independente e sequencial, ele ocorre, simultaneamente, 

durante a ac;iio. 0 aprendiz, por exemplo, pode estar pensando sobre uma ac;ao ao 

mesmo tempo em que esta executando ou refletindo sobre outra. Assim, Valente orienta 

que a melhor forma de representar essa espiral "[ ... ] e um remoinho onde as ac;oes estao 

ocorrendo simultaneamente" (VALENTE, 2005, p. 71), como representado na figura 

abaixo: 
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Figura 1 - Espiral da aprendizagem que acontece na interai;ao aprendiz

computador 
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E fundamental para que o ciclo e, consequentemente, a espiral da aprendizagem 

seja acionada, que o aprendiz esteja produzindo algo concreto, conforme preconizado 

pelo paradigma construcionista, em termos de ideias originais ou da proposta de 

realizac;:ao de um projeto ou problema. No contexto, o professor - agente de ensino - e 

quern aciona e promove a manutenc;:ao do ciclo em ac;:ao, auxiliando o aluno na 

construc;:iio do conhecimento. Neste sentido, 

[ ... ]a ideia da constrw;;iio, como o pr6prio Piaget propos, pode ser aprimorada 
se utilizarmos professores ou agentes de aprendizagem preparados para 
ajudar os alunos. Esse auxiliar tern, entre outras funv6es, a de formalizar os 
conceitos que silo convencionados historicamente. Sem a presern;a do 
professor ou do agente de aprendizagem, seria necessario que o aluno 
recriasse essas convem;;oes. (VALENTE, 2005, p.71). 

Assim, como a presenc;:a do professor, o computador e de suma importancia 

nesse processo, porque e por meio da maquina (hardware) e do programa OU Jinguagem 

de programac;:ao (software) que sao representadas as ideias e se inicia o ciclo de ac;:ao. 

Pela sua capacidade de reproduc;:ao sucessiva dos mesmos resultados, com total 

fidelidade ao que foi solicitado pelo aluno, a maquina serve de "[ ... ] iincora para um 

processo de aprendizagem que e baseado em conflitos, originados na comparac;:iio entre 

o que o aprendiz propoe fazer e o que ele obtem como resposta". (VALENTE, 2005, 

p.73). 

A limitac;:ao e a incapacidade do computador em interpretar algo alem do que foi 

previsto, e o que o diferencia fundamentalmente dos seres humanos, exigindo do aluno 

precisao na descric;:ao do raciocinio e elaborac;:iio de estrategias para a resoluc;:ao do 

problema ou projeto. 

Em suma, a espiral nao se realiza sem a presenc;:a de pelo menos quatro agentes. 

Sao eles: o professor, o aluno, o computador e o software. 0 ciclo de ac;:oes se baseia, 

portanto, em um processo de aprendizagem e construc;:ao mental do aluno, com o uso do 

computador, materializado a partir de projetos ou resoluc;:oes de problemas, descritos em 

forma de linguagem de programac;:ao. Os comandos executados pelo computador sao 

precisamente interpretados e processados. A partir desse resultado emitido pela 

maquina, o aluno reflete sobre a melhor estrategia de resoluc;:ao do problema e, com o 

auxilio de um agente de aprendizagem, o professor, decide qua! sera o pr6ximo passo 

para a execuc;:ao, incrementando o seu conhecimento em forma de uma espiral de 

aprendizagem. 
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Conclusao 

As reflexoes suscitadas neste texto certamente permitem aplica9oes em 

diferentes modelos, como a pesquisa-a9ao ou participativa e a pesquisa de campo, o que 

se apresenta como um campo aberto para outras interven9oes. As ideias de Jose 

Armando Valente poderiam ser abordadas em diferentes modalidades como o Ensino 

Medio, a Educa9ao Profissional ou o Ensino Superior, o que certamente ultrapassa o 

alcance do presente artigo e se impoe como um desafio para pesquisas posteriores, com 

implica9oes no campo da Educa9ao e da Tecnologia. 

Ao avaliar as potencialidades da tecnologia na educa9ao e refletir acerca das 

referencias bibliograficas pesquisadas, podemos enfatizar aspectos importantes para a 

nossa conclusao. 

0 primeiro diz respeito ao uso do computador no processo de constru9ao do 

conhecimento, isto e, o conceito da Espiral da Aprendizagem. Nota-se, pela referente 

pesquisa e considerando-se a experiencia pessoal adquirida como professora de 

Informatica Educacional em uma escola de Ensino Fundamental na cidade de Assis/SP, 

que o uso do computador, baseado na mera transmissao de informa9oes, em que o aluno 

atua como um receptor passivo e o professor utiliza uma abordagem educacional de 

detentor do conhecimento, nao promove uma perspectiva critica e reflexiva de 

aprendizado, mas apenas a informatiza9ao de um processo pedag6gico ultrapassado, que 

nega ao aluno a chance de criar, refletir, enfim, aprender a construir seus pr6prios 

conhecimentos. 

E justamente esse o foco da abordagem educacional construcionista, 

denominada Espiral de Aprendizagem, de Valente. Nessa perspectiva, sao criados novos 

ambientes de aprendizagem e 0 conhecimento nao e meramente transmitido, mas 

construido a partir do desenvolvimento de projetos e da resolu9ao de problemas 

significativos para o aluno, que tern a possibilidade de adquirir novas habilidades a 

partir de algo que ele pessoalmente construiu e experimentou. 

0 professor, nesse cenario, contribui fundamentalmente, com o seu papel de 

organizar, desafiar, facilitar e estimular a aprendizagem. Entretanto, para assumir tal 

papel, e preciso uma forma9ao adequada e mudan9as profundas de paradigmas. 

A forma9ao adequada compreende tanto o aspecto tecnico quanto o pedag6gico, 

para que os objetivos propostos para a aprendizagem discente sejam aliados aos 

conteudos previstos no curriculo, com a inser9ao do computador no dia a dia da sala de 
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aula. Com respeito a mudan9a de paradigmas, e importante o entendimento de que 

facilitar, diferentemente de fomecer informa9ao, requer muito mais uma postura de 

estimulo e suporte do que a simples transmissao do conhecimento, possibilitando a 

transi9ao de um sistema fragmentado de ensino para uma abordagem integradora de 

conteudos e habilidades. 

Finalmente, constatamos que a metodologia e as ideias propostas pelo autor vem 

ao encontro das necessidades de mudan9a para incorporar as novas tecnologias na 

escola, a fim de que o processo de aprendizagem seja cada vez mais desafiador e as 

abordagens pedag6gicas sejam pautadas em projetos significativos e coerentes com a 

realidade do aluno contemporaneo, inserido desde muito cedo no mundo digital. 
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A ORDEM TRANSCENDENTE COMO PRINCIPIO PEDAGOGICO NO 
PERIODO CLASSICO E MEDIEVAL 
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RESUMO: No fluxo hist6rico que abrange da Antiguidade a Idade Media, a educac;:ao e 
a etica formavam um conceito indissociavel, partes constituintes de uma noc;:ao suprema 
de finalidade que, ao ser buscado, dava sentido a existencia humana em suas dimensoes 
individual e social. Este artigo investiga as origens transcendentais da concepc;:ao e do 
exercicio da etica na educac;:ao ocidental, segundo as formas simb61icas que assumiu -
mito, filosofia, dogma - em paralelo com o desenvolvimento da pratica pedag6gica 
propriamente dita - ciencias humanas e naturais - nas duas correntes de pensamento 
dominantes no periodo, a filosofia grega e a religiao crista. E dentro dessa perspectiva 
hist6rica que o presente trabalho se insere na medida em que busca, pelo simples fato de 
descreve-los, readquirir o sentido dos ensinamentos do passado na posse dos quais um 
educador pode mitigar os efeitos da educac;:ao modema voltada exclusivamente para a 
capitalizac;:ao de conhecimentos, especializac;:ao progressiva e para o ensino tecnico, o 
que tern resultado em uma dissomlncia com a formac;:ao da personalidade do individuo 
no que diz respeito a totalidade de sua natureza. 

PALA VRAS-CHA VE: Etica. Educac;:ao. Aristotelismo. Platonismo. Igreja Cat61ica. 

ABSTRACT: In the historical course that includes Seniority and Middle Ages, 
education and ethics formed an unbreakable concept, parts which constitute a supreme 
notion of finality that, when it is searched, it provides sense to human existence and its 
individual and social dimensions. This work investigates -the transcendental origins of 
its conception and the ethic exercise in W estem Education according to its symbolical 
forms that it has assumed - myth, philosophy, dogma - in comparison with the 
development of pedagogical practice - human and natural science - in two thoughts 
dominants in that period, Greek philosophy and Christian Religion. It is into this 
historical perspective that this study search for reacquire the sense of teaching in the 
past whose educator can moderate the effects of the modem education that has as the 
only aim capitalize knowledge, progressive specialization and technical teaching, which 
it has a result in relation of disagreement with the individual personality formation to 
concern of totality of its nature. 

KEYWORD: Ethic. Education. Aristotelianism. Platonism. Catholic Church. 
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Introdm;ao 

A educa9ao e uma proje9ao dos anseios de conhecimento que flui do individuo 

para a sociedade e retoma, necessariamente, desta para aquele. Trata-se de uma ordem 

existencial que emerge em decorrencia da experiencia da realidade tal como e 

compreendida pelo homem, por meio dos simbolos que cria. A pratica do ensino, ao 

organizar um <lesses simbolos, sendo talvez o mais importante a linguagem utilizada na 

comunica9ao humana - que ordena desde a pr6pria consciencia intema do individuo, 

orientando suas escolhas, ayoes e modos de vida ate a estrutura extema da realidade em 

forma de leis, institui9oes, regras e normas de comportamento, constru9ao de valores e 

costumes -, toma cognoscivel tudo aquilo que o homem produz, sendo, pois, o fio 

condutor indispensavel para que uma sociedade e uma civiliza9ao sobrevivam no tempo 

hist6rico. 

A educa9ao, portanto, e a substancia essencial da sociedade, aquilo sem o qua! 

tudo se toma destituido de sentido e impede a pr6pria existencia humana ordenada no 

mundo. Ela possibilita a forma9iio dos individuos tanto em sua dimensao interior, 

desenvolvendo sua consciencia particular, como para que possam viver na dimensao 

extema, isto e, na pr6pria sociedade em que habitam. 

Mas individuos e sociedades transitam nesse tempo hist6rico, surgindo e 

desaparecendo em meio a tensao da existencia. Por meio dessa percep9ao, o homem 

experimenta tudo aquilo que transcende sua debil e eremera existencia. Atraves dela, ele 

entra em contato com uma realidade que se situa fora da ordem mundana, razao pela 

qual essa ordem e capaz de conferir sentido a sua efemeridade no mundo. Desse modo, 

a sintonia da sociedade com essa realidade, por ser etema e universal, a supera. Dessa 

no9ao de ordem transcendente, surgem os principios eticos que dotam de significado 

objetivo as condutas e ayoes do homem em sociedade. 

A etica, por seu tra90 formativo, e, portanto, um simbolo que integra e se 

articula com a educa9ao no piano da existencia humana, fomecendo as bases para um 

conhecer verdadeiro por parte daqueles que realizam a atividade educacional como um 

fim em si mesma. A forma9ao etica manifesta-se na forma integral do homem, por meio 

de sua conduta, maneiras e comportamentos exteriores, sua atitude interior. Desse 

modo, avulta a rela9ao entre a inten9ao e o ato, entre a ayao e a consequencia, entre a 

causa e o efeito que, por sua vez, desenvolvem no individuo uma autoconsciencia, um 
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senso de responsabilidade por suas decisoes, que serao a base nao somente da sua 

conduta moral, mas da busca pela verdade do conhecimento53
. 

A civilizar,;ao ocidental, da forma como permaneceu no tempo e na hist6ria, 

portanto, possui duas fontes principais de etica que pervagam toda a sua estrutura 

social: a filosofia grega e a religiao crista. Tais como nos foram legadas, e possivel, 

pois, rastrear a indole e a essencia da etica no contexto em que esta foi concebida por 

essas duas correntes. Em outras palavras, a etica e uma ciencia instada a capacitar o 

homem a compreender desde a si mesmo, tal como e concebido atualmente, ate a ideia 

de como ele deveria ser, se pudesse ter um pleno entendimento de sua natureza 

essencial. 

A tradir,;ao etica classica surge como abordagem filos6fica sistematica, 

baseando-se fundamentalmente no entendimento de que toda investigar,;ao etica e uma 

atividade terminantemente pratica sobre o bem humano, pois versa sobre aquilo que os 

homens consideram como valoroso fazer, ter ou ser. Nesse sentido, a etica fomeceria as 

condir,;oes para que o homem entendesse como se da a transir,;ao do primeiro para o 

segundo estado, ou seja, do ser para o dever-ser, da potencia para a sua atualizar,;ao. 

Portanto, ha uma funcionalidade teleol6gica em todo pensamento etico que proporciona 

aos homens os meios de aperfeir,;oar sua existencia e atingir a plena condir,;ao humana . 
• 

Dentro de tal concepr,;ao, os preceitos que impoe as diversas virtudes e proibem 

os vicios nos ensinam como passar de um estado ao outro, como descobrir nossa 

verdadeira natureza e alcanr,;ar nosso verdadeiro fim. 0 processo moral aristotelico, por 

exemplo, se desenvolve dentro de uma estrutura que leva em considerar,;ao a natureza 

humana: as ar,;oes humanas nao estao condicionadas pela necessidade, nem sao algo que 

jamais poderia ser de outro modo, a nao ser como sao. Todavia, elas tambem nao sao 

imprevistas, mas devem ser, antes, devidamente, sopesadas pelo entendimento pratico 

do homem em busca de uma meta ou prop6sito especifico, a tal ponto que as 

potencialidades contidas em seu ser se atualizem, conforme as suas possibilidades ate 

atingir o seu fim natural. 

A partir dessa considerar,;ao, Arist6teles desenvolve a ciencia pratica do bem 

humano com base na premissa de que o bem de cada ente consiste no exercicio da 

funr,;ao que lhe e pr6pria e caracteristica, isto e, no seu ergon, e 0 que e pr6prio a 

53 0 que pode ser sintetizado na frase: "A admissao da verdade sobre si mesmo precede a admissao da 
verdade sobre as coisas" (CARVALHO, 1995, p.49). 
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humanidade e a sua razao, sendo, portanto, a atividade racional, cujo apice e a 

contemplm;:ao te6rica, o fim a ser atingido por todo e qualquer homem. A etica, 

portanto, e a ciencia que capacita o homem a passar, na proje9ao temporal da sua vida, 

da potencia ao ato, instruindo-o por meio da aquisi9ao e pratica das virtudes a atingir a 

plenitude de sua existencia. 

Esse esquema aristotelico foi acrescido de principios teol6gicos, mas nao perdeu 

sua estrutura diniimica dentro do pensamento moral da sociedade crista. A comunidade 

medieval realizou sua transi9ao para fora da sociedade classica em razao das mudarn;as 

ocorridas nas suas estruturas sociais e politicas, mas conservou, atraves da literatura, as 

formas culturais do seu passado pre-cristao. Portanto, e em uma constante recorda9ao do 

passado classico, na sua coexistencia com as formas de reflexao moral do presente, que 

a Idade Media absorve a teoria aristotelica das virtudes. Tai periodo, apenas, ampliou a· 

tabela de virtudes e vicios ja formulados no periodo classico, adequando a eles os 

dogmas da Revela9ao e o novo principio transcendente de que o verdadeiro fim do 

homem nao seria mais atingido nessa vida, mas na etemidade junto ao Reino de Deus. 

Quadro teorico - conceitual 

Ao longo dos seculos, o homem, sob condi9oes concretas, tern procurado criar 

uma ordem que dote de significado sua existencia hist6rica. Esse significado exprime a 

experiencia de que o homem e inteiramente homem em virtude de sua participa9ao em 

um todo que transcende a sua existencia particular. Em consequencia, toda sociedade 

humana compreende a si mesma, atraves de um conjunto de simbolos - palavras, ritos, 

mitos, teorias, normas, leis, institui9oes -, inteligivelmente vinculados entre si, que 

iluminam as rela96es entre seus membros e grupos de membros inseridos no ambito da 

ordem de sua realidade social que, por sua vez, insere-se numa ordem superior e 

transcendente. 

Essa simboliza9ao, pois, e decorrente do processo gradual de autointerpreta9ao 

que os seres humanos criam como condii;ao para sua realiza9ao fisica, social e 

espiritual, e recriam, atraves do esclarecimento critico dos simbolos preexistentes, como 

forma de preservar a cultura. De acordo com Voegelin (2010, p.47-48), uma das 

caracteristicas dessa simbolizai;ao e a preocupa9ao com a durabilidade e a 

transitoriedade da existencia humana no fluxo temporal do mundo, o que gera uma 

percepi;ao da ordem hierarquica de durabilidade entre as varias existencias: 
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[ ... ] um homem dura enquanto outros passam, e passa enquanto outros 
duram'', ao passo que "todos os seres humanos sao superados em 
durabilidade pela sociedade que sao membros, e as sociedades passam 
enquanto o mundo dura", e o mundo "nao somente e superado em 
durabilidade pelos deuses, mas talvez seja mesmo criado por eles. 

Tal processo de dura9iio, porem, para manter-se constante no decurso dos 

tempos, demanda um esfor90 consciente de transmissao e propaga9ao dos tipos 

particulares de valores e costumes resultantes da cultura que determinada sociedade 

cultiva em sua existencia e que, para tanto, encontra sua mais alta expressao na 

atividade educacional. 

Toda educa9ao pressupoe comunica9ao. E somente atraves da comunica9iio, em 

linguagem escrita ou oral, que a referida transmissao da cultura logra seu intento em se 

desdobrar no interior de uma sociedade e dos varios periodos que compoem um tipo 

civilizacional, dentro do qual toda sociedade necessariamente esta inserida. A educa9ao, 

por presidir os meios consagrados da atividade humana de comunicar, a saber, a leitura, 

reda9ao, fala e audi9ao, e o modus operandi da ordem individual da alma e da vida 

superindividual da comunidade. 

Nesse sentido, assinala Jaeger (1994), a educa9ao nao e uma propriedade 

particular, no sentido de ser uma caracteristica inata a um agente, mas pertence a 
comunidade enquanto pratica dirigida para a aprendizagem de agente para agente, de 

forma a ser perpetuada em cada gera9ao vindoura. A educa9iio e, assim, uma norma que 

rege toda comunidade humana e determina os diferentes graus de seu desenvolvimento 

social. A percep9ao de tal norma s6 se toma inteligivel naqueles seus tra9os 

permanentes e imutaveis que sao condi9ao para a estabilidade dos valores que 

fundamentam a educa9ao em todos os seus niveis. 

De acordo com Jaeger (1994), foi na Grecia que surgiu esse tipo particular de 

educa9iio centrada numa ordem etica transcendente, que moldou toda a estrutura social, 

politica e cultural da civiliza9ao ocidental durante suas varias fases de existencia: 

Todo o futuro humanismo deve estar essencialmente orientado para o fato 
fundamental de toda a educa9ao grega, a saber: que a humanidade, o 'ser do 
Homem' se encontrava essencialrnente vinculado its caracteristicas do 
Hornern como ser politico. [ ... ] Foi nesta atrnosfera de intirna liberdade, a 
qua! se sente vinculada por conhecirnento essencial, e ate pela mais alta lei 
divina, a servi90 da totalidade, que se desenvolveu o genio criador dos 
Gregos ate chegar it sua plenitude educadora, tanto acirna do virtuosisrno 
intelectual e artistico da nossa modema civiliza9ao individualista (JAEGER, 
1994, p.16). 
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Para Nunes (1979, p.l), o termo educa9ao "[ ... ] abrange tanto um certo tipo de 

atividade desenvolvida pela gera9ao adulta com rela9ao as crian9as e aos jovens", e 

organizada e ministrada em institui9oes, "[ ... ] quanto as ideias ou concep96es 

expendidas a respeito da forma9ao humana". Pois e nessa segunda acep9ao que a 

educa9ao surgiu no mundo helenico. Nunes (1978, p.2) afirma que os gregos antigos 

souberam "[ ... ] exprimir de modo notavel o ideal puramente humano da educa9ao fisica, 

intelectual e moral", larn;ando com isso "[ ... ] os fundamentos da educa9ao humanistica e 

de formm;ao da personalidade". 

0 ensino foi orientado, originalmente, pelo ideal de forma9ao integral do 

homem, denominado arete, cujo sentido mais rudimentar, nos tempos de Homero, 

ligava-se a no9ao de uma nobreza heroica, justa, virtuosa e varonil, de comandantes e 

guerreiros gregos. Depois, recebeu o acrescimo de todo o notavel monumento 

filos6fico, cientifico e artistico, constantemente, reelaborado e aprimorado nos seculos 

posteriores, seja no pr6prio mundo helenico, com Socrates Platao e Arist6teles, ou com 

mais consistencia nas sociedades cristas do periodo medieval, com Boecio, Cassiodoro, 

Santo Isidoro de Sevilha, Santo Tomas de Aquino etc. 

No fluxo hist6rico que percorreu a trajet6ria do pensamento grego, a educa9ao e 

a etica eram conceitos indissociaveis, partes constituintes de uma no9ao suprema de 

verdade que, ao ser buscada, dava sentido a existencia humana individual e social. 0 

significado genuino da educa9ao do homem grego estava relacionado nao a concep9ao 

de um "eu" subjetivo, fechado em sua individualidade, mas as formas ideais e autenticas 

da verdadeira constitui9ao humana como ser comunitario, politico, em seu sentido 

amplo, absoluto e universal que pairam acima de tudo aquilo que e restrito, parcial e 

transit6rio. 

Tal no9ao de educa9ao, como forma9ao integral humana, ganha amplitude no 

pensamento aristotelico sobre a teoria do homem. Neste pensamente, o homem, cujo 

carater e formado pelo agregado das experiencias concretas de sua existencia, e 

chamado de "homem maduro" ou spoudaios. Trata-se do"[ ... ] homem que realizou ao 

grau maximo as potencialidades da natureza humana, que formou seu carater na 

realiza9ao das virtudes intelectuais e eticas, o homem que, no auge do seu 

desenvolvimento, atinge o bias theoretikos" (VOEGELIN, 1982, p.56). A ciencia da 

etica seria o estudo do spoudaios em sua vida contemplativa a verdade. 



190 

Essa maneira idealizada de encarar o Homem na educa9ao grega, como um 

modelo de perfei9ao a ser buscado, foi a condi9ao peculiar que determinou o exito da 

transmissao dos valores da cultura educacional grega em contextos hist6ricos e 

ambientes civilizacionais tao diferentes do seu ponto original de irradia9ao. Ao nao se 

enquadrar em esquemas rigidos, dentro de um espectro hist6rico limitado, tal ideal foi 

capaz de aceitar e recolher diversas correntes posteriores de pensamento, valores eticos, 

sistemas filos6ficos, conceitos esteticos e teorias cientificas. Ao mesmo tempo 

conservou s6lidas as bases de sua estrutura 16gica intema, mesmo face as 

transforma9oes do conhecimento humano, em virtude das mudan9as hist6ricas que !he 

perpassavam. 

Para Carvalho (1998, p.125), "[ ... ] a concep9ao de uma verdade objetiva, 

universal, independente de qualquer ordem social determinada, e acessivel a consciencia 

individual livre, nao surge na hist6ria antes da filosofia grega". Isto nao significa que tal 

consciencia reflexiva tenha sido suprimida em outras civiliza9oes. 0 fato e que ela, 

simplesmente, nao existia ate o surgimento da filosofia socnitica, tamanha era a 

predominiincia da estrutura coletiva como fonte de ordena9ao da existencia individual. 

Desse modo, nao havia um piano onde a consciencia do individuo pudesse desenvolver 

sua autonomia frente a autoridade da cren9a coletiva, encetando assim uma busca da 

verdade objetiva baseada nao em meras opinioes, mas em evidencias apoditicas. Nesse 

sentido, 

0 individuo que chega a verdade tern, ao proclama-la, uma autoridade 
superior a da sociedade, pois fala em nome do universal, absoluto e supra
quantitativo, ao passo que a sociedade fala apenas em nome do geral, forma 
quantitativa e meramente simb6lica do universal. Se os deuses da 
comunidade habitavam nos templos e nas pra9as, o deus de Platao nao reside 
senao na pura intelec91io metafisica do fi16sofo. E o mesmo que dizer que os 
deuses gregos niio eram senao a corporifica91io de for9as c6smicas, derivadas 
e segundas, ao passo que o Deus de Plat1io, o Sumo Bern, era o Absoluto 
mesmo, inacessivel ao culto publico e s6 conhecido, enfim, pela intelec91io 
filos6fica (CARVALHO, 1998, p.125). 

Com o advento do cristianismo, porem, a consciencia reflexiva e individual54 

expande-se ate atingir o estado de experiencia do Logos encamado. Este age na 

realidade mesma, como portador da verdade, o que subverte a visao grega da procura da 

54 
De acordo com o Evangelho de Sao Lucas 17:20-21: "O Reino de Deus niio vira com mostras alguma 

exteriores: nem diriio: Ei-lo aqui, ou ei-lo acola. Porque eis-aqui esta o Reino de Deus dentro de v6s (A 
BiBLIA SAGRADA, 1885, p.619)". 0 Reino de Deus nao pertence a uma tribo, a uma comunidade, a 
uma etnia, a uma na91io, mas esta fixado dentro de cada homem, diretamente acessivel a todos os homens. 
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verdade objetiva, do Absoluto, para o amor a sabedoria. Na experiencia crista, a verdade 

nao precisou ser buscada nas alturas do transcendente por um ato de esclarecimento 

dialetico, mas desceu ao nivel mundano para comunicar a doutrina a que os homens 

deveriam seguir, consignando uma certeza superior a toda prova dialetica. Como nao 

poderia deixar de acontecer, tal advento teve repercussoes sociais, de vez que alterou a 

ordem a que a existencia humana estava ate entao ligada. A educac;ao, como parte 

integrante do funcionamento da sociedade, tambem, repercutiu o impacto da nova 

religiao. 

De acordo com Nunes (1978, p. 3), "[ ... ] a contribuic;ao do cristianismo para a 

educac;ao consiste em nova visao da verdade, em novo objetivo sobrenatural e em novos 

auxilios sobrenaturais dados a humanidade". Isto implica dizer que a doutrina crista 

"[ ... ]tern caniter basicamente pedag6gico em sentido amplo, uma vez que ela esclarece 

0 homem e lhe propicia OS meios necessarios para alcanc;ar 0 Seu fim ultimo, que nao 

reside nos bens materiais mas na etema felicidade". 

A nova concepc;ao de ensino crista toma forma desde a epoca antiga ate a Idade 

Media nas obras e no pensamento dos chamados Santos Padres da Igreja Cat6lica, tais 

como Clemente de Alexandria, Origenes, Sao Basilio, Sao Jeronimo e Santo Agostinho, 

Santo Tomas de Aquino etc. Apesar da aparente contradic;ao nos criterios de verdade, 

tanto a etica, em sua forma desenvolvida pelos gregos, como a doutrina crista, 

transmitida pela Igreja Cat6lica, podem coexistir numa unidade superior que integre os 

meios filos6ficos e dialeticos aos fins transcendentes do espirito: 

A moral grega baseia-se na no9ao de prepon, ou seja, um homem para ser 
homem, e portanto para viver como ser racional, tern o <lever para consigo 
mesmo de ser belo aos proprios olhos e aos olhos dos outros, isto e, deve 
procurar alcan9ar um alto nivel de vida moral que constitui a beleza por 
excelencia. A moral crista baseia-se na no9ao de pecado, de ofensa ou falta 
contra Deus e que por Ele e punida, de modo que o temor de Deus, o temor 
do seujuizo e da sua puni<;ao, constitui a mola primordial dessa moral. Ora, 
podem conciliar-se perfeitamente os dois ideais; de forma que o objetivo 
natural e humano enaltecido pelos gregos seja coroado pela meta 
sobrenatural e pelo criterio evangelico da moral crista (NUNES, 1978, p.22) . 

A partir da analise desse movimento continuo, cujo ponto de assimilac;ao e 

sintese se da na conciliac;ao da filosofia grega com a doutrina crista, toma-se possivel 

reconhecer qual foi a estrutura do pensamento etico e o ambiente cultural que propiciou 

a formac;ao desse pensamento, 0 qual fundamentou 0 carater pedag6gico da civilizac;ao 
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antiga e medieval, bem como de que maneira isso transformou a concepc;ao do ideal 

humano, de modo a possibilitar o seu aperfeic;oamento por meio da etica. 

A filosofia do mito como pedagogia da consciencia moral 

Se o mundo extemo e constituido, em principio, de dados brutos adquiridos pelo 

homem por meio de suas experiencias sensiveis, como se desenvolve uma cultura? 

Ela se desenvolve a partir do momento em que os fatos empiricos adquirem 

significado. Eles o adquirem, por meio de uma articulac;ao de simbolos, os quais 

traduzem em linguagem inteligivel a verdade da existencia humana, tal como ela e 

percebida e concebida na realidade. Tambem permitem que a interpretemos como o 

desenrolar de um drama na hist6ria, no centro do qual se encontra o homem e se sente 

compelido a compreender a sua condic;ao. A forma que essa articulac;ao simb6lica 

assumiu durante o periodo helenico foi a da narrativa mitica. 

De acordo com Weaver (2012, p.19), em uma verdadeira cultura deve haver 

"[ ... ] uma fonte de esclarecimento, de organizac;ao e de hierarquia, a qual estabelecera 

fundamentos para a aplicac;ao da faculdade racional" humana em sua vivencia concreta. 

Essa fonte de ordem, em meio ao caos dos dados fomecidos pela realidade, irrompe no 

momento em que o homem se toma um criador de mitos. Estes, por sua vez, o auxiliam 

na sua caminhada pelo misterio do seu ser. Eles orientam sua ac;ao no instante em que o 

homem se depara com uma multiplicidade de dados da experiencia, por certo ainda 

inexplorados. Esses dados se configuram em uma estrutura quatemaria, designada por 

Voegelin (2010), como: sendo Deus e homem, mundo e sociedade. Segundo o autor, 

partindo desse material bruto, primordial, 0 homem e Capaz de experimentar OS tres 

niveis de existencia que serao expressos na forma de simbolos: 

(1) participac;ao na comunidade do ser - isto e, o senso que o homem 

desenvolve de pertencer a uma totalidade, cuja sua existencia e uma parte. Trata-se, 

exatamente, da parte que e capaz de experimentar-se como ta! e sobre a qual tern 

consciencia, a ponto de discemi-la e se perceber como um parceiro na comunidade, 

implicando aqui a noc;ao de que a parte esta separada do todo que a fundamenta; 

(2) durac;ao dos parceiros na comunidade - a percepc;ao humana acerca da 

realidade transit6ria do mundo atinge a linha temporal que divide os seres mortais dos 

imortais, entre aquilo que flui na corrente do ser de forma passageira e corruptive!, 

daquilo que, em sua essencia, permanece etemo, absoluto, imutavel. Enfim, aquilo que 
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transcende os tres componentes da estrutura quatemaria, a saber: o homem, a sociedade 

e o mundo, e que, por ter uma estruturac;ao hierarquica, fomece uma medida para a 

ordem do homem, em sua existencia dentro do mundo, seja atraves da Ideia platonica, 

da lei mosaica do ·Deus transcendente dos judeus, ou da mensagem soteriol6gica de 

Jesus Cristo; 

(3) distinc;ao entre o cognoscivel e o incognoscivel - se da como um 

movimento na realidade que abrange de etapas mais simples, cujos simbolos sao mais 

compactos, ate etapas mais complexas, cujos simbolos sao mais diferenciados. Todas as 

etapas sao respostas a pressao da experiencia, em que 0 homem articulara OS sfmbolos 

cada vez mais adequados para a tentativa de tomar inteligivel, a partir da base 

incognoscivel do ser, a ordem de sua existencia. 

Dentro dessa perspectiva, segundo Voegelin (2009, p.242), o Timeu de Platao 

"[ ... ] marca uma epoca na hist6ria da humanidade na medida em que nessa obra a psique 

atingiu a consciencia critica dos metodos pelos quais ela simboliza as suas pr6prias 

experiencias". 0 metodo de interpretac;ao que 0 autor (2009) utiliza parte do principio 

de que qualquer que seja uma filosofia que trate da ordem e dos simbolos, algo s6 

podera ser compreendido de forma adequada, quando a filosofia do mito de Platiio tiver 

sido substancialmente absorvida em seus pr6prios principios. Quando o mito e 

deslocado de sua func;ao original para ser legitimado por si mesmo, supondo-se 

erroneamente que ele tenha um significado literal em vez de simb6lico, tem-se a 

explicac;ao de que: 

Por esta raziio e que falharn repetidarnente as tentativas de "interpretar" os 
rnitos: os rnitos e que, ao contrano, siio instrumentos de interpreta9ao da 
vida, e rnais os entende o crente ou o novi90 que le a vida atraves deles -
entrando neles e tornando-os corno urna rnensagern vinda de seu pr6prio 
interior rnais profundo - do que o fil6logo que os le atraves de algurna outra 
grade perceptiva. Pois este enfoque os reduz a objetos, no esfon,;o vao de 
abarca-los no quadro conceptual de urna ciencia determinada, que, 
precisarnente por ser ta!, nao poderia jarnais elevar-se a urn piano de 
universalidade rnais alto que o deles: rnetaphysica per se est et per se 
concepitur. (CARVALHO, 1998, p. 168). 

A grande dificuldade que Platao encontrou para expressar a Ideia ( ou Psique) 

residiu na transposic;ao que ele faz da projec;ao da alma no piano da sociedade, 

conforme visto em A Republica (2000), para a projec;ao da alma no piano infinitamente 

superior do cosmos, segundo se depreende da leitura do Critias (2011 ). Isso acontece 

porque Platao (2000, p. 431) concebia a boa polis como existindo somente en logois 

(palavras, pensamento), pois ele afirma que a cidade que acabara de fundar "[ ... ] s6 
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existe em pensamento, pois nao creio que se possa encontrar sobre a terra nenhuma 

desse jeito [ ... ]mas no ceu [ ... ] talvez haja um modelo para quern quiser contempla-lo e, 

de acordo com ele, organizar seu govemo particular", o que sugere um principio 

transcendente a toda configura9ao constitucional politicamente instituida, e que o faz 

caminhar em dire9ao ao principio do ser, de algo que somente pode ser contemplado por 

dele serem provenientes todas as coisas. 

No Timeu (2011), a boa polis e expressa en mytho, na forma de hist6ria, fabula, 

fic9ao. Segundo Friedlander (1964, p.209), "[ ... ] a mitologia e fic9ao mesclada com a 

verdade [ ... ] essa formula nao significa que e arbitraria, muito alem disso, esta 

profundamente fundamentada na natureza do ser e no conhecimento humano de sua 

existencia"55
. 

No entanto, entre a evoca9ao da Ideia e a sua incorpora9ao, e a realiza9ao na 

realidade hist6rica, existe uma suspensao da questao, pois ela fora formulada apenas no 

modo de um dialogo de ideias, concep96es, relatos de hist6rias, sem que nada fosse dito 

sobre a sua posi9ao na ordem propriamente dita existente na realidade hist6rica. 

Segundo Voegelin (2009), Platao teria que encontrar a solu9ao do problema dentro do 

mito da natureza e de seus ritmos c6smicos, devendo ser a atribui9ao de objetividade 

baseada numa incorpora9ao anterior ou posterior da ideia, mas nao na realidade 

hist6rica presente em que Platao formula seus dialogos, pois a ideia de ordem ainda nao 

esta incorporada em sociedade hist6rica alguma. 

Platao procede, entao, ao contar o mito egipcio no Critias56
, aquilo que Voegelin 

(2009, p.243) designou como: a verdade do mito que surge do inconsciente, 

estratificada profundamente no "[ ... ] inconsciente coletivo das pessoas, no inconsciente 

generico da humanidade e no nivel mais profundo em que ele esta em comunica9iio com 

as for9as primordiais do cosmos". 

A linguagem que V oegelin utiliza para essa interpreta9iio e semelhante a 

linguagem simb6lica que um mito utiliza. Assim, para denominar o inconsciente 

primordial, no qual ja esta contida a visao capaz de conduzir o homem a contempla9ao 

da Ideia ou do Agathon, ele utiliza o termo 6nfalo (omphalos), o centro atraves do qual 

as for9as c6smicas fluem no solo da alma e de cujo entendimento dota a consciencia dos 

55 
"[ ... ]mythology is fiction mixed with truth[ ... ] this formulation does not mean it is arbitrary, but rather 

that it is deeply embedded in the nature of being and the human knowledge ofthis being". 
56 Como uma abordagem mais pormenorizada do mito fugiria a intem;ao do presente artigo, veja-se uma 
analise completa em Voegelin (2009, p. 230-239). 
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movimentos que acontecem no solo. 0 autor sugere: "[ ... ] uma disposi9ao a inclinar-se 

sobre o chao e apreender mais fielmente o que quer que surja dele, por mais intraduzivel 

que possa ser em um discurso coerente e racional (VOEGELIN, 2009, p.250)". 

No mito egipcio contado por Critias, essa disposi9ao do sujeito consciente de se 

abaixar ate o solo da alma que, por si mesma, revela que a consciencia humana ocupa 

apenas uma parte dessa alma, e feita por meio da anamnese. Trata-se de uma tecnica 

que consiste num esfor90 de intelec9ao em que o individuo retoma sobre as suas 

pr6prias experiencias. Para tanto, ele descendo a camadas cada vez mais profundas da 

sua consciencia ativa, ate onde lhe permita o exercicio mesmo da recorda9ao, para que 

dessa descida surja o conhecimento daquilo que, de alguma forma, ele ja sabia e sempre 

soube, mas que havia sido obnubilado por alguma razao extema de carater corruptor. 

Ao proceder ao exercicio de anamnese, o individuo realiza em si a finalidade moral e 

pedag6gica expressa no ato mesmo de retomar a uma base comum e, por assim dizer, 

permanente de juizos de valores conscientes que esta presente em todos os homens, e 

que Voegelin (2009, p.356) denomina como sendo "[ ... ]a mem6ria da especie no tempo 

infinito". 

0 fundamento moral se apresenta quando o individuo percebe que existe uma 

contradi9ao entre o que ele diz e aquilo que serve de embasamento para o que ele diz, 

uma contradi9ao semelhante a que existe entre uma conclusao que nao guarde rela9ao 

com as suas premissas, o que passa a ser uma questao de sinceridade e honestidade do 

individuo reconhecer consigo mesmo essa contradi9ao. Como veremos, Arist6teles 

formula essa mesma no9ao pedag6gica da anamnese em termos de discursos 16gicos e 

formais, embora mantenha o apelo a consciencia comum dos individuos. Outrossim, o 

mesmo iinimo espiritual que apela ao fundo comum da consciencia e visto em Romanos 

2:14-15: 

Porque quando os Gentios, que nao tern Lei, fazem naturalmente as cousas, 
que sao da Lei, esses taes nao tendo semelhante Lei, a si mesmos servem de 
Lei: os quaes mostrao a obra da Lei escrita nos seus corayoes, dando 
testemunho a elles a sua mesma consciencia, e os pensamentos de dentro, 
que humas vezes os accusao, e outros os defendem (A BiBLIA SAGRADA, 
1885, p.670). 

No entanto, ao narrar o mito egipcio, Platao utiliza-se da tecnica da anamnese, 

de forma a abranger nao apenas as experiencias de um unico individuo, mas de todo o 

cosmos, de toda hist6ria humana e da totalidade dos individuos, ate tempos imemoriais, 

dos quais s6 temos conhecimento, atraves do relato das hist6rias mitol6gicas que nos 

• 
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foram legadas por uma tradic;iio, de certo modo, imprecisa. Sohre essa tradic;iio, 

desconhecemos: quern a criou, quando, onde e por que comec;ou a ser reproduzida. 

Todavia, ainda, permanece a questiio da verdade ou autenticidade do mito. 

A aceitac;iio do mito e a condic;iio necessaria para um entendimento realista da 

alma, ja que, pela aceitac;iio da verdade contida na dimensiio inconsciente expressa pelo 

mito, se revela o carater da finitude, da limitac;iio da existencia humana, separada de sua 

base transcendente. No piano cristiio, a fe seria o correspondente da aceitac;iio do mito: 

Com efeito, se crer niio fosse uma coisa e compreender outra, e se niio 
devessemos, primeiramente, crer nas sublimes e divinas verdades que 
desejamos compreender, seria em viio que o profeta teria dito: "Se niio 
acreditardes niio entendereis" (AGOSTINHO, 1995, p.78-79). 

Somente pela aceitac;iio da verdade contida no mito e pelo entendimento da 

estrutura deste - capaz de expressar em linguagem inteligivel os movimentos da alma, 

por meio da eclosiio de forc;as psiquicas que fluem do inconsciente - podem se 

desenvolver mais plenamente os setores da personalidade mais pr6ximos da consciencia 

ativa. Conforme diz Voegelin (2009, p. 245), "[ ... ] sem a ordenac;ao da personalidade 

como um todo pela verdade do mito os poderes intelectuais e morais secundarios 

perderiam a sua direc;ao". 

Aristoteles e a autoridade do spoudaios 

Embora Arist6teles niio falasse na linguagem dos mitos, o tipo de apelo a que 

nos referimos anteriormente, que constitui, por assim dizer, a base de toda pedagogia 

moral, continua sendo utilizado pelo fil6sofo, como uma forma de levar o leitor ou o seu 

circulo de alunos a uma compreensiio mais clara e imediata. Isto ocorre quando eles 

invocam as suas pr6prias experiencias, seus argumentos e sua linha de raciocinio, 

expondo sua tese filos6fica. De acordo com Finnis (2012, p.17), com certa frequencia 

Arist6teles "[ ... ] apela para o que 'todas as pessoas diriam' ou 'ninguem diria' ou 'todas 

as pessoas (ou ninguem) escolheriam"'. 

Esse tipo de apelo, segundo o autor (2012), niio deve ser entendido como um 

argumento do tipo ad populum, isto e, como a legitimac;iio de dada proposic;iio, 

simplesmente, porque a maioria das pessoas nela acreditam, isso porque a sua func;iio, 

na teoria aristotelica das virtudes, e promover certo tipo de raciocinio ou antes fazer 

com que nos lembremos de nossas experiencias remotas, pre-filos6ficas, que aclaram o 
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nosso entendimento pratico acerca do que sao os bens humanos verdadeiros e 

fundamentais. Essa insita capacidade de raciocinio humano Santo Tomas de Aquino 

definiu como sinderese, a disposi9ao natural do homem de captar os primeiros 

principios da razao pratica por meio do habito57
, vale dizer, compreender que, de 

alguma forma, nos inclinamos para o bem e nos afastamos do mal em razao de termos 

conscientemente o conhecimento da lei moral gravado em nossa alma. Santo Agostinho 

(1995, p.111-112), por sua vez, se refere a esse fundo comum dos homens como sendo 

verdades que sao "[ ... ] como regras e especies de luminares das virtudes; e ainda, que 

essas maximas sao verdadeiras e imutaveis, prestando-se, seja isolada, seja 

conjuntamente, como um objeto comum de compreensao", destinada aqueles capazes de 

percebe-las. 

Tais experiencias, que nos auxiliam na aplica9ao de principios universais a casos 

concretos, podem ser tambem fruto daquilo que sabemos nao por termos vivido essa ou 

aquela situa9ao, mas porter-nos sido transmitido em forma de ensinamento pelos mais 

antigos e experientes. Dessa forma, 

Por isso devemos acatar, nao menos que as demonstra<;oes, os aforismos e 
opinioes nao demonstradas de pessoas experientes e mais velhas, assim 
como das pessoas dotadas de sabedoria pratica. Com efeito, essas pessoas 
enxergam bem por que a experiencia !hes deu um terceiro olho 
(ARISTOTELES, 1984, p.151). 

0 lembrete aristotelico, Conforme Finnis (2012, p.19), tambem, nao possui um 

apelo dogmatico a pergunta. Isto porque tal apelo nao e uma resposta filos6fica a um 

pergunta filos6fica formulada sobre um tema, os hens humanos, mas esta a "[ ... ] 

expressar a compreensao de terminados aspectos do tema - com um conjunto de visoes 

que, uma vez relembradas, agregadas e trazidas para enfrentar a pergunta, irao ajudar na 

justifica9ao da tese que e filos6fica". 

Essa tese filos6fica de Arist6teles avulta em bases l6gicas na forma de 

silogismos. 0 que em Socrates e Platao permanecia - mais naquele do que neste - como 

uma eficiente provoca9ao dialetica as opinioes contradit6rias dos interlocutores e que, 

57 "Los primeros principios especulativos infundidos en nosotros naturalmente, no pertenecen a ninguna 
potencia especial, sino a cierto habito especial llamado entendimiento de los principios. [ ... ] Por lo tanto, 
tampoco los principios practices infundidos en nosotros por naturaleza pertenecen a una potencia 
especial, sino a un habito especial natural llamado sinderesis. Por eso, se dice que la sinderesis impulsa al 
bien y censura el ma! en cuanto que por los primeros principios procedemos a la investigaci6n, y, por 
ellos, juzgamos lo averiguado. Por lo tanto, resulta evidente que la sinderesis no es una potencia, sino un 
habito natural" (AQUINO, 2001, p.738). 

i. .. 
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uma vez percebidas, poderiam ser objeto de aprecia<;ao etica, toma-se, em Arist6teles, 

uma analise pratica de discursos. Isso ocorre porque, segundo Macintyre (2001, p.263), 

para Arist6teles "[ ... ] excelencia de carater e inteligencia nao podem separar-se". 

A teoria aristotelica do raciocinio pratico esta em intima correspondencia com a 

sua teoria etica, isso porque a conclusiio de um silogismo pratico e um tipo de ato em 

especial. E encontrar os meios de capacitar o individuo a agir corretamente e fun<;iio da 

etica, uma vez que, como a aplica<;iio geral das normas depende sempre de cada caso em 

particular, existem situa<;oes em que o homem deve agir segundo o raciocinio correto 

(kata ton orthon logon). 

Conforme Macintyre (2001), o raciocinio pratico possui quatro elementos 

essenciais, que constituem o silogismo moral de um agente: (1) sempre esta pressuposto 

no discurso, embora nem sempre estejam expressos os desejos e prop6sitos do 

individuo, pois sem eles niio haveria contexto para qualquer raciocinio que se tomaria 

desde logo incompreensivel para seus interlocutores; (2) a premissa maior constitui-se 

por uma declara<;ao do individuo do que ele quer fazer, ter, ser ou procurar um tipo de 

coisa que e boa ou necessaria a ele ou a outros; (3) na premissa menor, o individuo 

afirma uma ocorrencia ou situa<;iio que e requisitada para que aquilo que ele busca fazer, 

ter, ser ou procurar seja realizado ou alcan<;ado; (4) a conclusiio ea a<;iio propriamente 

di ta. 

Quando o discurso e colocado nesses termos estruturais, a pedagogia moral 

socratica e plat6nica, que continha um apelo ao fundo inconsciente da natureza humana 

e cujo apelo permaneceu na teoria aristotelica como evoca<;iio de um conhecimento pre

filos6fico, ganha a forma 16gica de um silogismo que toma as a<;oes de uma pessoa 

inteligivel, se ela as segue, ou ininteligivel, se faz algo diferente do que disse nas 

premissas. Conforme Macintyre (2001), um exemplo de a<;iio incompreensivel, fruto de 

uma contradi<;iio entre a pratica e as inten<;6es de um sujeito, e que seguisse a estrutura 

do silogismo, seria: (1) o agente declara que quer conservar a saude; (2) o agente diz 

com sinceridade que 0 frio poderia fazer mal a saude; (3) 0 agente afirma que usar blusa 

ea condi<;iio necessaria para conservar sua saude em dias frios; (4) o agente, no invemo, 

sai de casa sem blusa. 

De Platao, Arist6teles retem a ideia da unidade e coerencia das virtudes morais 

em oposi<;iio ao mal representado pelos conflitos de valores, existindo uma 

inseparabilidade de todas as virtudes no carater do homem born porque existe um 

criterio objetivo para se chegar ate elas. Na teoria aristotelica, as virtudes nao sao 
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faculdades naturais do homem, embora sejam desejaveis por ele, razao pela qua! 

precisam ser inculcadas por meio da pratica, de modo a tomarem-se habitos. De acordo 

com Macintyre (2001, p.255), "[ ... ] agir virtuosamente nao e, como mais tarde pensaria 

Kant, agir contra a inclinar;ao; e agir com base na inclinar;ao formada pelo cultivo das 

virtudes". 

Para tanto, e necessario um ambiente propicio para esse cultivo de modo que 

seria por meio da arte de um legislador que seriam criadas as instituir;oes apropriadas a 

tomarem os homens "[ ... ] bons e capazes de nobres ar;oes" (ARISTOTELES, 1954, 

p.59). No entanto, permanece a questao central entre ser a concepr;ao de Arist6teles 

apenas uma entre tantas circundantes, o que resulta no problema antes enfrentado por 

Platao sobre a verdade do mito e que, agora, surge na forma de questionamentos sobre a 

legitimidade das proposir;oes aristotelicas sobre as exce!encias. Dessa problemati9a, 

emerge a figura do spoudaios, o homem maduro que, com sua autoridade, e o unico que 

possui 0 discemimento suficiente para discutir OS temas etiCOS em SOciedade. 

Segundo Voegelin (2009), para debater problemas eticos, o homem deve estar 

capacitado a lidar com eles, condir;ao que s6 e alcanr;ada por meio de uma educar;ao 

abrangente e experiencia consideravel de vida, de vez que essas experiencias sao a base 

para toda e qualquer discussao. Arist6teles formula essa questao para demonstrar que a 

etica nao e materia de conhecimento abstrato, mas de formar;ao efetiva do homem: 

[ ... ]para pessoas a quern falte autodominio, o mero conhecimento de regras 
eticas sera de pouca utilidade, ao passo que o conhecimento critico sera de 
grande beneficio para os homens cujas paixoes sejam guiadas pela raziio 
(VOEGELIN, 2009, p.356). 

Para Arist6teles, existem bens verdadeiros e bens aparentes, no entanto, todos os 

bens silo bons em aparencia, mas o bem aparente s6 e o bem verdadeiro se desejado 

pelo desejo verdadeiro. 

Arist6teles consideraba la posesi6n de la sabiduria practica, la aptitud para 
ver cual es la cosa justa que ha de hacerse seglin las circunstancias, como 
esencial para el hombre verdaderamente virtuoso, y daba mucho mas valor a 
los juicios morales de la conciencia clara e informada que a cualesquiera 
conclusiones a priori y puramente te6ricas (COPLESTON, 1989, p.294). 

Assim, a verdade do bem e a verdade do desejo estao intimamente ligadas, e 

somente o spoudaios atingiu a plena estatura humana necessaria por ver a verdade em 

cada classe de coisas: 
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Com efeito, o homem born aquilata toda classe de coisas com acerto, e em 
cada uma delas a verdade !he aparece com clareza; mas cada disposi9iio de 
carater tern suas ideias pr6prias sobre o nobre e o agradavel, e a maior 
diferen9a entre o homem born e os outros consiste, talvez, em perceber a 
verdade em cada classe de coisas, como quern e delas a norma e medida 
(ARISTOTELES, 1984, p.87). 

Desse discemimento fundamental se conclui que a analise de excelencias e 

virtudes s6 pode ser feita pelo homem maduro, que tenha familiaridade com o material 

que esta analisando, pois ele s6 pode conhecer as excelencias e virtudes, se possui-las. 

Voegelin (2009, p.357) diz que "[ ... ] a etica e uma ciencia de pessoas maduras, por 

pessoas maduras, para pessoas maduras". Dessa forma, a etica s6 pode surgir numa 

sociedade que atingiu um alto de grau de civilidade, em que as excelencias sejam 

cultivadas e debatidas. A consciencia das virtudes se tomou analitica e complementa o 

apelo plat6nico da educac;ao moral como conversao. 

A absor~ao do classico no medieval 

Na Idade Media europeia, entre os seculos IX e XII, principalmente nos paises 

como Franc;a, Italia e Alemanha, surgiram tres movimentos que desenvolveram a 

educac;ao no Ocidente ao promoverem mudanc;as no modo de pensar, na cultura e nas 

instituic;oes do periodo. Esses movimentos foram chamados de Carolingio, Otoniano e 

Capetiano (relativo as Cruzadas). No primeiro e mais importante <lesses movimentos, 

em razao do carater mais reformador, as escolas Carolingias tinham como principal 

objetivo restaurar as escolas medievais, dando um novo significado e importancia para 

a figura do intelectual europeu ideal. 

Para Jaeger (1994), os tipos de escolas existentes dentro do grande movimento 

carolingio se dividiam em tres categorias: as monasticas, as catedraticas e as palatinas. 

0 fundamento pedag6gico dessas escolas estava apoiado no preceito de Arist6teles de 

que o ensino deveria formar o homem de ta! modo que este atingisse a condic;ao plena 

de sua natureza, cuja ideia que contempla e abarca toda a vida de um individuo e 

sintetinda, como vimos anteriormente, pelo termo spoudaios, o homem maduro, 

responsavel, perfeitamente desenvolvido em suas dimensoes morais e intelectuais. 

Como destacou o autor (1994, p.327-328): 

A conduta da disciplina foi uma realidade <las escolas catedrais. Nos 
conhecemos alguns dos <lesses valores e virtudes: amor, amizade e paz que 
fazem possiveis o cultivo da generosidade e da caridade humana; a maneira 
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elegante e a beleza, boa conduta, conduta restrita e moderada em gestos, no 
caminhar, no comer, no sorrir; jovialidade, charme, graya e born humor. 
Sabemos que esses conceitos fazem seu modo visive! das escolas para 
influenciar a conduta e sua pedagogia em outras areas da sociedade: 
comunidades de canonicas regulares, monges ( embora nao tenha encontrado 
evidencias que as comunidades monasticas as adotaram) e sobre tudo, as 
cortes mundiais58

. (JAEGER, 1994, p.327-328 - tradm;ao nossa) 

Segundo Jaeger (1994), a transi<;ao do seculo XI para o XII possuiu ate o fim 

uma contradi<;ao entre dois tipos ou estagios de cultura, as quais nao estao restritas a 

um linico cenario hist6rico, mas surgiram e permaneceram em outros periodos da 

hist6ria ocidental: come<;a na Atenas dos seculos IV e V, passa pela Roma da 

Republica ao Imperio, pela Europa da Idade Media dos seculos XI ao XII, e dela ate a 

Renascen<;a. Podemos chamar esses dois estagios de carismaticos - cuja educa<;ao 

apresenta uma enfase no discurso oral e intelectual, cujo ensino possui uma enfase em 

documentos escritos -, as mudan<;as de um para o outro nao sao lineares, mas 

intercambiaveis, na medida em que e possivel para a cultura do tipo carismatica 

substituir a intelectual e vice-versa. 

No caso da cultura carismatica dos seculos IX ao XII, ela proporcionou a s6lida 

forma<;ao de uma concep<;ao de sabedoria e forma<;ao humana, disseminando um tipo 

de conhecimento humano e moral, como algo a ser introjetado, conservado e 

amadurecido nos individuos que o recebia, algo que come<;a e termina no pr6prio 

receptor: 

[A] universidade medieval do seculo XIII, [ ... ] longe de representar o cume 
da educa9ifo na Idade Media, niio constituiu seniio a cristalizaviio tardia, 
institucionalizada, mais formalizada e menos vigorosa, daquilo que se 
ensinava nas chamadas "escolas catedrais" dos seculos X a XII. E o que 
nestas se ensinava eram precisamente as qualidades do gentil-homem - um 
intelecto cultivado, um gosto delicado, uma mente ciindida, equitativa e 
desapaixonada, uma conduta nobre e cortes - como preparat6rias para a 
aquisiviio das virtudes cristiis [ ... ] 0 ensino ai alcanyou tais alturas, e tao 
visiveis eram os seus frutos de bondade e sabedoria, que se afirmava, na 
epoca, que os anjos mesmos o invejavam. (CARVALHO, 2012, p.33) 

58 
"The discipline of conduct was a reality at cathedral schools. We know some of its central values and 

virtues: love, friendship and peace that make possible the cultivation of gentleness and humane kindness; 
elegance and beauty of manners, composed bearing, restrained and moderated conduct in gesturing, 
walking, eating, laughing; joviality, charm, grace and good humor. We know that these concepts made 
their way outward from the schools to influence conduct and its pedagogy in other areas of society: 
communities of canons regular, monks (though I have found no evidence that monastic communities 
adopted them) and above all, worldly courts." 
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Assim, repetiu-se, dentro da Idade Media, o mesmo tipo de criac;:ao de ambiente 

cultural que havia possibilitado, em Atenas, o surgimento da doutrina plat6nica da 

dialetica e mesmo do pensamento 16gico e gnosiol6gico presente no aristotelismo e nas 

correntes filos6ficas subsequentes. 

A cultura carismatica toma o corpo e a presenc;:a fisica como elementos 

componentes da grande figura do mediador dos valores culturais. Esse mediador e o 

professor, tido como a personificac;:ao da virtude. A identificac;:ao entre a aparencia 

fisica - modos corporais, postura, movimento - e o carater e uma caracteristica 

definitiva da cultura da escola catedratica. Nas palavras de Jaeger (1994): 

0 corpo controlado com todos os seus atributos - gra9a, postura, charme, 
sensualidade, beleza, autoridade - e o trabalho da arte do seculo XI. A 
presen9a humana era o material bruto pronto a ser moldado e formado como 
a argila na roda do oleiro ou o bloco de mfumore do escultor; o produto final 
um ser humano disciplinado59

. (p.7-8 - tradu9iio nossa) 

Assim, de acordo com Jaeger (1994), o ensino carismatico tambem apela ao 

mais alto estado no qual o mestre e o emissario ou, pelo menos, o interprete. As ideias 

mediadas por ele nao sao suas, elas existem de forma independente em um estado 

transcendente de Verdade imutavel e sao dadas aos mestres como um dom exclusivo. 

Os professores dotados do carisma se uniam a seus discipulos pelos lac;:os fortes 

da emoc;:ao, do respeito e da amizade nos graus possiveis que se admitiam entre eles, 

embora mantivessem a mesma considerac;:ao hierarquica existente entre a autoridade 

divina e o individuo, o que reproduzia de alguma forma a substiincia que ligava a figura 

de Jesus aos seus discipulos, e que nao e por demais lembrar que seus ensinamentos 

tambem foram feitos em forma de discursos orais, admoestac;:oes, exortac;:6es, avisos, 

sugest6es, profecias e, somente depois, vertidos na forma escrita da narrativa dos 

Evangelhos. Algo semelhante aconteceu entre os gregos na relac;:ao entre Socrates e 

Platao no qual o primeiro ensinava oralmente, enquanto o segundo registrava em livros 

tal ensino. 

Dessa forma, a postura do professor nao e a de um mero transmissor de 

conhecimento, ao contrario, e revestida pelo conceito que os gregos deram para o 

educador: 0 paid6s (crianc;:a) e agoge (conduc;:ao), isto e, 0 de conduzir 0 individuo para 

59 "The controlled body with all its attributes - grace, posture, charm, sensuality, beauty, authority- is the 
work of art of the eleventh century. The human presence was the raw material ready to be shaped and 
formed like the clay on the potter's wheel or the sculptor's marble block; the end product a disciplined 
human being". 
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o seu desenvolvimento intelectual. Dentro da escola catedral, o professor era a figura 

que conduzia o individuo, que o orientava em suas aquisii;oes morais e que estava 

presente, somente, para esclarecer as duvidas que surgissem, ja que esse modelo de 

educai;ao era centrado na autodisciplina. Nas palavras de Jaeger (1994, p.126 -

tradui;ao nossa), "[ ... ] o professor estava la para dissipar a duvida com a bern;ao da 

verdade, com absolutismo e consolai;ao"60
• 

Na escola catedratica, o professor era o exemplo de virtude e moral a ser 

seguido pelos alunos. A imitai;ao do professor era uma caracteristica marcante neste 

periodo, pois a fori;a interior, chamada virtude, fazia com que o professor se tomasse 

essa figura carismatica. 0 carisma estimula a imitai;ao e isso fez com que, na 

antiguidade e no inicio da Idade Media, essa devoi;ao a figura do professor servisse 

como base para o ensinamento etico porque o elemento da autodisciplina reclama tal 

postura dos discipulos. 

Os ideais da Paideia grega foram assim absorvidos pela cultura medieval e a 

autoridade do professor se toma um criterio dominante da pedagogia do periodo 

medieval, trazendo a tona uma forrna mais aprimorada, pelo cristianismo, de uma 

compreensao da essencia da moralidade humana, objetivo da escola catedratica. A 

autoridade pessoal foi uma das grandes marcas desse periodo na maneira de se educar 

as pessoas, e que nao encontra correspondente com modelos mais modemos de ensino. 

Conclusao 

0 presente estudo se insere dentro de uma problematica pr6pria da modemidade, 

que e tema recorrente nas melhores e mais recentes investigai;oes academicas e objeto 

de discussao em diferentes instituii;oes sociais. Esse tema e a crise dos valores eticos, 

cujo epicentro e a educai;ao61
, que corrompem a ordem civilizacional da qual a 

sociedade modema e apenas uma parte, diriamos, a ultima parte que conhecemos. No 

entanto, reconhecer essa crise e sair dela sao coisas completamente distintas, assim 

como identificar uma doem;;a e descobrir a cura para ela. 

60 "the teacher was there to dispel doubt with the benediction of the truth, with absolutism and 
consolation" 
61 A critica mais completa a educa9ao moderna contendo uma quantidade volumosa de documentos, 
dados, estatisticas e conceitos, foi feita por Pascal Bernardin em seu livro "Maquiavel Pedagogo" (v. 
referencias bibliograficas). 
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Quando os simbolos do mito antigo e da religiao crista foram considerados 

objetos ridiculos e antiquados para a modemidade secular, o inconsciente coletivo que 

sempre existiu na natureza humana, o qual se tomou objeto de recorrente apelo por 

parte de Socrates, Platiio, Arist6teles e pelo pr6prio cristianismo, se atrofiou na pr6pria 

condic;ao imperfeita do homem. Isto causou um inchamento ilus6rio da sua dimensao 

humana, nao mais vista como uma parte separada de um todo transcendente, mas como 

o todo fechado em si mesmo. 

E e mesmo necessario proceder a um retomo aos antigos, caso se queira 

verdadeiramente combater a crise da modemidade naqueles pontos exatos que 

reproduzem a sua debilidade - e que niio podem ser enfrentados com outras 

debilidades modemas -, a saber: a aquisic;ao do conhecimento atrelada a pr6pria 

formac;ao e ao desenvolvimento do individuo, do seu carater, da sua integridade moral e 

do seu senso de responsabilidade individual. Justamente, estas sao as finalidades 

pr6prias e primeiras da atividade educacional, que consiste em forjar excelsamente o 

homem em suas tres dimensoes fundamentais: mental, morale espiritual. 

E preciso ter em conta que a educac;ao tal como concebida pelos antigos abrange 

uma parte maior, se nao for a totalidade mesma da vida de uma pessoa, cuja 

escolaridade e apenas uma parte. Trata-se da vida intelectual, uma vida voltada 

inteiramente a busca da sabedoria, ao conhecimento das causas fundamentais. 

Para que o homem modemo possa se libertar de suas debilidades morais e 

preciso que o fac;a apoiando-se nas experiencias de um tipo de ensino ou de um tipo de 

concepc;ao da sabedoria a que tiveram acesso os antigos. Faz-se necessario que suas 

experiencias assumam uma expressao e, assim, ele consiga: dizer com palavras aquilo 

que havia brotado de um anseio interior inexplicavel e desperte os dotes intelectuais que 

dormitam na sua alma humana. 

Para simplificar o que foi dito, ou dizer de outro modo, bastaria pensar se 

haveria a possibilidade do surgimento da teoria do numero ou da matematica em um 

ambiente onde as pessoas nao tivessem o costume de fazer contas. Pois no que diz 

respeito a esfera dos valores, nao existe na modemidade um ambiente cultural que 

possibilite 0 surgimento de uma educac;ao voltada a formac;iio etica da personalidade 

intelectual. Isso ocorre justamente porque todo o material pedag6gico, contendo um 

acumulo de conhecimentos do passado com os quais se poderiam construir certo 

ambiente cultural, foi renegado e esquecido pela sociedade contemporanea. Assim, a 

sociedade modema e fruto, por suas pr6prias concepc;oes seculares e racionalistas, da 
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dilapidai;ao permanente de suas antigas bases morais, no entendimento radical de que 

haveria de surgir um novo tipo de intelectual, inserido em um novo tipo de sociedade, 

que nao mais cultivasse uma cosmovisao ancorada na moralidade crista. 
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ELABORA(:AO E EXECU(:AO DO PROJETO POLITICO-PEDAGOGICO NO 

CONTEXTO DO ENSINO TECNICO: PERCEP(:OES DOS ATORES NO 

PROCESSO 

Antonio Carlos Ottoboni de OLIVEIRA62 (Centro Paula Souza) 

Paulo Roberto Prado CONSTANTIN063 (Centro Paula Souza/UNESP-Marilia) 

RESUMO: 0 presente texto tern por objetivo analisar a percep9ao de professores e 
gestores de um grupo focal de Escolas Tecnicas ligadas ao Centro Paula Souza (Eteos) 
no Estado de Sao Paulo, quanto a elabora9ao e execu9ao do Projeto Politico
Pedag6gico, colaborando ativamente com uma reflexao sobre as pniticas de gestao 
escolar no contexto do ensino tecnico. Procedeu-se a uma pesquisa de campo, coletando 
dados entre professores e coordenadores de curso, analisando tambem fontes 
documentais, como os projetos politico-pedag6gicos das escolas, visando a subsidiar a 
observa9ao direta durante o acompanhamento e supervisao in loco dessas escolas, o que 
permitiu identificar pontos criticos na elabora9ao e execu9ao das propostas e destacar 
praticas virtuosas. Concluiu-se que a gestao da educa9ao profissional, voltada 
especialmente aos jovens e adultos, precisa revelar suas peculiaridades para que o 
atendimento seja pleno. No entanto, observou-se que o PPP e abordado normalmente no 
inicio do semestre, nas reunioes de planejamento, e depois acaba ficando esquecido no 
restante do ano letivo ou refem de a<;:oes desconexas da equipe gestora. Espera-se, ao 
apresentar os resultados desta pesquisa, oferecer uma contribui9ao para que os projetos 
possam ser organizados de acordo com a realidade de cada escola, com a possibilidade 
de reduzir as incertezas nos processos, visando a amplia9ao do alcance da visao 
estrategica e a qualifica9ao das a<;:oes pedag6gicas e administrativas, alem de, 
indiretamente, beneficiar os alunos por meio de um processo de ensino e aprendizagem 
cada vez mais refinado e atualizado as necessidades dos que procuram a educa9ao 
profissional. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino tecnico. Projeto politico-pedag6gico. Gestao 
educacional. 

ABSTRACT: This paper aims to analyze the perception of teachers and administrators 
from a focus group of Vocational Schools to Centro Paula Souza (Etecs) in the State of 
Sao Paulo, the development and implementation of the Pedagogical Project, 
collaborating with a reflection on the practices of school management in the context of 
vocational education. Proceeded to field research, collecting data from teachers and 
course coordinators, also analyzing documentary, aiming to support the direct 
observation during the supervision of these schools, which allowed us to identify points 
critical in the development and implementation of the proposals and highlight virtuous 
practices. It was concluded that the management of vocational education, geared 

62 
Especialista em Gestao da Educa9ao Profissional pelo IFPR. Graduado em Pedagogia e Zootecnia. 

Atua na Supervisiio das Escolas Tecnicas do Centro Paula Souza - Regional Bauru. Contato: 
ottoboni_ac@hotmail.com. 
63 Doutorando em Educa9ao pela UNESP Marilia. Graduado em Musica pela UEL. Atua na Supervisao 
das Escolas Tecnicas do Centro Paula Souza - Regional Marilia. Contato: pconst@bol.com.br. 
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especially to young people and adults need to reveal peculiarities. However, it was 
observed that the PPP is usually addressed at the beginning of the semester in planning 
meetings, and then end up getting forgotten in the rest of the school year or hostage 
actions disjointed management team. It is expected to present the results of this paper 
offer a contribution to the projects can be organized according to the reality of each 
school, with the possibility of reducing the uncertainties in the process, aiming at 
expanding the scope of the strategic vision and qualifying pedagogical and 
administrative actions, indirectly benefit students through a process of teaching and 
learning increasingly refined and updated to the needs of those who seek vocational 
education. 

KEYWORDS: Vocational education. Pedagogical project. Educational management. 

Introdu9ao 

0 presente texto tern por objetivo analisar a percep9ao de professores e gestores 

das Escolas Tecnicas ligadas ao Centro Paula Souza (Etecs) no Estado de Sao Paulo, 

quanto a elabora9ao e execu9ao do Projeto Politico-Pedag6gico [PPP] nas unidades 

escolares, colaborando ativamente com a fundamenta9ao das praticas de gestao 

educacional no contexto da educa9ao profissional, mais especificamente, na modalidade 

do ensino tecnico. 

Em nosso trabalho junto ao Grupo de Supervisao Educacional do Centro Paula 

Souza - Regionais de Marilia e Bauru/SP, que envolveu durante o ano de 2011 a 

supervisao pedag6gica das Etecs e suas classes descentralizadas64
, procedernos a uma 

pesquisa de carnpo entre os professores e coordenadores de curso, analisando tarnbem, 

de modo cornplementar, as fontes documentais, como os projetos politico-pedag6gicos 

das escolas, alem de efetivar a observa9ao direta durante o acompanhamento in loco 

dessas escolas, o que nos permitiu identificar pontos criticos na elabora9ao e execrn;ao 

das propostas contidas nos PPP, al em de destacar praticas virtuosas entre as escolas 

tecnicas da lnstitui9ao. 

Baseados em uma metodologia para a pesquisa de carnpo, nos rnoldes 

prefigurados por Tozoni-Reis (2010) e Marconi e Lakatos (2001), empregou-se, como 

instrumento para a coleta de dados, urn questionario estruturado sobre questoes 

fechadas, aplicado a 58 professores e gestores, visando a obten9ao de uma arnostragem 

64 Cursos tecnicos ofertados em salas avulsas, diretamente ligadas as Etecs-sede, normalmente em 
pequenos municipios com menos de 40 mil habitantes, por meio de convenios celebrados entre o Centro 
Paula Souza e empresas, a Secretaria da Educa9ao do Estado de Sao Paulo ou prefeituras. Em 2013. 
respondiam por mais de 60% do total de matriculas da institui<;:ao no ensino tecnico. 

j 
-~ ""A 
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sobre como os atores principais da implanta9ao e da execu9ao das propostas 

pedag6gicas das escolas percebem o processo. 

A reflexao suscitada neste artigo pode vir a ser um referencial sobre o qual ayoes 

relevantes poderao ser empreendidas pelos supervisores, diretores de escola e 

coordenadores pedag6gicos, que podem - por meio deste breve estudo - obter 

informa96es sobre o clima organizacional escolar, a fim de garantir o efetivo 

desenvolvimento do projeto politico-pedag6gico no contexto da educa9ao profissional. 

Breve contextualiza.;ao da Institui.;ao em analise 

A educa9ao profissional publica, no Estado de Sao Paulo, e organizada em tomo 

de uma Institui9ao autarquica ligada ao Govemo Estadual, o Centro Paula Souza. 

Conforme informa9ao disponivel em seu website, o Centro Estadual de Educa9ao 

Tecnol6gica "Paula Souza" (CEETEPS) iniciou suas atividades em seis de outubro de 

1969, como uma entidade destinada a articular e desenvolver a educa9ao tecnica e 

tecnol6gica de nivel Mectio e Superior. Atualmente, subordinado a Secretaria do 

Desenvolvimento do Estado de Sao Paulo, mantem 211 Escolas Tecnicas (Etecs) e 55 

Faculdades de Tecnologia (Fatecs) em funcionamento em mais de 230 municipios do 

Estado. No Ensino Tecnico de Nivel Medio, em setores e eixos tecno16gicos 

diversificados entre servi9os, industria, saude e a produ9ao cultural, alem do Ensino 

Medio, o numero de alunos matriculados ultrapassou 170 mil em diferentes 

habilita96es, conforme informa9ao da Unidade de Ensino Medio e Tecnico da 

Institui9ao em sua pagina oficial na internet (CETEC, 2013). 

A supervisao educacional das escolas tecnicas do Centro Paula Souza e 

segmentada em 11 diferentes regioes. Os autores deste trabalho atuam em duas dessas 

regioes, a Regional de Marilia e a Regional de Baum, que agregam 22 Etecs e 31 

classes descentralizadas e 18 Etecs e outras 17 classes descentralizadas, 

respectivamente, atendendo a mais de quarenta municipios. 

0 Projeto Politico Pedagogico nas Etecs 

0 planejamento escolar e parte importante da gestao participativa nas escolas 

tecnicas analisadas, sendo considerado um 
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[ ... ] processo de busca de equilibrio entre meios e fins, entre recursos e 

objetivos, visando ao melhor funcionamento de institui96es, setores de 
trabalho, organiza96es grupais e outras atividades humanas. 0 ato de planejar 

e sempre processo de reflexao, de tomada de decisao sobre a a<.;ao; processo 
de previsao de necessidades e racionaliza91io de emprego de meios 
(materiais) e recursos (humanos) disponiveis, visando a concretiza9ao de 

objetivos, em prazos determinados e etapas definidas, a partir dos resultados 
das avalia96es (PADILHA, 2001, p.30). 

A gestao participativa nas Escolas Tecnicas, em consonancia com os principios 

inferidos da Lei de Diretrizes e Bases n° 9.394/1996 (BRASIL, 1996) e conforme o 

relato de Borda (2010, p.65), e consubstanciada no funcionamento e integrac,;ao de ac,;6es 

dos 6rgaos colegiados e auxiliares (Conselho de Escola, Associac;ao de Pais e Mestres, 

Cooperativa e outros ). 0 foco dessa abordagem e a participac;ao dos representantes de 

diferentes segmentos no planejamento e no gerenciamento escolar, considerando as 

estrategias adotadas pela escola para promover e garantir a efetiva socializac;ao das 

informac,;6es. 

Nesse processo, o projeto politico-pedag6gico e parte componente desta gestao 

escolar mais ampla. Configura-se como uma ferramenta de planejamento e avaliac;ao 

para os membros <las equipes gestora, professores e servidores administrativos <las 

Etecs, que devem consulta-lo como um instrumento norteador nas tomadas de decisao. 

Ele envolve as intenc,;6es e concepc,;6es de educac,;ao da equipe, seu conhecimento a 

respeito dos conteudos que pretendem desenvolver, seus objetivos pedag6gicos, o 

entendimento da realidade na qual atua, considerando as necessidades e expectativas de 

seus alunos, enfim, a estrutura escolar propriamente dita: 

Os aspectos pedag6gicos e administrativos constituem-se como elementos 
fundantes da a<.;iio educativa escolar [ ... ]. 0 aspecto administrativo diz 
respeito a forma de gestao, ao espa90 concreto disponivel, aos materiais e 
principalmente, aos recursos humanos disponiveis para a realiza9ao do 

projeto. 0 aspecto pedag6gico diz respeito a a<.;ao educativa sistematizada 
atraves do curriculo que se materializa nos pianos de ensino, que exprimem 
os objetivos, conteudos, metodologias e avalia9ao, compondo a a<.;ao docente. 
(MELO; URBANETZ, 2011, p.78) 

Sendo este documento norteador da escola, podemos considera-lo 

[ ... ] um instrumento te6rico-metodol6gico que visa ajudar a enfrentar os 
desafios do cotidiano da escola, s6 que de uma forma refletida, consciente, 
sistematizada, orgiinica e, o que e essencial, participativa. E uma metodologia 
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de trabalho que possibilita re-significar a ayao de todos os agentes da 
instituiyao (VASCONCELLOS, 1995, p.143). 

Conforme o pensamento de Veiga (1997), o projeto pedag6gico deve apresentar 

as seguintes caracteristicas: 

a) serum processo participativo de decisoes; 
b) preocupar-se em instaurar uma forma de organizayao de trabalho 
pedag6gico que desvele os conflitos e as contradiyoes; 
c) explicitar principios baseados na autonomia da escola, na solidariedade 
entre os agentes educativos e no estimulo ii participayao de todos no projeto 

comum e coletivo; 
d) conter opyoes explicitas na direyiio de superar problemas no decorrer do 
trabalho educativo voltado para uma realidade especifica; 
e) explicitar o compromisso com a formayao do cidadiio; 
f) nascer da pr6pria realidade, tendo como suporte a explicitayao das causas 
dos problemas e das situayoes nas quais tais problemas aparecem; 
g) ser exequivel e prever as condiyoes necessarias ao desenvolvimento e ii 

avaliayao; 
h) ter urna ayao articulada de todos os envolvidos com a realidade da escola; 
i) ser construido continuamente, pois como produto, e tambem processo. 
(VEIGA, 1997, p.11). 

Para Palma Filho (2010), o projeto precisa responder aos seguintes pontos 

fundamentais, ao mergulhar nas necessidades do entomo da escola: 

Quais sao as caracteristicas basicas da escola? Qua! o perfil socio-cultural do 
alunado? Qua! a concepyiio pedag6gica com que o corpo docente e tecnico
pedag6gico se identifica? Quais sao as metas que a escola se propoe atingir? 
Como deve ser organizada a escola para dar conta da sua atividade 
educacional? Qua! sera a proposta curricular que se pretende desenvolver? 
Como sera a participayao dos pais e da comunidade em geral? (PALMA 

FILHO, 2010, p.52) 

Pode-se afirmar que o Projeto Politico-Pedag6gico [PPP] e um documento que 

tra<;a o perfil da escola, conferindo-lhe identidade, apresentando as intern;oes comuns a 

todos os envolvidos e norteando o gerenciamento das a96es intemas da unidade. Deve 

conter, ainda, os valores que pautam as a96es escolares e estabelecem as diretrizes 

relativas ao processo de ensino e aprendizagem e os principios pedag6gicos que 

correspondem ao contexto escolar e da regiao e, que, intencionalmente, devem ser 

trabalhados por toda a equipe. 

No caso do documento empregado nas Etecs do Centro Paula Souza, 

apresentam-se outras informa96es adicionais, como as especificidades nos cursos 
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oferecidos na escola, os projetos (tecnicos, projetos sociais, de interdisciplinaridade, 

a96es comunitarias, estagio supervisionado, Trabalho de Conclusao de Curso, etc.), os 

sistemas e instrumentos para avalia<;ao de competencias e a recupera9ao dos alunos com 

dificuldade de aprendizagem (recupera<;ao paralela e continua). As classes 

descentralizadas ligadas as Etecs sede tambem precisam ser consideradas em todos os 

itens descritos. 

Todo o texto desse projeto e redigido a partir de uma plataforma eletronica, que 

serve tambem para a elabora<;ao do Plano Plurianual de Gestao e pode ser acessado por 

toda a comunidade, depois de homologado e publicado no Diario Oficial do Estado: 

IL.!!~·
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Figura 1 - Tela da ferramenta para a elaborai;ao do PPP e do PPG das Escolas 
Tecnicas do Centro Paula Souza 

Passaremos a expor os resultados da pesquisa de campo feita junto aos 

professores e gestores das Etecs, em uma tentativa de aferir sua real particip;w,;:io oo 

processo de elabora<;ao e execur;:ao do PPP nas Etecs. 

A percepi;ao de professores das Escolas Tecnicas do Centro Paula Souza quanto a 
elaborai;ao e execui;ao do PPP 

0 projeto politico-pedag6gico e um instrumento reconhecido para a organizar;:ao 

do trabalho pedag6gico. Um de seus objetivos e manter ativo o processo de permanente 
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reflexao e discussao das ac;oes na escola. Na maior parte das unidades, constitui-se em 

um referencial democratico para a tomada de decisoes, integrando os segmentos da 

comunidade escolar. Os momentos para sua discussao e elaborac;ao sao especialmente 

destacados pela equipe gestora nas primeiras reunioes de planejamento. Logo abaixo, os 

titulos dos graficos descrevem parte das perguntas empregadas em nosso questionario, a 

fim de aferir tal participac;ao: 

Grafico 1 - A equipe gestora de sua unidade apresenta as metas do PPG nas 
reunioes pedagogicas de planejamento e replanejamento do semestre letivo? 
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Grafico 2 - Voce e motivado a interferir OU incluir sugestoes para 
aperfei~oar o PPG da escola em que atua? 

----------
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Quanto aos graficos 1 e 2, podemos observar a partici~ inicial dos 

professores, coordenadores de curso e coordenadores pedagOgicos. nessa etapa de 

discussao e redac;ao das propostas do Projeto Politico-PedagOgia>. As unidades 

escolares registram em ata esse momento de discussao, que frequeotanen1e ocorre nos 
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primeiros dias do ano letivo, durante o planejamento realizado em equipe, antes do 

inicio das aulas. Tai pnitica, aparentemente, esta consolidada nas Etecs, pela adesao 

expressiva apresentada (64%). 

Grafico 3 - Voce se sente protagonista na elabora<;iio do PPG de sua escola? 
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Grafico 4 - Voce se sente protagonista na execu<;iio do PPG de sua escola, em meio 
as tarefas desempenhadas (ensino, gestiio, administrai;iio)? 
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Grafico 5 - Voce julga que seus colegas contribuem ativamente na elabora~ao e 
execu~ao do PPG em sua escola? 
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Quanto aos graficos 3, 4 e 5, podemos inferir sobre as condi9oes reais do 

protagonismo dos atores no processo. Em um primeiro momento, os pesquisados 

manifestam sua adesao e participa9ao nas discussoes iniciais do PPP. Quando passam as 

decisoes efetivas e a a9ao pedagogica OU gestora propriamente dita, a frequencia dos 

comportamentos organizacionais baixou drasticamente. Isto se materializa na percep9ao 

demonstrada no grafico 6: 

Grafico 6-A escola em que voce atua concretiza as propostas contidas no PPG? 
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E importante notar que, ao avaliar os documentos do PPP nas unidades escolares 

de 2011, parte significativa dos protagonistas do processo n3o realizou a avaliai;:ao de 

cumprimento de metas do ano anterior, ou a realizou parcialmente, o que evidencia que 
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muitas das propostas elencadas no documento foram abandonadas pelo caminho, sem 

mais satisfac;:oes a comunidade escolar. 

Grafico 7 - Voce sabe identificar qual filosofia de trabalho e principios 
educacionais norteadores estao contidos no PPP de sua escola? 
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A gestao pedag6gica e, "[ ... ] de todas as dimensoes da gestao escolar, a mais 

importante, pois esta mais diretamente envolvida com o foco da escola, que e o de 

promover aprendizagem e forma9ao dos alunos" (LUCK, 2009, p. 65). A gestao da 

educa9ao profissional, voltada especialmente aos jovens e adultos, precisa revelar suas 

peculiaridades para que o atendimento seja pleno. Pela pratica de supervisao escolar, 

observamos que ainda hoje muitos profissionais lidam com esta modalidade de ensino 

com o mesmo aporte metodol6gico e os mesmos recursos pedag6gicos empregados no 

ensino infantil ou fundamental, por desconhecimento dos pressupostos que se impoem 

na educa9ao profissional. 

Comparando os dados levantados, entendemos que a implanta9ao do projeto 

politico pedag6gico na escola deve apoiar-se no trabalho em conjunto, no rigor etico da 

dire9ao e na seguran9a de que as propostas consolidadas apresentam respaldo legal e a 

devida fundamenta9ao para 0 desenvolvimento das praticas. Se um OU outro item e 

omitido, fatalmente a gestao pedag6gica das unidades acabara sendo comprometida. 

Finalmente, percebemos, pela pesquisa de campo, que o PPP e abordado, francamente, 

no inicio do semestre, nas reunioes de planejamento; contudo, mais tarde, acaba ficando 

esquecido no restante do ano letivo. Lembrar, permanentemente, a rnissao da escola e 

suas metas, incentivando a equipe, e etapa essencial ao processo, a qual pam:e 11:1: sido 

negligenciada, na maior parte das vezes, conforme as respostas dadas pelm •" •es 

e gestores. 
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Ao concluir, devido as limitac;:oes impostas por um texto relativamente curto, 

deixaremos outras digressoes sobre as respostas dadas para uma pesquisa mais ampla, 

que ainda esta em andamento, impossivel de ser descrita completamente neste artigo. 

Considera1;oes finais 

No percurso desse texto, procuramos apresentar as posic;:oes assumidas por parte 

importante dos atores no processo de elaborac;:ao e execuc;:ao do projeto politico

pedag6gico das Etecs, a saber, os professores e membros das equipes gestoras das 

unidades escolares. Tal reflexao e pertinente, pois consideramos que a construc;:ao de 

uma proposta pedag6gica s61ida e bem fundamentada e fruto de discussoes permanentes 

entre uma equipe zelosa pelo trabalho pedag6gico e social que presta a comunidade. 

Nao obstante, entendemos que as ac;:oes empreendidas rotineiramente na escola, 

quando nao sao alvo de reflexao e autoavaliac;:ao sistematicas, podem perder-se entre as 

muitas tarefas que ocupam, incessantemente, a equipe de gestores e professores. 

Estimular tal discussao e parte importante do trabalho que cab, especialmente, ao diretor 

e ao coordenador pedag6gico nas Etecs. 

Ao lanc;:ar este olhar sobre como os atores enxergam o processo, espera-se uma 

contribuic;:ao para que os projetos politico-pedag6gicos possam ser organizados de 

acordo com a realidade de cada unidade escolar, atendendo as expectativas das 

comunidades intema e extema, com a possibilidade de minimizar os riscos e reduzir as 

incertezas nos processos, visando a ampliac;:ao do alcance da visao estrategica e a 

qualificac;:ao dos processos pedag6gicos e administrativos, alem de, indiretamente - mas 

de forma nuclear, - beneficiar os alunos por meio de um processo de ensino e 

aprendizagem cada vez mais refinado e atualizado as necessidades dos que procuram 

pela educac;:ao profissional. 

Finalmente, consideramos que a discussao feita nos ultimos vinte anos sobre a 

gestao democratica das escolas no Brasil foi produtiva, como uma etapa de transic;:ao 

necessaria, nao apenas para um modelo de escola ideal, mas tambem de sociedade 

democratica. Superado esse momento inicial do pals, temos estimulado os gestores das 

Etecs, em meio a nossa pratica de Supervisao Educacional junto as Escolas Tecnicas, a 

passarem definitivamente do discurso as praticas, considerando que boa parte do aporte 

te6rico sobre a gestao escolar democratica ja foi plenamente disseminada e tomou-se 

parte do vocabulario corrente entre os gestores, evitando-se assim, uma vez mais, as 
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"[ ... ] contradi9oes entre a ideologia e a metodologia [ ... ]" (MELO; MEZNEK, 2011, 

p.31) na educa9ao profissional. 
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0 PROCESSO DE CONSTRU~AO DO CONHECIMENTO NOS PROGRAMAS 

DE POS-GRADUA~AO EM CIENCIAS CONTABEIS: UMA VISAO A LUZ DA 

PESQUISA CIENTIFICA 

Francisco Jose dos Santos ALVES65 (UERJ-RJ) 

Leonardo Portugal BARCELLOS66 (UERJ-RJ) 

Renato Santiago QUINTAL67 (UERJ-RJ) 

Robson Augusto Dainez CONDE68 (UERJ-RJ) 

RESUMO: 0 presente artigo evidencia o processo de constrrn;ao do conhecimento em 
Contabilidade, identificando os principais estudos de abordagem predominantemente 
metodo16gica e tendo como objetivo responder a seguinte questao: "Quais sao as 
tendencias metodol6gicas na constrrn;ao do conhecimento em Ciencias Contabeis face 
aos fundamentos filos6ficos e epistemol6gicos da pesquisa cientifica?". A pesquisa 
utilizou o metodo indutivo, aplicado a revisao de literatura. Foram consultados tres 
livros de Metodologia da Pesquisa Cientifica, dezesseis artigos cientificos e quatro anais 
de congressos em il.mbito nacional, dos quais participaram docentes e discentes dos 
Programas de P6s-Gradua9ao Stricto Sensu em Contabilidade no Pais e cujos trabalhos 
possuiam uma abordagem predominantemente metodol6gica. Os artigos cientificos e os 
anais de congressos foram consultados a partir das bases de informa9ao Scielo, Atena e 
Google academico, e referem-se ao periodo compreendido entre 2007 e 2011. Foram 
apresentados de forma resumida os achados e a metodologia aplicada em pesquisas de 
abordagem eminentemente metodol6gicas em distintas areas de interesse para a 
Contabilidade, em especial na area tematica do ensino e pesquisa em contabilidade. As 
pesquisas selecionadas apontam deficiencias do pesquisador em Contabilidade, em 
especial: amadurecimento metodol6gico incompleto; conservadorismo das fontes 
consultadas; pequena cita9ao de peri6dicos nacionais e estrangeiros; inexperiente 
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observancia da normatizac;ao, intemacionalmente adotada, para apresentac;ao de 
peri6dicos, fasciculos e artigos. 

PALA VRAS-CHA VE: Metodologia da Pesquisa Cientifica. Epistemologia. Ensino em 
Contabilidade. 

ABSTRACT: This article highlights the process of construction of knowledge in 
accounting, identifying the main predominantly approach studies and methodological 
aiming to answer the following question: what are the methodological trends in the 
construction of knowledge in accounting sciences meet philosophical and 
epistemological foundations of scientific research? The survey used the inductive 
method, applied to the review of the literature. Three books were consulted 
methodology of scientific research, sixteen scientific articles and four annals of National 
Congress, attended by teachers and students of post-graduate Programmes Stricto Sensu 
in accounting in the country, whose works had a predominantly methodological 
approach. The scientific articles and proceedings of congresses were queried from 
Scielo information bases, Athena and Google Scholar, and refer to the period between 
2007 and 2011. Were presented in summary form the findings and the methodology 
applied in surveys of eminently approach in methodological distinct areas of interest for 
accounting, in particular in the thematic area teaching and research in accounting. 
Searches selected pointed out shortcomings of researcher in accounting, in particular: 
methodological incomplete maturation; conservatism of the sources consulted; small 
quote from national and foreign journals; inexperienced observance of standardization, 
internationally adopted, for presentation of periodicals, journals and articles. 

KEYWORDS: Scientific research methodology. Epistemology. Teaching in 
accounting. 

Introdm;ao 

Nas Ciencias Sociais aplicadas, especialmente em Ciencias Contabeis, a 

disciplina Metodologia da Pesquisa revestiu-se de grande importancia com o advento 

<las regulamentac;oes expedidas pelos 6rgaos de regulamentac;ao vinculados ao 

Ministerio da Educac;ao. Silva et al (2004) e Cunha (1974, p.67) destacam algumas 

normas de relevancia hist6rica para as Ciencias Contabeis: Parecer n° 977/65, do extinto 

Conselho Federal da Educac;ao, que classificava os cursos de graduac;ao em lato 

(especializac;ao e aperfeic;oamento) e stricto sensu (mestrado e doutorado); e a Lei n° 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que reconhece e regulamenta os cursos de p6s

graduac;iio stricto sensu. 

Na primeira categoria (lato sensu) estao os cursos destinados a formac;iio 

profissional especializada, por meio do "[ ... ] dominio cientifico e tecnico de certa e 

limitada area do saber ou da profissao". Operam com uma carga hoGiria minima de 360 

horas-aula. Na segunda categoria (stricto sensu) encontram-se os allS05 que rem o 
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objetivo de formar recursos humanos qualificados para exercerem pesquisa e o 

magisterio superior. Sao conduzidos no periodo de ate dois anos, para o Mestrado, e ate 

cinco anos, para o Doutorado, exigindo um tempo de dedicai;:ao maior aos estudos 

(SILVA et al., 2004 ). 

Ambos os cursos exigem a elaborai;:ao de trabalhos escritos: monografia ou 

artigo cientifico, para os cursos de p6s-gradua9ao lato sensu; e apresentai;:ao de 

dissertai;:ao, ensaio ou defesa de tese ao fim do curso. Nao sao documentos construidos 

repentinamente, mas sim instrumentalizados pela elaborai;:ao de um projeto de pesquisa, 

cujas ferramentas essenciais foram fomecidas pela disciplina Metodologia da Pesquisa, 

que, a partir do ingresso do aluno em um Programa de P6s-Gradua9ao Stricto Sensu, 

passa a balizar toda a sua trajet6ria academica. 

0 presente trabalho identifica os principais achados dos estudos em 

Contabilidade dotados de abordagem predominantemente metodol6gica, tendo o 

objetivo de responder a seguinte questao: "Quais sao as tendencias metodol6gicas na 

construi;:ao do conhecimento em Ciencias Contabeis face aos fundamentos filos6ficos e 

epistemol6gicos da pesquisa cientifica?". A pesquisa utilizou o metodo indutivo, 

aplicado a revisao de literatura. Foram consultados livros de Metodologia da Pesquisa, 

artigos cientificos e anais de congressos em ambito nacional, dos quais participaram 

docentes e discentes dos Programas de P6s-Gradua9ao Stricto Sensu em Contabilidade 

no Pais. Os artigos cientificos e os anais de congressos foram consultados a partir das 

bases de informai;:ao Scielo, Atena e Google academico. 

Por meio da apresentai;:ao sucinta de pesquisas e seus achados, procura-se 

despertar, no leitor, 0 interesse pelo tema face a relevancia da metodologia cientifica 

para a construi;:ao do conhecimento em Contabilidade. Por exemplo, existem pesquisas 

indicando que o estudo dos trabalhos cientificos em Contabilidade poderia contribuir 

para o entendimento das escolhas por certas areas de pesquisa e o que influencia na 

decisao do pesquisador por ocasiao da formulai;:ao do tema e sua aproximai;:ao de temas 

novos ou tradicionais (RICCI et al, 2004). 

Fundamentac;ao teorica 

0 trabalho cientifico se fundamenta na pesquisa e em seus aspectos 

metodol6gicos. Durante a apre~ do contexto hist6rico envolvendo a questao do 

metodo, Padua (2007, p.16) afirma que Rene Descartes (1596-1650) fundou OS alicerces 
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do metodo racional-dedutivo, contribuindo para a definii;ao de que o mundo natural ou 

fisico seria objeto da ciencia, enquanto o natural e o espiritual estariam sob a 6rbita de 

influencia da filosofia. Padua (2007, p.16) conclui que "[ ... ] a busca de uma explicai;ao 

verdadeira para as relai;oes que ocorrem entre os fatos, quer naturais, quer sociais, passa 

dentro da chamada teoria do conhecimento, pela discussao do metodo". 

Ha uma grande dificuldade por parte dos alunos de p6s-graduai;ao, segundo 

Alves (1991), no desenvolvimento de uma pesquisa, em especial no que se refere a 
elaborai;ao de um projeto. Collis e Russey (2005) acrescentam que em varias ocasioes 

trata-se do maior desafio para os alunos, aos quais estao disponiveis notas e rascunhos 

escritos ao longo do processo, que poderao atuar como registros dos pensamentos do 

autor desde o inicio da empreitada. Para os autores, diversas sao as estrategias utilizadas 

pelos pesquisadores para redigirem seus trabalhos, dentre as quais podem ser destacadas 

as seguintes: brainstorming, formulai;ao de mapas mentais, descri<;ao de rascunhos em 

prosa continua, revisao completa de rascunhos, ordenamento de notas e formulai;ao de 

um plano detalhado e ordenado. 

A redai;ao se configura na etapa final do trabalho de pesquisa e divide-se em 

alguns estagios, a saber: planejamento (projeto, estrutura e formato ), definii;ao de 

esquema de atividades, estabelecimento do conteudo de sei;oes individuais do relat6rio, 

apresenta<;ao de dados qualitativos e quantitativos, formula<;ao de estrategias de ultima 

hora, padronizai;ao e publicai;ao do trabalho, conforme orienta Collis e Russey (2005). 

As sei;oes do projeto de uma pesquisa cientifica, segundo os autores acima 

citados, devem ser escritas de forma encadeada e inter-relacionada, formando um 

conjunto coeso. Nao devem ser elaborados de forma isolada, sob pena de comprometer 

a sinergia do trabalho. 0 formato exigido pela Institui<;ao deve ser obedecido desde o 

inicio. A estrutura tipica de um trabalho cientifico consiste em: introdui;ao, revisao da 

literatura, metodologia, resultados, analise e discussao, conclusoes, referencias e 

apendices. 

Quanto a estrutura 16gica do trabalho cientifico, Collis e Russey (2005) citam as 

contribuii;oes de Howard e Sharp (1983), que elencam diversas formas de se ordenar as 

sei;oes de um relat6rio: cronologicamente (ordem temporal), categoricamente 

(ordenamento por categoria), sequencialmente (ordenamento de acordo com a sequencia 

dos acontecimentos) e pela importiincia percebida. Os autores recomendam elabora~o 

de frases relativamente curtas, estruturadas da forma mais coerente possivel, pautando

se sempre em referencias atuais. 0 interesse e a ateni;ao do leitor sao despertados por 



222 

meio de um texto de facil entendimento, dotado de um layout lucido e claro, adequado a 
audiencia pretendida. 

Collis e Russey (2005) destacam a importancia da defini9ao de um esquema de 

atividades, por meio do qual sao elencadas as datas criticas para o termino das 

diferentes se9oes componentes. Trata-se de raciocinio similar ao utilizado por Silva et 

al. (2004) para destacar as etapas componentes de uma disserta9ao: elabora9ao e 

apresenta9ao do projeto ao Orientador; entrega e defesa do projeto junta a comissao 

examinadora; pesquisa bibliografica e documental; coleta de dados; reda9iio da 

disserta9iio; revisao por parte do orientador; elabora9ao do texto final da disserta9ao; e 

encaminhamento a banca examinadora e defesa. 

A elei9ao do titulo deve estar atrelada a um produto final, caracterizando uma 

situa9ao restrita e objetiva. Os titulos mais compridos podem tratar de temas mais faceis 

de serem abordados, uma vez que siio capazes de introduzir o problema de forma mais 

clara e objetiva. 0 emprego de artigos indefinidos, em regra, toma mais facil a 

elabora9ao do titulo de investiga9ao cientifica a ser proposto (SILVA et al, 2004). 

Silva et al. (2004) acrescentam que a introdu9iio deve estar apoiada em uma 

contextualiza9iio ampla do assunto, criando o ambiente favoravel a investiga9ao. A 

caracteriza9ao do problema deve ser construida de forma resumida em uma questao, em 

uma unica pergunta que funcionara como guia para a investiga9ao cientifica. 0 

problema e o item primordial ao projeto de pesquisa. Nao havendo pergunta, nao 

existira projeto de pesquisa. Concluem os autores que o numero de projetos de pesquisa 

esta condicionado ao numero de perguntas. Acrescentam que o objetivo geral 

materializa o objeto-fim da pesquisa e os objetivos especificos correspondem aos meios 

para chegar ao objetivo geral. A justificativa ou relevancia esta associada a motiva9ao 

para corroborar a pesquisa. Acrescentam que a valida9ao da pesquisa deve sempre 

possuir um carater social, uma vez que os trabalhos cientificos siio de natureza publica. 

As pesquisas sao realizadas sempre com o fim de contribuir para o incremento do bem

estar do pais e do avan90 tecnol6gico. 

Para Collis e Russey (2005), a introdu9iio e as conclusoes sao as primeiras partes 

de um trabalho cientifico (tese ou disserta9ao, por exemplo) a serem examinadas por um 

avaliador, pois sao capitulos de grande importancia em um trabalho cientifico. 

Acrescentam que, na formula9ao dessa parte do relat6rio, muitos autores cometem o 

erro de abordar os achados da pesquisa ou ate as conclus0es, no capitulo introdut6rio. 

Esses autores recomendam que essa parte da pesquisa seja estruturada em quatro ou 
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cinco se9oes: importancia ou relevancia da pesquisa; estabelecimento do lugar da 

pesquisa; objetivos do trabalho, perguntas e hip6teses resultantes; roteiro para os 

capitulos subsequentes, descrevendo sucintamente o conteudo e o prop6sito de cada 

capitulo. 

0 tempo e o espa90 devem ser elencados para a realiza9ao da pesquisa. A 

metodologia representa a escolha do metodo dedutivo ou indutivo, bem como a 

instrumenta9ao das tipologias de pesquisa a serem utilizadas: experimental, te6rica, 

explorat6ria, explicativa, bibliografica, documental, qualitativa e quantitativa. Destacam 

que, na pratica, as tipologias de pesquisa se combinam e ilustram com um exemplo: 

quando se faz uma abordagem quantitativa recomenda-se, tambem, a utiliza9ao de uma 

abordagem qualitativa para elucidar e comentar os resultados. Aqueles autores 

concluem, destacando o objetivo eminentemente didatico da classifica9ao das tipologias 

(SILVA et al., 2004). 

Apesar de os estudos fenomenol6gicos e positivistas, comumente, utilizarem-se 

de paragrafos introdut6rios para descrever brevemente a disposi9ao do capitulo e os 

principais pontos da metodologia utilizada, Collis e Russey (2005) acreditam existir 

diferen9as sob o ponto de vista metodol6gico entre as duas abordagens. Os autores 

acrescentam que o estudo fenomenol6gico apresenta uma estrutura9ao mais flexivel, 

estreitamente posicionada a metodologia utilizada. A se9ao que trata da metodologia 

deve abordar a natureza e o embasamento 16gico correspondente a metodologia 

selecionada antes de iniciar a discussao sobre a coleta e analise de dados. Ja o estudo 

positivista apresenta uma estrutura mais complexa, pois, alem de contemplar um 

paragrafo introdut6rio nos moldes da outra abordagem, contem um rol elencando os 

procedimentos utilizados, 0 detalhamento dos metodos de amostragem, 0 

estabelecimento de hip6teses e as ferramentas estatisticas empregadas. 

Rudestam e Newton (1992 apud COLLIS; RUSSEY, 2005, p.275) refor9am que 

em mn estudo positivista o trecho que trata da metodologia empregada "[ ... ] descreve os 

passos exatos que serao dados para tratar suas hip6teses e/ou perguntas de pesquisa". 

0 objetivo do referencial te6rico para Collis e Russey (2005) e o fomecimento 

ao examinador de um prova de erudi9ao dos autores; denota o conhecimento da 

literatura e a capacidade de leitura, compreensao e formula9ao de criticas construtivas. 

Os autores desaacam aJgumas etapas a serem seguidas ao longo dessa fase: sel~ dos 

melhores e mais reca*5 periOdicos~ identifica9ao dos artigos mais importantes dos 

autores consagrados oo lmD'*>; conf~ de um cronograma que eleoque artigos e 
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autores em ordem de relevancia; contextualizac;:ao de cada artigo de acordo com os seus 

antecedentes literarios e fundamentac;:ao 16gica em comum; e repetic;:ao peri6dica do 

processo. 

Segundo Silva et al. (2004), a revisao da literatura deve ser composta da base 

cientifica para a elaborac;:ao do trabalho de pesquisa. Devem ser coletadas citac;:oes 

diretas e indiretas oriundas de outros pesquisadores que trataram do problema a ser 

investigado. Relembram que, em especial, na area das ciencias sociais aplicadas, sempre 

existira conhecimento previo sobre o tema em lide. Essa etapa da pesquisa e 

fundamental para o pesquisador estabelecer uma sequencia de raciocinio calcada no 

conhecimento produzido por outros pesquisadores; o estudo podera representar uma 

contribuic;:ao para o desenvolvimento do tema. 

Diniz (2005) recorda Isaac Newton, que afirmara que "[ ... ] chegara mais longe 

porque subira nos ombros dos gigantes", como forma para respaldar seus achados no 

campo da Fisica. Segundo a autora, citando Booth et al. (2003), essa expressao resume 

o espirito da pesquisa e do compartilhamento do conhecimento cientifico. Acrescenta, 

ainda, citando Buranen e Roy (1999), que o reconhecimento da anterioridade e da 

autoria de ideias pre-existentes representa a dignidade do autor e nao fraqueza. 

Acrescenta que nao se espera que um jovem pesquisador seja criativo e original de 

forma absoluta. Deseja-se que ele seja capaz de "[ ... ] articular boa ideia com fonte 

fidedigna". 

No que se refere aos metodos de coleta e analise dos dados empiricos, Riccio et 

al. (2004) acrescentam que, durante a elaborac;:ao de uma dissertac;:ao ou tese, o 

pesquisador pode utilizar varios metodos para coletar dados empiricos, valendo-se de 

"entrevista, observac;:ao, analise de artefatos, documentos e registros culturais, uso de 

dados visuais OU experiencia pessoal". Adicionalmente, afirma que tambem e possivel a 

utilizac;:ao de um elenco variado de metodos diferentes para "[ ... ] ler e analisar 

entrevistas ou textos culturais, inclusive conteudos, narrativas, e materiais 

sematol6gicos". 

Por ultimo, Silva et al. (2004) acrescentam que, nas referencias (bibliogcificas e 

bibliografia), deverao constar os documentos, livros. sitios eletronicos pesquisados. 

Uma vez havendo cita90es ao longo da co~ do referencial te6rico, sera 

necessaria a sua inclusao nas referencias. Os autores concluem que a utilizac;:ao da 

expressao "referencias" deve-se ao fato da ~ibilidade da realizatyio da coosulta pelas 
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mais diversas formas, tais como livros, peri6dicos, documentos, publica9oes em meio 

eletr6nico e midias digitais. 

Procedimentos metodologicos 

A pesquisa utilizou o metodo indutivo, aplicado a revisao de literatura. Foram 

consultados tres livros de Metodologia da Pesquisa Cientifica, dezesseis artigos 

cientificos e quatro anais de congressos de nivel nacional, dos quais participaram 

docentes e discentes dos Programas de P6s-Gradua9ao Stricto Sensu em Contabilidade 

no Pais, cujos trabalhos possuiam uma abordagem predominantemente metodol6gica. 

Os artigos cientificos e os anais de congressos foram consultados a partir <las bases de 

informa9ao Scielo, Atena e Google academico, e referem-se ao periodo compreendido 

entre 2007 e 2011. Foram apresentados, de forma resumida, os achados e a metodologia 

aplicados em pesquisas de abordagem eminentemente metodol6gica, em distintas areas 

de interesse para a Contabilidade, em especial a area tematica de ensino e pesquisa em 

contabilidade. 

Analise e discussiio dos resultados 

Existem diferentes possibilidades de condu9ao de pesquisas em Ciencias 

Contabeis, que podem ser confirmadas pela consulta a peri6dicos, livros, disserta9oes e 

teses na area. Nesta se9ao, buscou-se evidenciar estas distintas possibilidades, por meio 

da apresenta9ao de variadas pesquisas conduzidas em distintas areas de interesse para a 

Contabilidade. 

Oliveira e Martinez (2007) investigaram o modo com que as Institui9oes de 

Ensino Superior (JES) no Brasil utilizavam os Websites institucionais para difundir a 

produtividade academico-cientifica na area contabil. Concluiram que a utiliza9ao dessa 

ferramenta e incipiente e que se encontra concentrada em diversos parametros: regioes 

geograficas. unidades da federa9ao e avalia9ao recebida no Exame Nacional de Cursos. 

Riccio et al. (2004) pesquisaram como foi conduzida a pesquisa em 

contabilidade na Universidade brasileira no periodo de 1962 a 1999. Analisaram, ao 

longo do periodo, a distribui9ao, as caracteristicas e a evolu9ao da produ~ academica 

em contabilidade (disserta9oes e teses) nas Universidades brasileiras, no periodo. 

Destacaram a importincia do estudo para o aperfei9oamento continoado do msino em 
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contabilidade e para a sua harmoniza<;ao. Segundo os autores, o estudo das pesquisas 

em contabilidade poderia contribuir para o entendimento das escolhas por determinadas 

areas de pesquisa e 0 que isso influencia na decisao do pesquisador quanto a formula<;ifo 

do tema e a sua aproxima<;ao de temas novos ou tradicionais. 

Na investiga9ao realizada por Beuren et al. (2007) houve a identifica9ao do 

perfil da pesquisa em Controladoria nos textos publicados em anais do Encontro da 

Associa<;ao Nacional de P6s-Gradua<;ifo e Pesquisa em Administra<;ifo e do Congresso 

USP de Controladoria e Contabilidade, no intervalo de tempo compreendido entre 2001 

a 2006. Como resultado, os autores em lide disponibilizaram os temas desenvolvidos, os 

metodos de pesquisa utilizados, as nuances abordadas quanto ao tema da Controladoria, 

a filia9ao dos pesquisadores, a bibliografia pesquisada e elencada nos trabalhos. 

Gubiani et al. (2010) analisaram as disserta96es do Programa de Mestrado em 

Ciencias Contabeis da FEA/USP no intervalo de tempo compreendido entre 2007 e 

2008, enfatizando os aspectos metodol6gicos e tecnicos das pesquisas. Os resultados 

apontavam a existencia de pesquisas predominantemente descritivas e explorat6rias 

quanto aos seus objetivos, nao havendo a pesquisa explicativa. No que se referia aos 

procedimentos, a maioria dos trabalhos referia-se a pesquisa documental e bibliografica, 

sem a referencia as situa<;5es em que foi conduzida a pesquisa experimental e 

participante. Quanto a abordagem do problema, existia o equilibrio entre as abordagens 

quantitativa e qualitativa. Gubiani et al (2010) verificaram tambem que a analise 

documental era o instrumento de pesquisa mais utilizado, seguido dos questionarios. Por 

fim, concluiram que a pesquisa contabil esta em permanente evolu9ao, e lan<;a mao de 

diferentes tipologias, instrumentos e analises. Todavia, destacaram que diversos 

processos de pesquisa que vem sendo conduzidos em outras areas, poderiam ser 

aproveitados e investigados pela ciencia contabil. Acrescentaram que todos OS metodos 

e procedimentos possuem aspectos positivos e negativos, e que existem alguns que 

ainda nao foram experimentados pela contabilidade. 

0 trabalho de Coelho et al (2010) aborda o enfoque epistemol6gico acerca da 

pesquisa sobre Contabilidade Financeira. Foram elencadas e investigadas as abordagens 

metodol6gicas utilizadas nos trabalhos apresentados nos Encontros referentes a 2005 e 

2006 da ANP AD, no que diz respeito a Contabilidade para usu:irios extemos.. Aqueles 

pesquisadores analisaram os aspectos conceituais sobre aplic~ metodolOgicas nas 

ciencias sociais. Os resultados apontaram para a predomin3ncia das abordagens 

empirista e positivista, em especial nos trabalhos sobre Cootlhilidldc Financeira. 
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Adicionalmente, notou-se a consideravel existencia de trabalhos de carater normativo 

nos exemplares analisados, bem coma estudos sem o adequado amadurecimento 

metodol6gico. Os autores nao identificaram, em nenhum dos trabalhos examinados, o 

detalhamento da abordagem utilizada e registraram a predominiincia de trabalhos sabre 

exame de demonstra96es contabeis. Por fim, os pesquisadores avaliaram a necessidade 

do incremento do debate sabre a pesquisa em Contabilidade Financeira pelos 

academicos e profissionais da area. 

Martins e Moriki (2003) procuraram realizar uma ana!ise dos trabalhos 

cientificos de Contabilidade e Controladoria. Estudaram, de forma epistemol6gica, os 

trabalhos produzidos nos Programas de p6s-gradua9ao em Contabilidade e 

Controladoria da FEA/USP e da FEA/PUC-SP, objetivando identificar e analisar o 

referencial bibliografico <las disserta96es e teses defendidas no ano de 2000 nli>S 

programas acima citados. Levaram em conta os seguintes tipos de referencia: livros, 

revistas e peri6dicos, jomais, boletins e folhetos, dicionarios e enciclopedias, teses e 

disserta96es, endere9os eletr6nicos, anais de congressos, seminarios e leis e 

regulamentos. Os pesquisadores consideraram os resultados extremamente 

preocupantes: extraordinaria dispersao de obras/fontes, responsavel por dificultar a 

identifica9ao de um significante conjunto de obras; conservadorismo <las fontes 

consultadas; pequena cita9ao de peri6dicos nacionais e estrangeiros; nao utiliza9ao de 

publica96es em seminario e anais. Por ultimo, os pesquisadores concluem que "[ ... ] ha 

fortes evidencias de que boa parte da produ9ao cientifica da area de Ciencias Contabeis 

e de qualidade duvidosa." 

0 estudo de Oliveira (2002) consistiu em uma analise das caracteristicas dos 

Peri6dicos Brasileiros de Contabilidade, mais especificamente de cinco peri6dicos 

nacionais de Contabilidade intencionalmente selecionados, publicados no periodo de 

1990 a 1999. Esse trabalho demonstrou a incipiencia da observiincia <las normas, 

intemacionalmente reconhecidas, para apresenta9ao de peri6dicos, fasciculos e artigos. 

A pesquisa registrou que os docentes correspondem a maioria dos autores e que os 

Programas de P6s-Gradua9ao atuam coma importantes difusores do aw« e•ento 
cientifico. 0 estudo identificou as areas tematicas que conto111 m • mliores 

percentuais de trabalhos: Contabilidade Gerencial, Contabilidade Fi - Tcmia da 

Contabilidade, Educa9i'io e Pesquisa Contabil e Ou ' 3f 

sucessivamente. 0 trabalho registrou que, recentemente, OS ' I 111 

relacionados a Contabilidade Gerencial foram al~ a 111 1111'--
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que no passado, hem como identificou a carencia de pesquisas nos temas de 

Contabilidade Internacional, Contabilidade e Mercado de Capitais e Contabilidade 

Social e Ambiental. Por fim, concluiu que produzir artigos e peri6dicos de melhor 

qualidade constitui um desafio para os cientistas contabeis brasileiros neste milenio. 

Lucena et al. (2010) afirmam que, na ultima decada, houve, no Brasil, um 

fomento da pesquisa em Contabilidade motivado pelo surgimento de Programas de 

Mestrado e Doutorado em Ciencias Contabeis. 0 objetivo do estudo foi perquirir as 

linhas de pesquisa adotadas pelos Programas de P6s-Graduac;ao stricto sensu, com o fito 

de desenhar as tendencias, desafios e perspectivas da pesquisa. Os pesquisadores acima 

citados utilizaram uma metodologia explorat6ria e bibliografica. Os dados do estudo 

foram analisados por meio da coleta de informac;oes em teses e dissertac;oes produzidas 

naqueles Programas. Como resultado do trabalho, observaram que as recentes pesquisas 

orbitam predominantemente em torno da contabilidade positiva e relataram que a 

manipulac;ao de dados baseia-se em modelos contabeis como: retornos anormais; 

gerenciamento de resultados; estudos de eventos; painel; padroes, normas e 

comparac;oes em contabilidade internacional. Por ultimo, Lucena et al. (2010, p.1) 

afirmam que ha dois temas que comec;am a ser trabalhados e podem virar um 

"modismo": Behavioral Accounting e Accounting Choice. 

0 estudo de Cunha et al (2010) objetivou identificar as pesquisas em auditoria 

publicadas em peri6dicos nacionais, entre 2005 e 2009, e internacionais de 

contabilidade, entre 2005 e 2007, elencados no Qua/is CAPES. A pesquisa teve um 

carater descritivo, com abordagem qualitativa, conduzida por meio de analise de 

documentos. Elencaram os assuntos mais trabalhados em auditoria, em especial: 

"amostragem na auditoria, auditores internos, auditoria interna, controle interno, gestao 

de conhecimentos dos auditores, normas de auditoria, profissao de auditoria, testes de 

observiincia e testes substantivos". Por ultimo, concluiram que os assuntos pesquisados 

em auditoria em funbito nacional e internacional nao sao os mesmos. 

0 objetivo da pesquisa de Borba et al. (2007) foi identificar caracteristicas dos 

principais Programas de Doutorado em Contabilidade nos EUA, por meio da analise do 

ranking divulgado pela revista U.S. News & World Report - America's Best Graduate 

Schools in Accounting-2006 e da coleta de dados nas paginas das Universidades na 

internet. Os pesquisadores vislumbraram que a releviincia do trabalho reside na 

contribuic;ao para a "construc;ao e o aperfeic;oamento da contabilidade, a medida que 

evidencia possibilidades de melhorias nos Programas de P6s-Graduac;3o no Brasil". 
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Sothe et al. (2011, p. l) analisaram a evolm;ao das pesquisas em contabilidade, a 
luz da "[ ... ] visao epistemol6gica de Ludwik Fleck, procurando apontar os instantes nos 

quais as "pressoes sociais" estabeleceriam "[ ... ] a necessidade de evolw;ao do 

conhecimento da teoria normativa para a positiva". Por fim, concluiram que os 

pesquisadores na area contabil "[ ... ] sao pouco influenciados pelas teorias de seus 

orientadores de P6s-Graduai;:ao", observando-se, porem, "[ ... ] uma maior influencia dos 

eventos sociais nas pesquisas." 

A pesquisa de Dallabona et al. (2010) abordou OS metodos estatisticos utilizados 

na produi;:ao academica do Programa de P6s-Graduai;:ao em Ciencias Contabeis da 

Universidade Regional de Blumenau (FURB), no periodo de 2005 a 2009. Consistiu em 

um trabalho descritivo, valendo-se da pesquisa de bibliografia e documentos. Os 

resultados apontaram que 43% das dissertac;oes eram de natureza qualitativa e que 

houve a evoluc;ao nos metodos estatisticos utilizados nos ultimos anos, em especial: 

ancilise multivariada dos dados; inferencias estatisticas; regressao; e correlac;ao. 

0 objetivo do trabalho de Luz et al. (2010) residia na avaliac;ao, por meio de 

uma analise documental, das indicai;:oes do material didatico elencado nos Projetos 

Pedag6gicos de cursos de graduai;:ao em Ciencias Contabeis e o cotejo das mesmas com 

aquelas recomendadas na Proposta Nacional de Conteudo para o Curso de Graduac;ao 

em Ciencias Contabeis do Conselho Federal de Contabilidade. Ao final, constatou a 

existencia de grande discrepancia quanto a recomendac;ao do material didatico sugerido 

pelo Conselho Federal de Contabilidade e aquele adotado pelas Universidades. 

Santos et al. (2011, p.26) objetivaram desenhar o perfil da produc;ao academica 

dos Programas de Mestrado em Ciencias Contabeis da Universidade de Sao Paulo 

(USP) e da Universidade Regional de Blumenau (FURB), com base em uma "[ ... ] 

pesquisa descritiva, de natureza quantitativa, por meio da tecnica de analise de 

conteudo". Ao final do estudo, elencaram os seguintes resultados: predominancia do 

sexo masculino: "[ ... ] houve um ou dois professores que dominaram as orientai;:oes no 

periodo analisado em ambas as instituii;:oes" (SANTOS et al. 2011, p.41); tendencia 

para pesquisas em Contabilidade Financeira na FEA/USP e em Contabilidade Gerencial 

na FURB; dissertai;:oes aliceri;:adas em pesquisa documental e levantamentos; maior 

formalidade e organizai;:ao nas dissertai;:oes conduzidas oa FURB e maior 

amadurecimento na utilizai;:ao de fontes na pr~ acadCmica no Mestrado da 

FEA/USP, com preponderancia de peri6dicos em detrioo11os de li"10S c de filnk:s 

intemacionais face as nacionais. 
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Cardoso et al. (2007) objetivaram identificar o perfil da pesquisa em custos 

dentro do tema contabilidade e controle gerencial do ENANPAD. Os resultados 

demonstraram vigoroso incremento quantitativo do tema Contabilidade, nao 

acompanhado, proporcionalmente, pela expansao qualitativa do tema custos. Para 

Cardoso et al. (2007, p.177), o maior legado do trabalho seria "[ ... ] retratar o estado da 

arte da pesquisa em contabilidade de custos em evento cientifico brasileiro de alta 

qualidade''. 

Araujo e Castro (2010) estudaram aspectos bibliometricos da Contabilidade 

Gerencial nos ENANP AD do periodo compreendido entre 2003 e 2008, consistindo em 

uma pesquisa empirica com utilizac;ao de estatistica descritiva. Destacaram os seguintes 

achados: tendencia de replicac;ao de trabalhos intemacionais em Contabilidade 

Gerencial, com a predominiincia do tema Sistema de Controle Gerencial; aumento do 

interesse das mulheres pela Contabilidade Gerencial; abandono das pesquisas 

individuais; os autores fazem pouca referencia dos artigos anteriores em trabalhos 

seguintes, diferentemente do observado no exterior; os autores brasileiros em 

Contabilidade Gerencial nao publicam com efetividade no ENANP AD. Por ultimo, 

concluiram que, aparentemente, ha carencia de pesquisa cientifica em Contabilidade 

Gerencial nos ENANP ADs. 

Miranda et al. (2011, p.22) destacaram que as Ciencias Contabeis, sob a 6tica 

cientifica, e uma "[ ... ] area relativamente jovem, mas com desenvolvimento bastante 

promissor" em func;ao da atuac;ao dos Programas de P6s-Graduac;ao stricto sensu nesta 

decada. Acrescentaram que "estudos epistemol6gicos realizados na area apontam 

melhorias na produc;ao cientifica nos ultimos anos, mas tambem detectam falhas 

cientificas graves''. Na pesquisa, os autores acima citados objetivaram constatar se as 

Teses de Doutorado em Contabilidade, defendidas no periodo de 2004 a 2008, 

efetivamente atendiam ao problema de pesquisa, por meio da selec;ao de variaveis 

relacionadas e o correspondente teste empirico dessas variaveis. Os resultados 

encontrados por Miranda et al. (2011, p.22) apontam para os seguintes achados: 

predominancia de estudos te6rico-empiricos, com enfase na modalidade quase

experimento; "as pesquisas, em sua totalidade, enunciam os problemas de pesquisa, mas 

ainda apresentam questoes de valor na elaborac;ao dos problemas"; "as hip6teses de 

estudo foram enunciadas na maioria dos trabalhos". Por ultimo, constataram que 

"alguns autores comec;aram a enunciar claramente as teses das pesquisas realizadas." 
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Filho et al. (2007) analisaram, sob o aspecto metodol6gico, a produ9ao 

academica do Programa do Mestrado Multiinstitucional e Inter-Regional de P6s

Gradua9ao em Ciencias Contabeis da UnB, UFPB, UFPE e UFRN, de 2001 a 2004, e 

constataram que "existe a necessidade de um aprimoramento na forma9ao basica do 

pesquisador", em especial no que se refere aos fundamentos da Metodologia Cientifica, 

com o fim de incrementar os conhecimentos associados aos "fundamentos filos6ficos e 

epistemol6gicos da pesquisa" e as "tecnicas de investiga9ao" (FILHO et al., 2007, 

p.27). 

Conclusao 

Ao longo do curso de Metodologia da Pesquisa Cientifica, disciplina obrigat6rja 

nos Programas de P6s-Gradua9ao stricto sensu em Ciencias Contabeis, sao 

disponibilizados aos alunos diversos peri6dicos, artigos cientificos e livros, que 

apresentam, de forma estruturada, as etapas da produ9ao do conhecimento cientifico. 

0 presente artigo evidenciou o processo de constru9ao de conhecimento em 

Contabilidade, sob a 6tica da abordagem metodol6gica. Procurou-se associar o 

arcabou90 te6rico transmitido aos alunos ao longo de um semestre letivo aos achados 

em pesquisas cientificas, com abordagem eminentemente metodol6gica, procurando 

despertar no leitor o interesse pelo tema face a comprovada relevancia da metodologia 

cientifica para a constru9ao do conhecimento em Contabilidade. 

Os artigos elencados neste estudo tratam de diversos aspectos metodol6gicos da 

pesquisa cientifica, em especial na area tematica ensino e pesquisa em contabilidade, 

tais como: fundamentos epistemol6gicos e filos6ficos da pesquisa; tecnicas de 

investiga9ao utilizadas, estudos bibliometricos de areas tematicas da contabilidade em 

ambito nacional e intemacional; avalia9ao do perfil dos autores e das suas produ96es 

academicas em determinados Programas de P6s-Gradua9ao em Contabilidade; 

aderencia do material didatico, em cursos de gradua9ao, aqueles sugeridos por 6rgaos de 

classe (CRC); metodos estatisticos empregados com maior frequencia; identifica9ao das 

tendencias de pesquisas em contabilidade em congressos e peri6dicos; avali~o da 

qualidade da produ9ao cientifica; constru~ de ranking de Programas; identifi~ de 

aspectos epistemol6gicos predominantes em pesquisas coot3beis e ~ da 

evolu9ao da produ9ao academica em contabilidade nas Universidades lnsileiras. 
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Por fim, as pesquisas selecionadas apontam para as seguintes deficiencias: 

amadurecimento metodol6gico incompleto do pesquisador em Contabilidade; baixo 

aproveitamento de diversos processos de pesquisa que vem sendo conduzidos em outras 

areas, os quais poderiam ser empregados e investigados pela ciencia contabil; 

extraordinaria dispersao de obras/fontes; conservadorismo das fontes consultadas; 

pequena cita9ao de peri6dicos nacionais e estrangeiros; incipiencia da observiincia das 

normas, intemacionalmente reconhecidas, para apresenta9ao de peri6dicos, fasciculos e 

artigos; existencia de grande discrepiincia quanto a recomenda9ao do material didatico 

sugerido pelo Conselho Federal de Contabilidade e pelas Universidades. 

0 Professor Jose Francisco Ribeiro Filho e seus colegas da UFPE relataram que, 

no cenario da pesquisa metodol6gica em Ciencias Contabeis, "[ ... ] existe a necessidade 

de um aprimoramento na forma<;ao basica do pesquisador", em especial no que se refere 

aos fundamentos da Metodologia Cientifica, com o fim de incrementar os 

conhecimentos associados aos "[ ... ] fundamentos filos6ficos e epistemol6gicos da 

pesquisa" e as "tecnicas de investigayao" (FILHO et al., 2007, p.27). 
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VISUALIZA(:AO NO ACESSO A DADOS NA AREA DA SAUDE 

Rita de Cassia Cassiano LOPES69 (FEMA/UNESP-Marilia) 

Ricardo Cesar Gon9alves SANT' ANA70 (UNESP-Marilia) 

RESUMO: Nas ultimas decadas, temos visto um grande aumento na quantidade de 
informa96es disponibilizadas nos meios digitais, especificamente na internet. Na mesma 
medida em que e uma vantagem, grandes volumes de dados podem tornar-se 
ineficientes e de dificil acesso e compreensao. A Visualiza9ao e uma tecnica que vem 
sendo bastante utilizada para representar grandes quantidades de dados, pois uma 
interface baseada na visualiza9ao possibilita a compreensao de como esta organizada a 
informa9ao no sistema, oferecendo uma visao geral dos assuntos tratados, 
contextualizando o resultado da busca e permitindo o descobrimento de novos conceitos 
e rela96es entre eles. 0 objetivo deste artigo e o de demonstrar que ha meios de acessar, 
visualizar e analisar grandes quantidades de informa96es, utilizando-se recursos visuai.s, 
por meio de tecnicas de visualiza9ao da informa9ao. Para as demonstra96es deste estudo 
foram coletados dados da area da saude, especificamente do sitio do Datasus, que 
disponibiliza grandes quantidades de informa9ao em saude. 0 resultado do estudo foi a 
cria9ao de uma visualiza9ao por meio do sitio denominado Many Eyes, que 
disponibiliza, gratuitamente, tecnicas para a cria9ao de visualiza96es. A tecnica 
utilizada neste estudo e denominada Treemap e os dados utilizados foram sobre 
repasses financeiros do governo federal ao municipio de Marilia-SP. 

PALAVRAS-CHA VE: Visualiza9ao da lnforma9ao. Datasus. Saude. 

ABSTRACT: The last decades have seen a huge increase in the amount of information 
available in digital media, specifically the Internet. To the extent that it is an advantage, 
large volumes of data can become inefficient and difficult to access and understand. 
Visualization is a technique that has been widely used to represent large amounts of 
data, since a display-based interface enables an understanding of how information is 
organized in the system, providing an overview of the topics discussed, contextualizing 
the search result and allowing the discovery of new concepts and relations between 
them. The purpose of this article is to demonstrate that there are ways to access, 
visualize and analyze large amounts of information, using visuals, through information 
visualization techniques. For demonstrations of this study, data were collected from the 
area of health, specifically Datasus site that provides large amounts of health 
information. The result of the study was the creation of a view through the site called 
Many Eyes, which provides free techniques for creating views. The technique used in 
this study is called Treemap and used data on financial transfers from the federal 
government to Marilia-SP. 

KEYWORDS: Information Visualization. Datasus. Health. 
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Introdu\'.ao 

0 cenario atual da sociedade moderna caracteriza-se pelas inovadoras formas de 

comunicai;:ao, estabelecidas, sobretudo, pelos meios digitais e mediadas pelas 

Tecnologias de Informai;:ao e Comunica<;iio (TIC). Muitas informa<;oes, que antes nao 

eram acessiveis, nesse novo contexto, passam a ser disponibilizadas, provocando uma 

explosao de novos conhecimentos nos mais diversos setores. No entanto, o que 

caracteriza a atual revolu<;ao tecnol6gica niio e a centralidade de conhecimentos e 

informa<;ao, mas a aplica<;ao desses conhecimentos e dessa informa9ao para a gerai;:ao 

de conhecimentos e de dispositivos de processamento/comunica<;iio da informai;:ao, em 

um ciclo de realimentai;:ao cumulativo entre as inova<;oes e seu uso (CASTELLS, 1999). 

A Internet, como componente do sistema informacional, popularizou-se e se 

integrou, de forma inequivoca, tanto no sistema produtivo, quanto na vida diaria do 

individuo; promovendo 0 acesso a informai;:ao e a comunica<;ao que ignora fronteiras, 

conseguiu consolidar-se como uma das ferramentas mais importantes de comunicac;ao e 

interac;iio social deste fim de milenio (LEVY, 1999). Assim, por meio da rede mundial 

de computadores, tem-se disseminado informac;oes e permitido o acesso a conteudos 

que, por meios tradicionais, nao era possivel. 

A quantidade de informac;oes disponibilizada, em especial na internet, tern 

aumentado muito a cada dia. Na mesma medida em que e uma vantagem, grandes 

volumes de dados podem tornar-se ineficientes e de dificil acesso e compreensao. 

Destaca-se, neste estudo, a area da saude, pois, alem de ser uma grande 

produtora de informa9oes que subsidiam a<;:oes para a promo9iio da saude e do bem 

estar, tambem e um dos setores que mais sofre com a falta de investimentos, desvios de 

verbas, fraudes, entre outros. Acredita-se que a informac;ao pode imbuir de poder uma 

sociedade, a fim de proporcionar autonomia informacional para participa9oes em 

discussoes sobre or9amentos publicos, investimentos, contratac;oes, politicas publicas, 

entre outros. Para Sant'Ana (2009, p.59) "[ ... ] um dos principais fundamentos da 

transparencia dos atos governamentais e a garantia de acesso dos cidadaos as 

informac;oes coletadas, produzidas e armazenadas pelas diversas agencias estatais". 

Porem, o que se tern verificado, e assim se constituido numa problematica, e que 

esse acesso, muitas vezes, e somente parcial, superficial, de dificil compreensao, alem 

de recuperar um grande volume de dados. Isso acaba ficando inviavel para analises e 

interpretac;oes. Acredita-se que essas ocorrencias tern sido um fator de desmotivac;ao no 
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acesso e consulta a dados publicos. Assim, em diversos momentos, o acesso a 

informac;ao sobre a gestiio publica toma-se comprometido. Para Sant' Ana (2009), "[ ... ] 

e preciso facilitar o caminho do usuario, por meio de recursos diferenciados que o 

ajudem no processo de recuperac;ao". 

Este trabalho tern como objetivo discutir aspectos ligados a importiincia da 

tecnica da Visualizac;ao no acesso a grandes quantidades de informa96es. Foi escolhida 

a area da saude porque, alem de gerar uma grande quantidade de dados todos OS dias - 0 

que, muitas vezes, toma dificil 0 acesso a recuperac;ao e as analises desses dados - e 

uma das areas que mais necessita de pesquisas que propiciem o conhecimento 

necessario para o seu avanc;o, 0 acesso a tais dados e, com efeito, um importante fator 

nesse processo. 

Metodologia 

Para compor este artigo, foram feitos levantamentos bibliograficos explorat6rios 

com analises de artigos cientificos que tratam do assunto. Foi realizado tambem um 

experimento por meio do sitio do Datasus, no qual foram acessados dados sobre 

repasses financeiros a area da saude no anode 2012, para a cidade de Assis. 

0 experimento foi realizado pelos autores, utilizando-se um computador, com 

acesso a internet e foi realizada uma consulta ao sitio do Datasus, para se obter 

informa96es a respeito dos repasses efetuados ao municipio de Assis. Em seguida a 

recuperac;ao dos dados, utilizou-se uma ferramenta de Visualizac;ao denominada 

Treemap, disponibilizada pelo sitio Many Eyes71
. A tecnica Treemap, ou Mapa de 

Arvores, que e uma particularidade do Desenho de Grafos foi introduzida por Johnson e 

Shneiderman em 1991. Um mapa de arvores permite criar visualiza96es com estruturas 

hierarquicas, onde os itens podem ser divididos em categorias e sub-categorias e as 

cores representam os valores das consultas. E um tipo de visualizac;ao bastante utilizado 

na atualidade. 

71 
Disponivel em: http://www-958.ibm.com/software/analytics/manyeyes/ - Acesso em; 251Abrilf.201J 
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Referencial teorico 

A definii;ao de saude, segundo a Organizai;ao Mundial da Sall.de (OMS), "[ ... ] e 
um estado de completo bem-estar, mental e social". Independentemente das varias 

interpretai;oes e discussoes que a definii;ao possa nos possibilitar, 0 fato e que a saude 

proporciona ao ser humano a capacidade de trabalhar, estudar, conviver em sociedade, 

enfim, desenvolver-se. 

Para Humenhuk (2004, p.64), "[ ... ] a saude como premissa basica no exercicio 

da cidadania do ser humano, se constitui de extrema relevancia para a sociedade, pois a 

saude diz respeito a qualidade de vida, e o direito sanitario se extema como forma 

indispensavel no ambito dos direitos fundamentais sociais." A promoi;ao da saude, 

como direito fundamental, e uma grande preocupai;ao de todos os govemos, pois sua 

efetivai;ao, com qualidade e principalmente com equidade, representa um dos maiores 

desafios. 

A Constituii;ao de 1988 (art. 196) estabeleceu um novo paradigma para a saude 

no Brasil, passando assim a ser compreendida como "[ ... ] direito de todos e <lever do 

Estado." Dentro dessa perspectiva, varias ai;oes se iniciaram para a democratizai;ao e 

promoi;ao da saude a toda populai;ao. Os municipios brasileiros ganharam maior 

autonomia com a descentralizai;ao da administrai;ao publica e, dentro desse contexto, 

maior flexibilidade de gestao e definii;ao de suas politicas publicas. 

Ao falarmos em gestao, bem como em seus desdobramentos, nao podemos 

deixar de citar a informai;ao como subsidio essencial as tomadas de decisoes na 

sociedade contemporanea, ou, a tambem chamada Sociedade da Informai;ao. A 

informai;ao util, confiavel, que constr6i conhecimentos, tern sido preconizada pelos 

processos de gestao modemos. Segundo Choo (2003, p.29), "[ ... ] as empresas buscam e 

avaliam informai;oes de modo a tomar decisoes importantes". 

Ainda no bojo das novas mudani;as, em 1990 foi regulamentado pela Lei 

Organica da Sall.de 8.080/90, o Sistema Unico de Sall.de (SUS), tambem criado pela 

Constituii;ao de 1988, corroborando o acesso universal a saude por todos os cidadaos. 0 

SUS congrega todo o sistema de saude publica brasileira, em todas as esferas da 

federai;ao. 

A area da saude gera muitas informai;oes por meio de seus diversos 6rgaos como 

hospitais, ambulat6rios, postos de saude, clinicas medicas, entre outros. No contexto da 

saude publica brasileira, essas informai;oes sao consolidadas em sistemas de infonnai;&> 
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mantidos e administrados pelo Departamento de Informatica do SUS, o DAT ASUS. A 

fun9ao desse departamento e a de coletar, organizar, armazenar e disseminar as 

informa9oes em saude, o que ocorre, muitas vezes, por intermedio de indicadores, 

estatisticas, tabelas, graficos, entre outros formatos. Porem, a quantidade de 

informa9oes geradas e tao grande, que dificulta o acesso a tais dados e a compreensao 

dos mesmos. No entanto, o Datasus e ator importante no processo informacional na area 

da saude, nao s6 para subsidiar as tomadas de decisoes visando a promo9ao do hem 

estar, mas tambem para dar poder a sociedade para, por exemplo, fiscalizar repasses de 

verbas publicas, uma vez que este sitio disponibiliza essas informa9oes. 0 problema e 

que ha uma infinidade de dados disponibilizada em formato de listas, tabelas, graficos, 

entre outros, o que nao se toma estimulante, atrativo ou de facil entendimento para o 

usuario final, seja ele gestor ou cidadao comum. Essa afirma9ao pode ser constatada 

pela Figura 1, que demonstra uma busca pelo termo "datasus" com o auxilio da 

ferramenta Google Trends
72

, que mede a frequencia com que um termo e procurado na 

internet, em um determinado periodo de tempo. Podemos notar que, a partir de 2009, 

maio de 2009 mais precisamente, tern havido uma queda consideravel nas buscas pelo 

Datasus, o que pode ser preocupante, pois se trata de um grande reposit6rio de dados 

relacionados a saude, produtor de informa9ao e conhecimento para subsidiar diversas 

a95es em saude. 

Google 
Trends F't:'3tJU!MnawennoboofJJemmrP<::~ d:!lbc1111: 0 ~ 

~ .. - lnll!resse.cQtnoPass;irdOll!mpo 
Princlpais pesquisas 0 mBnero 100 rq>reseQtit. 0 YUlitAAI miximo ~ pe9qlliMs T'rtillos du noticias PnMlio 

T emtos de, pesquisa ·,~ , 

ldmS1>S 
+ Adicionartenno 

~ '0Ulras compara~ 

Umitar11 
~ 

p_,,.,1l-na 

Figura 1 - Busca pelo termo "datasus" no google trends73 

72 
Disponivel em: <http://www.google.eom.br/trends/>. Acesso em: 20 jun. 2013. 

73 
Disponivel em: <http://www.google.eom.br/trends/explore#g=datasus&cmpt=g&geo=BR>. Acesso 

em: 20 jun. 2013. 
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Diante dessa constatac;iio, levantam-se hip6teses de que as informac;oes 

disponibilizadas pelo Datasus poderiam ser mais acessadas, se fossem mais atrativas 

visualmente e de mais facil compreensiio. Assim, chegamos a uma area da ciencia, 

incipiente ainda, denominada Visualizac;iio da Informac;iio, a qual vem sendo 

desenvolvida para tentar amenizar a problematica do acesso a grandes volumes de dados 

que siio disponibilizados todos os dias na internet. Mesmo contendo um grande volume 

de informac;oes, a internet e o mais popular meio de disponibilizac;iio e acesso a dados. 

Segundo Levy (1999), a rede mundial de computadores "se popularizou como 

componente do sistema informacional, e se integrou de forma inequivoca tanto no 

sistema produtivo, quanto na vida diaria do individuo". Por meio das Tecnologias de 

Informac;iio e comunicac;iio (TIC), no contexto da web, o acesso a informac;iio tornou-se 

facilitado. Por outro lado, porem, e preciso que a informac;iio recuperada seja util e 

produza conhecimento a ponto de interferir no desenvolvimento de uma sociedade, Em 

caso contrario, a disponibilizac;iio de informac;oes perde totalmente o sentido. 

Segundo Dias e Carvalho (2007), um dos objetivos da visualizac;iio da 

informac;iio e a inclusiio informacional de seus usuarios. Quando uma informac;iio e 

apresentada por meio de recursos graficos como imagens, figuras, desenhos, sua 

compreensiio se torna mais facil e exige menos esfon;:o cognitivo. 

Visualizac;iio da informac;ao 

A grande quantidade de informac;iio que tern sido produzida e disseminada nos 

meios digitais, especialmente na web, tern encontrado barreiras no acesso, analise e 

compreensiio dos dados. Torna-se cada vez mais dificil a filtragem do que e relevante. 

Essa dificuldade em ter acesso as informac;oes uteis tern levado a um desinteresse no 

acesso a informac;oes importantes, acarretando problemas ate mesmo para o 

desenvolvimento de uma sociedade. E recorrente o discurso de que "a informac;iio e 

poder"; porem, acredita-se que a informac;iio s6 pode dar poder ao usuario que consegue 

encontra-la e entende-la, para dela usufruir efetivamente, promovendo o ja mencionado 

acesso ao poder, visando o estabelecimento e desenvolvimento completo da cidadania. 

Freitas et. al. (2001, p.144) definem ~ da infonnal;io como: 
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Resumidamente, as tecnicas de visualiza9ao de informa96es procuram 
representar graficamente dados de um determinado dominio de aplica9ao, de 
modo que a representa9ao visual gerada explore a capacidade de percep9ao 
do homem e este, a partir das rela96es espaciais exibidas, interprete e 
compreenda as informa96es apresentadas e, finalmente, deduza novos 
conhecimentos. 

Essa visualiza<;iio procura ainda potencializar a capacidade visual humana para 

compreender um conjunto de informa<;oes de modo a tomar as informa9oes transmitidas 

mais compreensiveis (CARD, 1999 apud Freitas et. al., 2001). 

Ware (2004, p.3) nos apresenta algumas vantagens da visualiza<;iio quando usada 

de forma eficiente: 

• Capacidade de compreender enormes quantidades de dados; 

• Percep<;iio de dados que antes niio eram conhecidos; 

• Detec<;iio de erros na coleta dos dados; 

• Facilidade na identifica<;iio de padroes ao mostrar determinadas 

caracteristicas dentro do contexto estudado; 

• Cria<;iio de hip6teses para novas pesquisas. 

Com base nesse autor, podemos afirmar que a Visualiza<;iio da Informa<;iio nos 

permite dar significado a uma grande quantidade de informa<;oes, que ate entiio nos 

poderiam parecer um caos, alem de auxiliar nas tomadas de decisoes com base nos 

padroes identificados com a visualiza<;iio, que anteriormente eram obscuros e dificeis de 

detectar. 

Uma metodologia proposta por Nascimento e Ferreira (2005, p.1302-1304) 

procura orientar o processo de aplica<;iio das tecnicas da visualiza<;iio: 

• Estudar o problema e os dados a serem utilizados - consiste em 

determinar as lacunas existentes no conjunto de dados. Tambem e importante 

elaborar uma lista de perguntas que deveriio ser respondidas pela base de dados 

existente, de preferencia utilizando-se profissionais especialistas. 

• Construir visualiza~oes - as vezes, pode ser necessario construir 

mais de uma visualiza<;iio ate que se chegue a tecnica ideal, ou seja, que melhor 

represente visualmente os dados coletados. 

• Definir mecanismos de intera~ao - esse passo consiste em 

especificar mecanismos de intera<;iio a fun de ampliar a percep<;iio de 

informa<;oes relacionadas aos dados. Pode ser no momento de escolher a 
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quantidade de dados que serao representados, ou escolher a melhor forma de 

apresentac;:ao visual dos dados. 

• Implementar um Sistema prototipo - e importante que se 

desenvolva um prot6tipo das visualizar;oes escolhidas, com alto indice de 

interar;ao para que o usu:irio possa escolher entre modelos diversos de 

visualizar;oes, bem como diversas configurar;oes dentro de uma mesma 

visualizar;ao. 

• Avaliar as visualiza~oes - tao importante quanto os anteriores, 

este ultimo passo consiste em analisar as visualizar;oes construidas, organizando 

grupos de analise que envolvam especialistas, usu:irios comuns e ate mesmo 

psic6logos, para, por meio de outros metodos, checarem a eficiencia <las 

visualizar;oes construidas. 

Os autores enfatizam que a metodologia descrita acima e orientada a um 

problema real e nao ao aperfeir;oamento de tecnicas de visualizar;ao ja existentes. 

Para que uma visualizar;ao seja util, ela deve obedecer a dois importantes 

atributos, que sao a expressividade e a efetividade (MACKINKA Y, 1986 apud 

NASCIMENTO; FERREIRA, 2005, p.1271). 

A expressividade de uma visualizar;ao e identificada quando ela e capaz de 

mostrar os dados relevantes ao usu:irio e nada mais que isso. A efetividade, por sua vez, 

se da quando ha a facilidade na compreensao dos dados; no entanto, essa facilidade niio 

pode permitir que haja erros de interpretar;ao. 

A Figura 2 ilustra problemas na efetividade de uma visualizar;ao que procura 

demonstrar os casos de dengue diagnosticados no Brasil. A primeira visualizar;ao (a) 

mostra os casos no periodo de julho/2011 a outubro/2011, sugerindo que houve 

significativa queda nos casos. No entanto, a visualizar;ao (b) mostra um periodo maior, 

compreendido entre julho/2011 e marr;o/2012, no qual se pode identificar que, na 

verdade, os casos tiveram consideravel aumento, conferindo ainda maior credibilidade a 
informar;ao, pois aborda os meses de Dezembro/2011 a Marr;o/2012, que compreendem 

o periodo de verao, onde ha maior incidencia do mosquito Aedes aegypti, agente 

transmissor da doenr;a. 
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Casos de Dengue no Brasil 

jul-11 ago-11 set-11 out-11 

Casos de Dengue no Brasil 

jul-11 ago-11 set-11 out-11 nov-11 dez-11 jan-12 fev-12 mar-12 

Figura 2 - Casos de Dengue no Brasil74 

Assim, podemos observar que o processo de escolha, filtragem, proposir;ao de 

hip6teses, conhecimento da base de dados, enfim, a coleta dos dados, e de extrema 

importancia para os resultados e interpretar;oes finais. 

A contribui~ao da visualiza~ao para a area da saude 

A area da saude ja possui uma bela hist6ria com a visualizar;iio de informa\:6es. 

A epoca e entre 1853 e 1856, quando acontecia a guerra da Crimeia, que envolveu, de 

um lado, o Imperio Russo e, do outro, uma coliga\:iio integrada pela Inglaterra, Fran~ e 

Imperio Otomano. Nesse contexto sangrento, inerente a todas as guerras, surge uma 

personagem que marcaria para sempre a area da saude, niio s6 por seu espirito solidario 

e desprendido, como tambem por sua inteligencia e empenho em mudar aquele cen3rio, 

minimizando o sofrimento dos soldados de guerra. A enfermeira e Florence 

74 Fonte pr6pria. 
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Nightingale, que foi enviada aos hospitais militares em solo turco para iniciar os 

cuidados aos soldados feridos. 0 que ela encontrou no local foi uma verdadeira 

catastrofe: falta de higiene, acomoda96es inadequadas, falta de recursos. Por meio de 

observa96es e registros, Florence, que possuia conhecimentos matematicos e 

estatisticos, construiu um grafico (Figura 3), onde pode demonstrar seus dados 

coletados e o resultado foi alarmante. As cores do grafico representam as causas <las 

mortes divididas em: azul - por infec96es hospitalares; rosa - por ferimentos da guerra e 

marrom - outras causas. As mortes ocorriam 10 vezes mais por tifo, c6lera e disenteria 

do que por ferimentos de batalha. 0 ambiente precario em que se encontravam os 

soldados feridos provocava rnilhares de mortes desnecessarias. Era a primeira vez que 

se viam, em numeros, fatalidades militares, E o resultado foi tao dramatico, que o 

govemo ingles resolveu melhorar as condi96es sanitarias dos hospitais militares. Assim, 

reduziu a mortalidade de soldados de 42% para notaveis 2,2%. Tudo grai;as a uma 

imagem. Como de habito na hist6ria, os avan9os na medicina e na tecnologia no ambito 

militar, se estenderam ao meio civil. Florence Nightingale, considerada, portanto, a 

primeira enfermeira da hist6ria, tomou-se tambem a primeira mulher a ser membro da 

Sociedade Estatistica Britanica. 

Figura 3 - Visualizai;iio construida por Florence Nightingale, em 185475 

75 Disponivel em: <http://ainigriv-virginia.blogspot.eom.br/2011/031grafiros-que-baado-vidas
ii.html>. Acesso em: 15 mar. 2013. 
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Inferimos, pois, que, desde ha muito tempo, a visualizar;ao tern sido uma 

importante aliada para a representar;ao de dados da area da saude. 

Visualizai;ao de dados disponibilizados pelo Datasus 

Este t6pico descreve a recuperar;ao de dados sobre repasses financeiros a area da 

saude advindos do Govemo Federal, por intermedio do Ministerio da Saude. Para o 

estudo, foi escolhido o municipio de Marilia/SP. Acredita-se que o acesso a esse tipo de 

informar;ao possa dar poder a sociedade para acompanhar, fiscalizar e ate mesmo 

participar de processos decis6rios no uso desses recursos na area da saude. 

0 sitio do Datasus, como ja mencionado, disponibiliza diversas informar;oes no 

que diz respeito a saude publica brasileira. No caso de informar;oes financeiras, 

encontramos, no sitio, a opr;ao "Transferencia a Municipios" (Figura 4), que e o 

interesse de nossa pesquisa. 

"""" 
Transterencla. ' a~ ... 
Muh~ ~ 

Cf~(!;~ 

""" 

'.~{[~~!tl%:i~' 

~~~,tlt'~. 
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tnf~ ffnanceiras sobre os seguintes temas: 

Regjrsos de> SUS- Dados. dispontms para ~com o Tabffet, em dDis grupos: 

• RfQnos fl!derats do SUS {por Munqrib) - ariundos do FlfHfc Nacional de s.aUde jla{a as transfer&cl.n II 
munk:ipios edosSistemas.de ln~Hospitalares (Sa-i/SOS:) eAmbutakriais (SIA/SU$), doWS, 

• VilkM-es aprcwados A pntdui;ao SUS (por ~stadof} - Os dadas disponiveis sac. ruiuodos dos Sistemas de 
.. ~ ......-(SlHISUSJ •"""""'-h (SWSUS) dosus 

SK)P5 - Ststemade ID~sobte-~PUM:kns emSatide 

'r~dedados sallteos~~ retat!vos ans.us dedaradospetosEstados, pelo DiStritoF~ral 
e pe1os Municfpios objet:W')nefo proporcionar a fOda: a ~ o conbedmento: sobre quanto cada unidade 
pobl:ieo-administmi'va do paiS tern apticada na <if&. 

-0 bancO de dado$ 4o SIOPS ~ ~ mretarnente: petas unfdad:es da ~ e municipios, par ~ de 
softwate~pe{oDAT~. 

BlJAJH - In~ rmtiv.as ao processammm de AfHs ate a compet&tda de mar9J de 2006. o BOAIH e um 

e.<>a> --·-®-All!<>-®""""""""' Hosp,_ \Ail) do Sistema Unko de•-· 
Eta urna das ~ ~ d!Sptmibjlfz,ar os ~ &> Sistema de tntema¢ts Hospitalares (SIH-ws). Contem a 
~ de A~ apt:~tadas ,e vatoA!s efef:iVatnente pagos PQr cumpet@nda. Compreende ttrnbem o 
cadastto de Hospitals e o cadastro de Terettir<JS tttruzados ate a impfant<l(Ao de CNES - cadastro IQdonal de 
Es~loS-de:Sallde:. . 

Trcmsterenclas a Muntdp1os - tnfomra¢es ~a'~ fuodo a filndo para as municipios pelo Fmdo 
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Figura 4 - Item "Transferencia a Municipios"76 

76 Disponivel em: <www.datasus.gov.br>. Acesso em: 15 abr. 2013. 
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Para exemplificar uma consulta, foi escolhido o municipio paulista de Marilia, 

situado a 443 km da capital, demonstrado pela Figura 5. 

H1.~t·dd;:tl10:1't elo;qu•...d""' D 
Ca\~•ts.;t D 

··~~fi.n.. .... fy- • 

0 ~- t @) nebJhado 0 ~fidado - ~iOdO. .. Ii<l 
-O•ta Mn•I -d• oa i 

~ ~ 

Figura 5 - Tela de consultas sobre transferencias fundo a fundo do 

municipio de Marilia/SP77 

Para a consulta, foram selecionados apenas os itens: estado, municipio e ano, 

deixando as outras op<;oes em modo padrao. A consulta recuperou uma pagina em 

HTML com 52 tabelas; cada uma contempla um programa atendido pelos repasses. A 

seguir uma dessas tabelas e demonstrada pela Figura 6. 

77 Disponivel em: <http://www.fus.saude.gov.br/Consultafundoafundo.asp>. Acesso em: 20 jun. 2013. 
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Figura 6 - Tabelas recuperadas pela consulta aos repasses ao municipio de 

Marilia, competencia 2012 78 

Os programas que receberam recursos em 2012 foram: "Assistencia 

Farmaceutica'', "Gestao do SUS", "Media e Alta Complexidade Ambulatorial e 

Hospitalar" e "Vigilancia em Sall.de". Somando-se todas as ocorrencias, obtem-se o 

total de 185 repasses. 

0 que este trabalho pretende destacar e a grande quantidade de informac;oes 

recuperadas pelas consultas ao sitio do Datasus. No exemplo acima, para o municipio de 

Marilia, foram recuperadas 52 tabelas. Trata-se de um municipio de nivel populacional 

medio, com cerca de 200 mil habitantes. Se mudarmos a consulta para o municipio de 

Campinas, estado de Sao Paulo, com cerca de 1 milhao de habitantes, notamos que sao 

recuperadas 64 tabelas. Se consultarmos a capital de Sao Paulo com cerca de 11 milhOes 

de habitantes, verificamos que sao recuperadas um total de 177 tabelas divididas em 

Fundo Estadual de Sall.de de Sao Paulo (86), Fundo Municipal de Sall.de de Sao Paulo 

(88) e Universidade de Sao Paulo (3). Na verdade, cada tabela corresponde a um 

programa de ac;oes em saude subsidiado pelo Ministerio da Sall.de. E a recuperac;ao de 

grandes volumes de dados, que destacamos neste trabalho. A area da saude e apenas um 

setor, mas, e claro, muitos outros disponibilizam dados e informac;oes e em quantidades 

ate superiores. 

78 
Disponivel em: 

<http://www.fns.saude.gov.br/visualizarFundoaFundo.asp?tc=faf&NU CGC ENTIDADE= 142 78219000 
lfil>. Acesso em: 20 jun. 2013. 
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Com os dados recuperados por meio das tabelas, foi criada a visualiza9iio 

demonstrada pela Figura 7, que contem todas as 185 ocorrencias de repasses. 

Vi$OOlizations : R-Financeiros a saUde - Marilia-5P - 21112 

Figura 7 - Visualiza~ao sobre os Repasses financeiros para a area da satide 

do municipio de Marilia/SP- competencia de 201279 

As cores demonstram a quantidade de repasses, ou seja, a cor verde representa o 

programa "Qualifica9ao da Gestao do SUS'', que obteve o maior numero de repasses 

(133), como ja mencionado anteriormente. No destaque encontra-se um repasse feito a 
Gestao do SUS. 0 valor de R$ 477.073,38 representa o valor total repassado ao 

programa. No outro destaque (cor alaranjada), observamos (em sequencia) o nome do 

programa.(Farmacia Popular), o valor total repassado ao programa, o valor repassado a 
entidade e o nome da entidade que recebeu o repasse. A Farmacia Popular foi o 

programa que recebeu o valor mais alto de repasses (R$ 2.371.345,31). A cor roxa 

representa o programa "Qualifica9iio de funcionarios da Vigilancia Sanitaria", com 11 

repasses e um total de R$ 8.075,34. 0 menor retangulo (cor ciano) representa o repasse 

feito a unidade de Media e Alta complexidade que se trata do "Hospital Espirita de 

Marilia", que recebeu apenas 1 (um) repasse, no valor de R$ 179.260,40. 

79 Disponivel em: <http://www-958.ibm.com/software/data!cognos/manyeyes/visualizations/repasses

financeiros-a-area-da-saude>. Acesso em: 20 jun. 2013. 
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Pode-se observar que e possivel agregar grandes quantidades de dados em 

apenas uma visualizac;ao, o que pode ser um facilitador para analises e conferencias, as 

quais se fizerem necessarias. 

A visualizac;ao acima demonstrada foi criada por intermedio do sitio Many 

Eyes
80

, que disponibiliza uma serie de tipos de visualizac;oes a serem manipuladas por 

qualquer usuario que tenha interesse. A tecnica utilizada para demonstrar OS dados da 

consulta foi a Treemap. 

Considerai;oes finais 

Para que a interac;ao entre sociedade e poder publico ocorra de fonna clara e 

transparente, conceitos como publicidade e eficiencia da Administrac;ao Publica devem 

ser elementos fundamentais norteados por estrategias de adoc;ao de TIC (SANT' ANA, 

2009). 

As TIC tem-se mostrado meios eficientes de disponibilizac;ao de dados 

govemamentais, uma vez que, por meio da Internet, o acesso se toma mais facil e 

rapido, em relac;ao a outros meios tradicionais. Entretanto, essas novas tecnologias 

devem cumprir o papel de permitir o acesso a informac;oes de forma eficiente, no 

sentido de que possam ser recuperadas para outros usos, por outros profissionais, em 

quaisquer outros cenarios. 

A area da saude produz e disponibiliza muitas informac;oes, que podem ser 

utilizadas como subsidios a tomadas de decisoes, em diversos setores, para a promoc;ao 

da saude. No entanto, a recuperac;ao de grandes volumes de dados tem-se mostrado um 

fator desmotivador, uma vez que dificulta as analises desses dados. Neste contexto, a 

tecnica da Visualizac;ao de Dados, pode contribuir para uma recuperac;ao de 

informac;oes mais eficaz, pois permite que grandes quantidades de dados sejam 

consolidadas em imagens que facilitam a compreensao dos mesmos. 

A representac;ao grafica das informac;oes busca nao apenas divulgar OU 

apresentar dados e resultados, mas prover mecanismos que possibilitem ao usuario 

interagir com a informac;ao, explorando-a visualmente (VALIATI, 2008). 

Como trabalhos futuros, pretendemos realizar pesquisas efetivas com usuarios 

dessas informac;oes, nos dois contextos, ou seja, na recuperac;ao de dados em forma de 

80 
Disponivel em: <http://www-958.ibm.com/software/analytics/manyeyes/>. Acesso em: 12 mar. 2013. 
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tabelas e a recupera<;ao por meio de visualiza<;oes, para que se tenha uma verdadeira 

no<;ao da eficacia dessa tecnica de disponibiliza<;ao de dados. 
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ENTRE A POLITICA E A VIOLENCIA 

Joao Henrique dos SANTOS81 (FEMA-Assis) 

FELTRAN, Gabriel de Santis. Fronteiras de tensiio: politica e violencia nas periferias 

de Sao Paulo. Sao Paulo: Editora Unesp, 2012. 

Trabalho premiado como melhor tese de doutorado em 2009, pela Anpocs -

Associa<;ao Nacional de P6s-Gradua<;ao e Pesquisa em Ciencias Sociais -, o estudo de 

Gabriel Feltran chega as livrarias pela editora da Unesp em parceria com o Centro de 

Estudos da Metr6pole (CEM). Nao e preciso avan<;ar muito na leitura do livro 

Fronteiras de tensao para reconhecer o esfor<;o intelectual empreendido pelo autor em 

sistematizar um extenso trabalho de campo, notadamente de cunho etnografico, 

realizado nas periferias de Sao Paulo e associado a uma reflexao te6rica, bem como a 

um dialogo com as referencias classicas e recentes sobre o tema. 

0 autor delimitou seu estudo a regiao de Sapopemba, Zona Leste da cidade de 

Sao Paulo, no periodo de 2005 a 2010. 0 livro abrange a versao atualizada da sua tese 

de doutorado, bem como as pesquisas realizadas nos anos subsequentes, para o 

p6s-doutoramento. 

Suas fontes foram as entrevistas e o convivio com as familias que moravam na 

regiao estudada, tentando compreender seu cotidiano, elaborando perfis individuais e 

coletivos, em suas rela<;oes entre o mundo do trabalho e o mundo do crime. Outra fonte 

utilizada foi a reflexao sobre o Centro de Defesa dos Direitos de Crian<;as e 

Adolescentes (Cedeca), entidade que estabelece a media<;ao entre os jovens e a 

sociedade ou, na expressao do autor, o mundo publico. 

As questoes que deram origem a pesquisa foram as rela<;oes entre o mundo da 

periferia urbana e a politica. Contudo, e necessario fazer um alerta ao leitor: nao se trata 

de mais um livro sobre as rela<;oes da dualidade centro-periferia. Ao contrario disto, o 

autor transita na contemporaneidade pelas fronteiras, nao apenas as fisicas, da 

metr6pole, mas, sobretudo, as fronteiras sociais, configuradas como zona de indistin<;ao 

81 
Bacharel e Mestre em Hist6ria, pela Universidade Estadual Paulista UNESP - campus de Assis - SP. 

Cursou tambem Especializa9ao em Filosofia Politica e Juridica pela Universidade Estadual de Londrina 
UEL - PR. Atualmente, e Doutorando junto ao Programa de Estudos P6s-Graduados em Ciencias Sociais 
da PUC-SP, com pesquisa em andamento sobre As faces da violencia em Assis. Contato: 
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demonstrada pelos seus cademos de campo, principalmente, na passagem dos 

individuos pelo mundo do trabalho e pelo mundo do crime, especialmente, nas suas 

rela96es de sociabilidade82
. E, ainda, para Feltran, um novo componente passa a ser 

onipresente nas fronteiras da cidade: "No Brasil contemporaneo, ja nao e mais possivel 

compreender as fronteiras entre as periferias e o publico sem situar a violencia" (p.15). 

Ao estudar as formas de vida de jovens na periferia de Sao Paulo, o autor 

come9ou a compreender que houve um movimento de significativa mudan9a na 

passagem entre as gera96es. Os pais dos jovens pesquisados tinham, na valoriza9ao do 

trabalho, no estudo e no casamento, uma forma de ascensao social. Havia, assim, todo 

um imaginario constituido nos anos 1970-1980, que passou por um rearranjo diante do 

desemprego estrutural, da terceiriza9ao, enfim, da acumula9ao flexivel e da 

desindustrializa9ao, impedindo que os jovens compartilhassem das mesmas op96es de 

vida de seus pais. Assim, eles se tomaram cada vez mais vulneraveis diante da expansao 

do mundo do crime, a partir da decada de 199083
• 

0 mundo do crime presente nas periferias gera novas formas de rela96es 

sociais no cotidiano dos jovens e das familias pesquisadas em suas diversas 

significa96es, tais como as rela96es discursivas, o imaginario social e o estabelecimento 

de c6digos de conduta e de formas de agir. Estudando a forma9ao e o desenvolvimento 

daquilo que a bibliografia classicamente denomina de familia operaria, do discurso e do 

imaginario do trabalhador, Feltran mostra como se opera uma ressignifica9ao dessas 

rela96es a partir dos anos 2000, pois a dinamica social impede a continuidade, por parte 

dos filhos, dos projetos de ascensao social dos pais, dentro do mesmo paradigma. Os 

seus dados empiricos demonstram que as dinamicas sociais se alteraram e que as 

ferramentas interpretativas precisam ser atualizadas. 

82Sobre esta zona de indistim;:ao e as transforma9oes sociais do periodo, ver o ensaio de Francisco de 
Oliveira, "Politica numa era de indetermina9ao: opacidade e reencantamento"(OLIVEIRA, Francisco; 
RIZEK, Cibele Saliba. (Orgs.). A era da indetermina~ao. Sao Paulo: Boitempo, 2007). A inviabilidade 
da vida publica universal e as rela9oes com a gestao de popula9oes a partir da violencia e analisada na 
mesma obra por Maria Celia Paoli, "O mundo do indistinto: sobre gestao, violencia e politica" (Ibid, 
p.221-256). 

83Podemos analisar a constitui9ao do espa90 urbano e as mudan9as recentes do capitalismo por meio <las 
implica9oes que o empobrecimento <las popula9oes <las periferias sofreram aos serem empurradas cada 
vez mais para as margens, sobretudo por meio do empreendedorismo urbano apontado por Harvey como 
forma de expansao do capital por meio da despossessao (HARVEY, David. A produ~ao capitalista do 
espa~o. Sao Paulo: Annablume, 2005). Especificamente o tema da despossessao e abordado em 
HARVEY, David. 0 "novo" imperialismo: sobre rearranjos, espaciotemporais e acumula9ao mediante 
despossessao. Margem Esquerda, n. 5, p.31-40, 2004. 
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A categoria da violencia passou a ser incorporada ao cotidiano das periferias, 

niio somente pelas rela<;oes de sociabilidade entre a popula<;iio pobre e as institui<;oes do 

Estado, mas pela presen<;a cada vez maior do mundo do crime. Por meio do trafico de 

drogas e suas capilaridades, a violencia cotidiana consolidou-se, a partir do fim dos anos 

1990, e os jovens da periferia estao imersos nela, pois o seu objetivo de ascensiio social 

via empregabilidade "[ ... ] niio e sequer pensavel" (p.33). 0 autor inicia neste ponto uma 

opera9iio de compreensiio, mediante a analise das trajet6rias de vida, vendo que o 

projeto de crescimento econ6mico-familiar se tomou individualizado e, com isso, o 

adolescente compreendeu que niio ha condi<;oes de empregabilidade para todos. Desse 

modo, as condi<;oes de ascensiio e de consumo estao cada vez mais inacessiveis e, 

consoante a este processo de individualiza<;iio, o imaginano social do jovem passou a 

ver como saida de sua condi<;iio atual a possibilidade de vir a ser um jogador de futebol, 

musico ou ator/atriz (p.33-34). Mas ainda ha outra altemativa: a sua inclusiio no mundo 

do crime. Nele, apesar da instabilidade, seria possivel a constru<;iio de uma vida de 

consumo. 

Feltran relata a ocorrencia de uma ruptura radical com o mundo das 

conven<;oes e com os la<;os sociais tanto familiares, quanto individuais e institucionais. 

0 risco de morte violenta passa a ser um horizonte constante na vida destes jovens e 

quando um deles morre "[ ... ] ninguem o reclama" (p. 79). Seriam estes jovens mataveis, 

na acep<;iio do termo de Agamben?84 0 leitor podera perceber que nos capitulos do 

livro, Feltran nos faz refletir sobre outras inumeras tematicas; ha no texto toda uma 

gama de possibilidades de novas interroga9oes e novos temas de pesquisa. 

Fronteiras de Tensiio nos permite diversas reflexoes e uma delas e justamente 

a que estamos apontando, especialmente, porque as popula<;oes de periferia siio geridas 

por criterios administrativos e podem ser descartaveis. Desse modo, elas niio 

representam popula<;oes que tern direito de exercer a cidadania e, quando no conflito do 

mundo publico com a periferia, o horizonte de morte e uma realidade extremamente 

plausivel. Para o autor, pela analise que realizou da regiiio e do mundo do crime, no 

periodo dos ataques do Primeiro Comando da Capital (PCC), no ano de 2006, esse 

horizonte e uma constante. Ele, alias, se intensifica pela forma como a midia reverberou 

sobre o tema. Ao terminar o conflito, o saldo em uma semana era de 493 pessoas mortas 

84
AGAMBEN, G. Homo sacer: o poder soberano ea vida nua. Belo Horizonte: UFMG, 2002. Agamben 

ainda explora a gestao de popula9oes em diferentes momentos no livro Estado de exce~iio. Sao Paulo: 
Boitempo, 2004. 
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no Estado85 e "[ ... ] foi lido em Sao Paulo como um acrescimo a ordem democratica. Foi 

a contabilidade <lesses suspeitos mortos que acalmou a cidade, trouxe de volta a 

normalidade das institui9oes republicanas" (p.184). 

Segundo Feltran, se os assassinatos dos jovens suspeitos pela policia tiveram o 

efeito de acalmar a opiniao publica, de outro lado niio geraram tipo algum de 

indigna9ao, normalizando a morte de uma parcela da popula9ao das periferias. Ninguem 

reclamou estes assassinatos; em alguns casos, varios corpos ficaram a espera de 

reconhecimento no IML e nao houve uma como9ao publica86
. Alias, parte da popula9ao 

legitimou a atua9iio da policia. Mas, ao mesmo tempo, nao podemos ver exclusivamente 

uma oposi9iio entre Estado e periferia, pois as pr6prias organiza9oes criminosas, como o 

PCC, exercem pressao sobre a popula9ao das periferias e, portanto, "[ ... ] o mundo do 

crime e tambem ator de gestao de popula9oes" (p.186). Uma parte da violencia do 

mundo do crime e utilizada como mecanismo de prote9ao intemo da comunidade, como 

no caso da justi9a local, empreendida pelas organiza9oes criminosas e reconhecida pelos 

moradores das periferias, em face da incredulidade e da realiza9iio da justi9a por meio 

das institui9oes estatais, como por exemplo, na solu9ao de conflitos entre vizinhos, 

etc. 87 

Ainda no campo das figura9oes, os jovens inseridos no crime jamais perdem, 

diante das autoridades policiais, o seu estigma de criminoso. Isso tambem esta presente 

no imaginario social, ou seja, e como se o corpo deles, mesmo depois de cumprida a 

pena, mantivesse a marca do crime. Por isso, entao, se estabelece uma representa9ao 

social da violencia por meio do modo de se vestir, da origem social, em ter sido preso. 

Seriam os jovens da favela facilmente identificaveis, principalmente quando estao fora 

de la. 

0 autor sintetiza que os adolescentes, a partir dos anos 1990, estao impedidos 

de obter meios de ascensao social em virtude da desestabiliza9ao do mundo do trabalho. 

85Sobre os acontecimentos de maio de 2006 ver o relat6rio produzido pela Justiya Global. Sao Paulo sob 
achaque: corrupyao, crime organizado e vio!encia institucional em maio de 2006. Sao Paulo: Justiya 
Global, 2011. 

860 fil6sofo Paulo Arantes, numa chave interpretativa distinta, refletiu sobre os acontecimentos de maio 
de 2006 a partir da paralisia que o piinico gerou na popula9ao e as distinyiies entre o medo da greve de 
1917 em Sao Paulo e os conflitos causados pelo PCC. "Duas vezes piinico na cidade" (ARANTES, 
Paulo. Extim;ao. Sao Paulo: Boitempo, 2007). Ainda em perspectiva hist6rica sobre o medo para o Rio 
de Janeiro temos o estudo de: BATISTA, Vera Malagutti. 0 medo na cidade do Rio de Janeiro: dois 
tempos de uma hist6ria. Rio de Janeiro: Revan, 2003. 

87Feltran estudou a realizayao da justiya por meio do PCC (FELTRAN, G. Crime e castigo na cidade: os 
repert6rios dajustiya ea questao do homicidio nas periferias de Sao Paulo. Caderno CRH, Salvador, v. 
23, n. 58, jan./abr. 2010). 
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Desse modo, eles sofrem uma "violencia massiva'', mas ao se inserirem no mundo do 

crime, vivenciam toda uma gama de rela96es que tambem e baseada na truculencia, e a 

repressiio por parte do Estado ocorre na mesma chave de instrumentaliza9iio da 

violencia (p.335). Seria um ciclo, com a violencia instrumental reproduzindo formas 

sociais e institucionais. 

Segundo Feltran, as distintas formas de violencia social coexistiriam, ou seja, 

se, de um lado, a busca pela cidadania de cunho formalista e universalizante carrega ela 

pr6pria elementos de violencia instrumental ao controlar popula96es, de outro lado, o 

mundo do crime utiliza da truculencia como modo de sobrevivencia social, mas tambem 

e marcado pela verticaliza9iio semelhante ao Estado. A violencia ilegal do mundo do 

crime e do Estado seria, portanto, a categoria onipresente em todos os espa9os sociais, 

porque esta em todos os discursos sobre a vida e sobre a morte, no imaginario soci;il, 

nas rela96es politicas e no controle das popula96es pobres. 

0 livro Fronteiras de tensii.o deve ser lido por aqueles que buscam uma 

compreensiio dos processos de transforma9iio pelos quais o Brasil passou nos ultimos 

anos no que concerne a questoes da violencia e da vida urbana. 
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MISTERIO, ASSOMBRA<;AO E SUSPENSE: SOBRE 0 LIVRO EVOCA<;'AO, 

DE MARCIA KUPSTAS 

Berta Lucia Tagliari FEBA88 (SEE-SP/UNIESP-Fapepe) 

KUPSTAS, Marcia. Evoca~ao. Ilustr. Adams Carvalho. Sao Paulo: Atica, 2012. 

0 livro Evocar;iio (Atica, 2012), escrito por Marcia Kupstas e ilustrado por 

Adams Carvalho, e obra que, certamente, atraira a aten9ao dos jovens leitores. 0 

suspense e gerado pela hist6ria contada por Magda, uma garota que, ap6s seis anos, 

decide escrever sobre uma experiencia sobrenatural que viveu durante as ferias de julho 

em uma casa de praia na cidade de Ubatuba (SP), com sua av6 Magdalena, sua irma 

Magali, seus primos Lucas e Jaqueline, alem de Barbara, amiga de Jaqueline . 

. Composto por dezesseis capitulos curtos e enumerados, o texto prende a 

aten9ao do leitor que e chamado a preencher as suas lacunas. Para tanto, ele precisa 

imaginar se o ponto de vista de Magda e fruto de sua imagina9ao ou se, realmente, 

aconteceu algo extraordinario naquela cidade litoranea. Desse modo, o foco narrativo 

configura-se como elemento fundamental para a condu9ao do leitor, tanto para faze-lo 

ter raiva de Barbara e irritar-se com sua futilidade, e falsidade, quanto para condoer-se 

por Magda, que se sentia insegura e amea9ada pela h6spede. Sendo uma jovem, esta 

narradora tern desejos e medos comuns aos do leitor da obra, caracteristica importante 

para prender a aten9ao na leitura. 

Trata-se, assim, de uma hist6ria de terror, formada por elementos que 

convergem para a atmosfera de medo e que geram expectativas no leitor, tais como: o 

espa90 da cidade chuvosa e quase deserta; a existencia de um cemiterio pr6ximo a casa 

de praia; a ausencia da av6 durante as noites, para jogar bingo na quermesse; as 

brincadeiras com o "Tabuleiro de Ouija", para falar com os mortos; as hist6rias 

rnisteriosas contadas pela diarista da casa; e as frases estranhas grafadas nas paredes do 

quarto da edicula. 

A linguagem, respeitando o modo como o jovem se comunica, apresenta 

marcas de oralidade nos dialogos, diferenciando-se, em certas passagens, do discurso da 

88 Mestre em Letras, pela Universidade Estadual de Maringa. E professora da Secretaria Estadual de 
Educa9ao de Sao Paulo e da Faculdade de Presidente Prudente (Fapepe). Membro do GT (CRELIT). 
Contato: bertatagliari@hotmail.com. 
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av6, doutora, "[ ... ] uma professora universitaria, que publica teses de nomes 

complicados e vive cercada de livros enormes, em etemas pesquisas" (p. 12). As 

personagens, neste sentido, sao verossimeis tanto no discurso, quanto na representac;ao 

de seu comportamento. 

0 titulo, por sua vez, motiva o leitor a descobrir o que sera evocado ao longo 

da trama. Assim, por meio do final aberto, pr6prio de narrativas mais modemas, o livro 

pode leva-lo a imaginar se Magda e curada <las visoes, pelo fato de escrever a hist6ria e 

por sair da fase da adolescencia, ou se a casa realmente era assombrada pelos espiritos. 

Primeira e quarta capas, orelhas, ilustrac;oes e cores organizam-se de modo 

coerente em tomo da tematica da existencia de fantasmas na vida da adolescente 

Magda, destacando positivamente o livro no que se refere a elaborac;ao de seu conjunto 

grafico editorial. As ilustrac;6es em cores branca, preta e vermelha promovem interac;ao 

na leitura porque estabelecem um dialogo com o texto verbal, reiterando o tom de 

misterio. Elas, consequentemente, ampliam sua significac;ao, a exemplo da imagem do 

cemiterio e da prancha de surfe (p.26-27) envolta em arabescos e cruzes que mais 

sugerem do que definem. Alem disso, as ilustrac;oes aparecem em poucos momentos 

( apenas cinco ), como espera o leitor jovem, porem em trechos fundamentais e de grande 

tensao dramatica, por exemplo: quando as personagens veem o tfunulo (com uma 

prancha de surfe em cima) de um garoto de 14 anos, chamado Renato (p.26-27); quando 

jogam com o tabuleiro de Ouija; quando o fantasma diz que ama Barbara (p.48-49); e 

no momento em que Magda corre atras de Barbara no cemiterio, visualizando muitas 

luzes e o fantasma de Renato. A imagem que ilustra este trecho, por exemplo, recorre a 
tecnica de pintura simetrica, na qual um dos lados da figura reflete o outro. Aqui, as 

luzes sao representadas por curvas, trac;os e arabescos brancos, alem dos olhos 

vermelhos atentos daquela que assistia a tudo, reiterando a ocasiao sobrenatural exposta 

na narrativa. 

No texto de apresentac;ao, Kupstas relaciona fatores que a influenciaram na 

escrita da obra, como o livro que a inspirou: Dutra volta do parafuso, de Henry James, e 

viagens para o litoral norte de Sao Paulo com as filhas e suas amigas. De acordo com a 

escritora, elas ficavam impressionadas com a estrada de terra que levava a praia dos 

descendentes de quilombolas; tambem admiravam o cemiterio, o tfunulo com a prancha 

de surfe, dados reais que ganham nova roupagem na narrativa e motivam o leitor. As 

palavras de Walcyr Carrasco, na primeira orelha do livro, tambem cooperam para 

legitimar a importancia da autora no mercado editorial juvenil. Nas Ultimas p3ginas do 
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exemplar, o texto "Os sonhos de Marcia Kupstas" expoe dados biognificos da autora, 

que a contextualizam no cenario de escritores da literatura para criam;as e jovens, 

seguido de uma rica entrevista acerca da obra, na qual sao demonstrados seu interesse 

por hist6rias de fantasmas, sua opiniao sobre as personagens e a influencia da vida real 

para a cria9ao literaria. Na quarta capa ha uma foto da autora com informa96es sobre 

sua importancia para a literatura juvenil brasileira. Ainda na quarta capa, o vocabulo 

"evoca9ao" e reproduzido como em um dicionario: "subst. 1. recorda9ao 2. tentativa de 

atra9ao de espiritos, almas, etc." (In: quarta capa), seguido de um breve resumo da 

hist6ria, informa96es que funcionam como um convite a leitura. 

Assim, ainda que o livro incida na trivialidade de um tema ja bastante 

recorrente na literatura, ao construir uma trama na qual adolescentes viajam em periodo 

de ferias para viverem aventuras sem a presen9a dos pais, sobressaem-se qualidades 

como: a explora9ao coerente da estrutura do genero suspense; a existencia da voz 

juvenil do narrador; a constru9ao de personagens verossimeis; o reconhecimento de 

interesses comuns do jovem, como a busca pela liberdade e a necessidade de 

reconhecer-se no grupo. Sao essas algumas das particularidades que compoem as 

publica96es voltadas ao publico jovem na atualidade, contribuindo para consolidar um 

genero que vem ganhando autonomia estetica e caracteristicas pr6prias, tendencias que 

podem ser percebidas pelos premios concedidos na modalidade "literatura juvenil" por 

diferentes instancias de legitima9ao, pelas sele96es regulares realizadas pelo Programa 

Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) e pela tradi9ao de pesquisa na area. 

Como se nota, Evocar;:ifo e leitura indicada a professores para que possam 

mediar trabalhos na escola na perspectiva do letramento literario, contribuindo para a 

forma9ao do leitor e para a difusao de autores e obras da literatura juvenil. E, claro, 

leitura indicada ao jovem que, por meio desse suspense, podera buscar novas narrativas 

envolventes. 
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