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 APRESENTAÇÃO

 A revista Multiciência apresenta o seu Volume 11 contendo 22 artigos originais, 
em todas as áreas do conhecimento. Os artigos foram avaliados pelo Conselho Editorial 
e por assessores científicos ad hoc, utilizando o sistema “duplo cego”. Os artigos 
versam sobre pesquisas em diferentes áreas do conhecimento, respeitando a proposta 
da revista Multiciência desde seu primeiro volume. Esperamos que esta abordagem 
multidisciplinar oferecida pela revista Multiciência possa auxiliar o leitor a ter seu 
ambiente de ensino, pesquisa e extensão permeado cada vez mais por uma concepção 
interdisciplinar.

 Considerando-se a pesquisa como uma atividade de investigação que tem como 
característica fundamental a construção do conhecimento, o Centro Universitário 
Central Paulista, por meio do volume 11 desta publicação, reafirma seu compromisso 
em divulgar o conhecimento científico, cultural e tecnológico produzido não só por 
seus docentes e discentes, mas também por pesquisadores de outras instituições, sejam 
elas públicas ou privadas.

Mauro Masili
Editor
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O SERTÃO E A AMAZÔNIA: REPRESENTAÇÕES LITERÁRIAS

Alexandre PACHECO1

Robson Mendonça PEREIRA2

RESUMO: Este trabalho tem como intenção analisar as representações literárias do 
Sertão e da Amazônia marcadas pela influência das forças de civilização. Percebemos 
isso a partir das imagens produzidas por Oliveira Viana em relação à exploração 
predatória da Mata Atlântica, no sertão paulista e também nos enfoques realizados 
por Euclides da Cunha e Francisco Foot Hardman para o sertão nordestino e para a 
Amazônia. A partir disso procuraremos discutir a produção literária realizada por estes 
intelectuais, como historicamente contendo a compreensão de como a violência e a 
barbárie sempre se constituíram aspectos fundadores das relações entre homens e entre 
homens e o meio natural nestes imensos territórios brasileiros.

PALAVRAS-CHAVE: Sertão; Amazônia; Representações literárias; forças de 
civilização; violência; barbárie.

Introdução

Desde o período colonial foram produzidas no campo literário imagens acerca 
da natureza no território brasileiro e dos homens que a habitam, enfatizando aspectos 
relacionados à sua exploração e a uma convivência nem sempre harmoniosa. Estas 
representações encontram-se presentes não somente no âmbito da historiografia, 
como também nos discursos de personalidades políticas e acadêmico-científicas que 
procuravam exaltar e justificar as ações de ocupação dos sertões e fronteiras. Tais 
processos tornaram-se foco de uma preocupação recente dos historiadores associada a 
um enfoque ainda mal definido, o da história ambiental. 

As representações literárias do Sertão e da Amazônia marcadas pela influência 
das forças de civilização

1  Professor do Departamento de História da Universidade Federal de Rondônia/UNIR - 
Campus Porto Velho. CEP: 78900-000. Porto Velho, Rondônia, Brasil.
Email: nelsonfonseca4@hotmail.com
2  Professor do Departamento de História da UnUCSEH – Universidade Estadual de Goiás. 
CEP: 75132-903. Anápolis, Goiás, Brasil. E-mail: robsonmenper@hotmail.com
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Doin (2001) ao tratar das raízes do que denomina “Brasil bucaneiro” cita 
trecho revelador da parte introdutória ao Recenseamento de 1920 redigido por Oliveira 
Vianna, no qual atesta o espírito de aventura que moveu colonizadores e desbravadores 
ao longo da história. O movimento expansivo de ocupação sem limites é descrito de 
maneira épica, em termos de uma luta entre civilização e barbárie, ao descrever e 
exaltar os modernos “bandeirantes”:

Nessa imensa e grandiosa linha do assalto a selva primitiva, o ponto 
de maior dramaticidade e violência não está, porém, nem na serra rio-
grandense, nem nos altos platôs do Iguaçu. São os imensuráveis sertões do 
oeste paulista; compreendidos nas bacias do Paranapanema, do Tietê, do 
Mogi Guaçu e do Pardo, onde se está travando a nossa grande batalha do 
homem contra a floresta tropical e o deserto. É ai [sic] que o colonizador 
nacional revela a sua superioridade sobre o colonizador estrangeiro, pela 
sua capacidade organizadora e pela energia da sua ação. Não é, como o 
colono alemão, o desbravador isolado e em pequena escala; não ataca a 
floresta paulatinamente e aos bocados; bate-a em cheio e em grande, 
abrindo-lhe clareiras formidáveis, sobre as quais faz ondular o oceano 
verdejante dos cafezais. Não entra a selva, modesto e humilde, armado 
do seu machado e da sua foice, acompanhado da família, como um 
pequeno proprietário; invade-a, senhorialmente, como a invadia outrora, 
acaudilhando um numeroso exército de batalhadores, armados já agora, 
não de arcos, espadas e mosquetes, mas de instrumentos e utensílios aptos 
para o desbaste, a monda, as carpagens. (Recenseamento do Brasil, 1920, 
p. 307).

Vianna considera legítimos os motivos que levam “bugreiros” e “grileiros” a 
promover a destruição da paisagem natural e dos povos autóctones para abrir os sertões 
ao avanço da lavoura cafeeira e as forças motrizes do progresso que se complementava 
na ferrovia, no colono estrangeiro e na urbanização.

Este mesmo tipo de narrativa se repete em muitos outros relatos. É a constância 
de uma visão negativa a respeito das florestas e matas. Por detrás da imagem de uma 
natureza idílica e intocada, habitada por bons selvagens, que aparece nas gravuras e 
nos relatos de viajantes estrangeiros que estiveram na América Portuguesa, persiste 
uma tensão ambivalente: o medo e o temor diante de um mundo desconhecido e 
indecifrável.

Warren Dean (1996) em seu longo estudo a respeito da devastação da 
Mata Atlântica assinalou que este sentimento estava presente na mentalidade de 
conquistadores que tentavam se aventurar naquela selva tropical. A defesa da civilização 
acabou por prevalecer no discurso dando legitimidade ao método que se seguiu durante 
séculos do domínio do homem sobre aquele cenário edênico, transformado em “espaço 
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produtivo” através da técnica instrumental e pelas necessidades do desenvolvimento 
(SANTOS, 2005, p. 48-9).

Em inúmeros textos produzidos por escritores, naturalistas e políticos é possível 
encontrar diversas representações subjetivas a respeito dos sertões brasileiros, um 
sertão no plural, pois são múltiplas suas percepções mentais.

Nas primeiras décadas do período republicano o discurso de matriz positivista 
propunha uma clara definição geográfica e social do sertão, um imenso espaço territorial 
vazio a ser mapeado e devidamente nomeado. Nesta linha, Euclides da Cunha em sua 
obra Os Sertões (1974), partia de uma visão dicotômica que se tornou clássica: o sertão 
como lugar da negação da nacionalidade, lócus do incivilizado, da barbárie e do atraso 
em contraposição ao litoral. Propunha a urgente intervenção retificadora daqueles 
desvios a fim de tornar possível um projeto de nação que incorporasse o sertanejo em 
seu cerne.

Esta linha de proposição inspirou também diversos empreendimentos de 
expansão nas chamadas “franjas pioneiras” paulistas. O novo oeste (re)descoberto pela 
Comissão Geográfica e Geológica que incorporou imensas áreas “vazias” ao mapa 
estadual. Em 1920, o então presidente de Estado Washington Luis, que militara décadas 
antes em favor da exploração dos diversos rios caudalosos, apontando as possibilidades 
econômicas daquele “sertão” paulista (ARRUDA, 2000, p. 130), vibrava com o sucesso 
da instalação da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB) que se fizera ao custo de 
formidável desmatamento e extermínio dos índios caingangues:

Ha [sic] em todo esse território entre os rios Paraná, Tietê e Paranapanema, 
que, ha [sic] pouco mais de uma dezena de anos, ainda figurava nos 
mapas paulistas como sertão pouco conhecido habitado por índios, e cuja 
superfície é maior que a de muitos Estados da União Brasileira, e hoje 
penetrados de estradas de ferro, um mundo novo de criar, na vida paulista. 
Com as medidas indicadas o êxodo que se nota para essas terras novas, não 
deixara nas outras, já em exploração antiga, o desamparo e a solidão; uma 
colonização sólida, fixa, continuará, por modo diferente, a prosperidade 
anterior. (MENSAGEM PRESIDENCIAL, 1921, p. 61). 

Esta expressão do ideário do progresso demonstra um aspecto relevante: a 
ideia de um sertão móvel, fugidio e constantemente em mutação. Na medida em que 
as forças da civilização urbana avançavam em direção ao interior, o sertão parecia 
se deslocar para frente. Nas pequenas urbes localizadas em pontas de linhas férreas 
nas áreas de expansão cafeeira nos quais era difícil discernir o limite entre a ordem 
e a desordem, iam se definindo os contornos imediatos de uma civilidade estreita, 
permeada pelo favor dos chefes locais e pela violência de seus capangas, pela ausência 
da lei e território da bandidagem.

Por outro lado, a idéia do sertão como lugar da negação da civilização não foi 
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apenas capaz de engendrar transformações em territórios, no interior do Brasil, a partir 
de intervenções proporcionadas com a ajuda do avanço técnico e científico ocorrido no 
mundo ocidental: moldou também o sentido de como a memória de escritores tratou 
a construção da origem e identidade de seus viventes e o caso de Euclides da Cunha, 
neste sentido, se coloca como um dos mais emblemáticos.

De acordo com Ettore Finazzi-Agrò, o autor fluminense mobilizou sua 
memória para a construção da identidade sertaneja utilizando o recurso da substituição 
da História pela Geografia. Assim, por meio da mobilização de um memorialismo 
geográfico procedeu-se a busca da identidade proposta através do recolhimento de 
fragmentos dispersos de sua existência a partir da experiência que Euclides teve nos 
sertões baianos.

Movimento da memória, segundo Agrò, arqueológico e genealógico, passível 
de permitir a construção da origem e destino da trajetória do sertanejo através do 
recolhimento de seus “cacos coloridos e vetustos” (AGRÒ, 1999, p. 14) encontrados 
no espaço distante e atrasado do sertão que coexistiu de forma isolada diante de outras 
regiões mais modernas do país.

A partir dessa operação, a memória transformou-se em herança da geografia: 

O caso que eu considero exemplar e paradigmático é, obviamente, o 
de Euclides da Cunha: brasileiro que, dentro de sua adesão inquieta ao 
positivismo, teve a coragem de descobrir e denunciar aquilo que outros 
brasileiros tinham escondido sob o tapete da história e das boas intenções 
nacionalistas. Ou seja, que sendo, a sua Pátria, uma “terra sem pátria” (o 
que significa também sem pai, sem descendência ou tradição paterna), 
sendo um espaço imenso e fundamentalmente sem história, era preciso 
pensar o País a partir não do tempo que ele ocupa, que ele organiza e pelo 
qual ele é supostamente organizado, mas, justamente, partir do espaço – 
espaço fundamentalmente vácuo – que ele realmente preenche e que lhe 
dá sentido. Toda a sua obra maior pode, de fato, ser lida como uma grande 
tentativa, finalmente consciente, de substituir a História com a Geografia 
e, por isso, de encontrar o Passado no Longínquo, o Antigo no distante, e, 
sobretudo, de identificar o princípio histórico com o Centro geográfico. 
(AGRÒ, 1999, p.11).

Dessa forma, Euclides procura realizar a inscrição do sertanejo em um espaço 
construído como geograficamente histórico, demonstrando-o como um homem culturalmente 
não contemporâneo do Brasil no início do século XX (AGRÒ, 1999, p.8-12).

Assim é preciso estudar o homem de Euclides não a partir do tempo, mas do 
espaço que ele ocupou, já que o lugar do início seria definido “[...] a partir da forma 
que ele assume e que o delimita e o institui [...]” (AGRÒ, 1999, p. 7).

Agrò comenta o seguinte a respeito do olhar de Euclides da Cunha sobre o 
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homem do sertão:

O Sertanejo, nesse epos negativo, é o monstrum, fascinante e terrível, 
que ocupa um Centro medonho onde se manifesta e, ao mesmo tempo, 
se oculta o passado nacional: ele é o mito racionalizado da Origem, ele é 
o ser irracional que logicamente, como todo fundamento, “vai ao fundo e 
some” deixando no seu lugar apenas e sempre um vazio. Desse espaço que 
está no começo dos tempos, desse homem primordial que fica À margem 
da História, só um geógrafo disfarçado de cronista, só um autor épico 
mascarado de cientista, tenta recuperá-lo, justamente, como “figura”, isto 
é, como presença de uma ausência. (AGRÒ, 1999, p. 12).

Euclides ao retratar a vida do sertanejo frente ao processo de modernização do 
país, percebeu-o antes como reminiscência das formas de ser e de viver de homens 
rudes provindos de São Paulo. Homens que rumaram para o interior nordestino e se 
misturaram aos indígenas que ali viviam desde tempos imemoriais. Lá ficaram “[...] 
divorciados do resto do Brasil e do mundo, murados a leste pela Serra Geral, tolhidos 
no ocidente pelos amplos campos gerais, que se desatam para o Piauí e que ainda hoje 
o sertanejo acredita sem fins.” (CUNHA, 1974, p. 88 e 89).

A essa situação de isolamento geográfico, por outro lado, somar-se-ia o 
isolamento que as formas de servidão –– enquanto excrescências retrógradas de nossa 
nação  –– imporiam ao espírito dos sertanejos ao assumirem, por exemplo, a função de 
vaqueiros. Vejamos, neste sentido, as palavras do autor: 

[...] o fazendeiro dos sertões vive no litoral, longe dos dilatados domínios 
que nunca viu, às vezes. Herdaram velho vício histórico. Como os opulentos 
sesmeiros da colônia, usufruem, parasitariamente, as rendas da sua terra, 
sem divisas fixas. Os vaqueiros são-lhes servos submissos. (CUNHA, 
1974, p. 108)

Por outro lado, o universo mental do homem sertanejo captado por Guimarães 
Rosa se contrapõe frontalmente aos dos escritores da geração de Euclides da Cunha, ao 
revelar “as vicissitudes sertanejas e a complexidade de uma estrutura social regida por 
uma lógica própria” (CORREIA, 2010, p. 4-5). Para Rosa é praticamente impossível 
situar o sertão em um lugar físico, uma vez que por possuir uma natureza fugaz não se 
definiria por parâmetros teórico-racionais, mas a partir da experiência de seus viventes.

Mas em contraposição ao que expomos até aqui sobre o imaginário e as 
representações relativas ao sertão, o que dizer sobre as paisagens literárias voltadas à 
Amazônia e que a retrataram como uma espécie de imenso (de)sertão?

No tocante à Amazônia, podemos afirmar que o imaginário representado 
pelas forças de civilização também se fez presente nas visões de vários cientistas, 
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viajantes, religiosos, historiadores e literatos que procuraram descrevê-la. Neste 
sentido, podemos perceber os indícios desse imaginário na descrição que Francisco 
Foot Hardman realizou em seu livro A vingança da Hiléia, por exemplo, da literatura 
constituída sobre a região no final do século XIX e inícios do século XX. Para Hardman, 
a Amazônia surgiria a partir dessa produção literária como voragem da História a partir 
dos impasses contidos em suas representações e que em conjunto a retratariam como o 
produto de uma de uma gênese incompleta (HARDMAN, 2009, p. 25).

Neste sentido, Franklin Távora no prefácio ao livro O Cabeleira, de 1876, 
espécie de manifesto naturalista, constante nesta sua obra romântica, retratou a 
Amazônia em sua imensidão e natureza complexa, através da perspectiva de que toda e 
qualquer representação artística, científica, política sobre a região deveria ser realizada 
considerando-se o processo civilizatório e as leis do progresso que o desenvolvimento 
da economia da borracha lá instaurou e fez com que a Amazônia se transformasse em 
uma nova fronteira para a expansão do capitalismo (HARDMAN, 2009, p. 25). 

No citado manifesto, Távora delineia a Amazônia como um mundo que seria 
objeto dos mais variados anseios civilizatórios, tanto em termos de sua retratação 
literária como também em termos de sua inserção junto à cultura de elite do país. 

Essa perspectiva em relação à Amazônia, por outro lado, não evitou que Távora 
também olhasse para a região como um “território distante, remoto no tempo e no 
espaço, envolto nos mistérios de seus rios, florestas, línguas ‘sem história’, enfim, no 
império de uma violência naturalizada, na fúria ancestral de uma natureza indômita.” 
(HARDMAN, 2009, p.25). 

Essa visão de uma natureza violenta e bárbara configurou-se em verdadeiro 
lastro de lugar-comum das narrativas que tiveram a Amazônia como foco central, 
podendo, inclusive, ser encontrado em autores de países vizinhos como o romancista 
colombiano José Eustasio Rivera, em sua obra La vorágine, de 1924 (HARDMAN, 
2009, p.26). 

Diante de nossa discussão, entretanto, cabe ressaltar que esse lastro de lugar-
comum também pôde ser percebido a partir do final do século XIX e inícios do século 
XX, nas narrativas de autores como Inglês de Souza, em obras publicadas entre 
1876 e 1893, como o Cacaulista, História de um pescador, O coronel sangrado, O 
missionário e Contos Amazônicos. Obras que se baseiam nas imagens presentes nas 
memórias de tapuios, caboclos e cabanos da região de Óbidos, no Pará, possibilitando 
a descrição por parte de Inglês de Souza da resistência cultural dessas populações 
contra a violência de coronéis (HARDMAN, 2009, p.27-28).

A partir, entretanto, dessa abordagem da literatura do final do século XIX e 
inícios do século XX, em autores como Franklin Távora e Inglês de Souza, temos 
novamente a presença de Euclides da Cunha, como um dos principais autores do 
realismo naturalista que passou a predominar como esteio da representação literária da 
Amazônia durante o século XX (HARDMAN, 2009, p.28).

Neste sentido, podemos notar tanto a partir das análises de Hardman quanto 
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a partir de obras como À Margem da História, o quanto esse realismo naturalista 
também incorporou o lastro de lugar-comum que constantemente procurava descrever 
a Amazônia como um território violento e bárbaro. Isso, sobretudo na narrativa que 
Euclides teceu para a construção da experiência dos seringueiros em constante luta e 
adaptação à natureza da floresta amazônica nos longínquos seringais do Acre. 

Na Amazônia, segundo Euclides da Cunha, o patrão transformou o migrante 
em seringueiro e o enviou para duras frentes de trabalhos na floresta. No momento 
de sua chegada, apesar de ser ainda um “brabo”, isto é, não ter aprendido a manusear 
o corte da seringueira, já era um endividado, pois havia sido obrigado a comprar 
seus mantimentos no barracão a preços exorbitantes e seguir solitário levando suas 
bagagens e seus mantimentos para seu posto de trabalho no meio da floresta. Nessa 
condição, contudo, ao final de todo um ano de trabalho, não conseguia saldar sua 
dívida. Continuava a ser um devedor e raramente conseguiria deixar essa terrível 
condição. Passando de “brabo” a “manso”, entretanto, o seringueiro ainda não seria 
capaz de saldar sua dívida e, portanto, não seria capaz de concretizar um sonhado 
enriquecimento que dificilmente poderia acontecer (CUNHA, 2006, p.29-30).

Vejamos o quadro pintado por Euclides neste sentido:
Aquele tipo de lutador é excepcional. [...]
O homem de ordinário leva àqueles lugares a imprevidência característica 
da nossa raça; muitas vezes carrega a família, que lhe multiplica os 
encargos; e quase sempre adoece, mercê da incontinência generalizada. 
(CUNHA, 2006, p.30).

Dessa forma, o patrão impunha ao seringueiro um contrato desastroso, onde os 
regulamentos eram expressivamente dolorosos, como o de não poder retirar-se antes 
de saldar as transações comerciais, além de só poder comprar no armazém do barracão. 
Esse regulamento fez com que o seringueiro fosse um estranho dentro de sua própria 
morada já que o patrão não o ligava a terra. Por conta disso, todos os benefícios feitos 
nas propriedades seriam perdidos no momento em que o seringueiro delas se retirasse. 
Assim, o morador não se apropriava da terra para o cultivo devido ao fato de que a 
qualquer momento poderia ser expulso sem direito a nada (CUNHA, 2006, p.30-1).

A descrição dessa sociedade que se desenvolveu nos seringais de forma anômala, 
e que isolou mentes e corpos, também deveu sua carga dramática à indignação que 
alimentou a escrita do autor em sua característica denunciatória. Isso foi passível de 
ser apreendido por nós através, novamente, do estudo de Leandro Tocantins, quando 
frisou a descrição que Euclides da Cunha fez da exploração do seringueiro pelo 
patrão em À Margem da História, uma descrição de um escritor horrorizado com a 
organização social presente nos seringais, que acabou por colocar à prova seus valores 
humanos e seus ideais políticos. Denunciou, por exemplo, que ele esteve à frente de 
uma das organizações do trabalho mais criminosas que o egoísmo humano poderia ter 
produzido (TOCANTINS, 1992, p.134).
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A análise de Tocantins, enfim, só veio corroborar nossa tese sobre a similitude 
que a concepção do seringueiro em Euclides da Cunha possuiu com a de seu sertanejo 
em termos de homens “esquecidos” pela Pátria, em pleno final de século XIX e 
alvorecer do século XX. 

Em Os Sertões, lança-se em defesa do homem esquecido do interior 
brasileiro, vítima das injustiças sociais e da apatia dos poderes públicos. 
Em À Margem da História, reaparece mais agressivo nessa luta a favor do 
seringueiro, aquele que se constitui como hóspede dentro dos seringais [...] 
(TOCANTINS, 1992, p.135).

Mas a escrita que incorporou a indignação, alimentando a denúncia do escritor 
fluminense, foi também capaz de descrever sem disfarces e sem piedade a real 
condição humana dos migrantes nordestinos em sua chegada e posterior esquecimento 
nos seringais. 

Euclides da Cunha em À Margem da História escreveu sobre as duras 
condições dos brasileiros deslocados para a Amazônia como uma espécie de multidão 
de martirizados, que após enfrentarem os tumultuados embarques, chegaram à região 
com suas bocas famintas, seus corpos febrentos e variolosos “[...] em condições 
de malignar e corromper as regiões mais salubres do mundo. [...]” Vivendo numa 
mobilização expurgatória da qual eles jamais se curariam, pois os “[...] banidos 
levavam a missão dolorosíssima e única de desaparecerem...” (CUNHA, 2006, p. 49).

Essas imagens que compõem o sentido histórico do seringueiro podem ser 
também encontradas em artigos de Euclides da Cunha como “Entre os seringais” 3. 
Imagens que remetem a uma sociedade que teve suas tradições massacradas de forma 
dramática no momento de sua transplantação para a Amazônia. Tradições silenciadas 
pela solidão que esse tipo humano teve de enfrentar em meio à natureza dos seringais, 
já que ali o homem, ao ser desprovido do que poderia ter construído “[...] em anos de 
trabalho, pelo egoísmo e cobiça dos patrões, sucumbe ao ataque traiçoeiro das doenças. 
[...]” Homem, “[...] que faz parte da sociedade ‘que ali se agita no afogado das espessuras, 
esterilmente, sem destino, sem tradições, sem esperanças’” (TOCANTINS, 1992, p.135).

O estudo de Tocantins, por outro lado, fez-nos perceber como o seringueiro se 
constituiu em Euclides da Cunha mais do que a tradução de um tipo humano que teve 
suas características físicas e estéticas produzidas a partir de seu isolamento. Tocantins 
demonstrou como o escritor fluminense foi mais fundo e tentou penetrar na alma desse 
homem ao descrever os males que sua condição miserável e a restrição de sua liberdade 
imprimiram ao seu espírito, a partir das formas de organização de trabalho criminosas 
presentes nos seringais. 

A partir disso, vemos, de acordo com Tocantins, que a força da denúncia 

3  Artigo publicado na revista Kosmos, no Rio de Janeiro, no início do século XX. 
(TOCANTINS, 1992, p. 131).
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encontrada nos Sertões se repete em seu discurso sobre a Amazônia, caráter que 
fundamentalmente marcou sua obra, qual seja a representação do que é crucialmente 
humano nos tipos que retratou nessas duas regiões (TOCANTINS, 1992, p. 137).

 

Considerações finais

Ao terminar nossa análise sobre o imaginário de representações do sertão e 
da Amazônia, vimos o quanto a produção literária baseada nestas duas regiões foi 
marcada, a partir da influência das forças de civilização, pela construção de imagens 
que tiveram como um claro fio condutor a recorrência da violência e da barbárie 
enquanto aspectos fundadores das relações entre os homens. Assim também entre os 
homens e o meio natural. 

Percebemos isso a partir das imagens produzidas por Oliveira Viana em 
relação à exploração predatória da Mata Atlântica no sertão paulista, como também no 
enfoque realizado por Euclides da Cunha, tanto para o sertão nordestino, como para a 
Amazônia. 

The Brazilian backland and the Amazon: literary representations

ABSTRACT: This paper is intended to analyze the literary representations of the 
Brazilian backland and the Amazon marked by the influence of the forces of civilization. 
We see this from the images produced by Vianna in relation to the predatory exploitation 
of the Atlantic Forest in the interior of São Paulo and in the approaches made   by 
Euclides da Cunha and Francisco Foot Hardman to the interior Northeast and the 
Amazon. From this, we will seek to discuss the literary production performed by these 
intellectuals as containing historical understanding of how violence and barbarism has 
always constituted the founding aspects of relations between men and between men 
and the natural environment in these vast tracts of Brazil.

KEYWORDS: Brazilian backland; Amazon; literary representations; forces of 
civilization; violence; barbarism.
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A INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MÉDICOS NO CONTEXTO 
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RESUMO: o presente trabalho procura posicionar o Brasil no comércio internacional 
de produtos para a saúde. Analisa, para esse fim, os dados de vários países no mercado 
internacional de produtos médicos entre 1997 e 2005. Como foco, a pesquisa concentrou 
atenção sobre os dados das principais nações que negociam instrumentos médicos, 
produtos farmacêuticos, medicamentos e equipamentos médicos de diagnósticos. 
Constatou-se uma acentuada concentração no comércio internacional de produtos 
médicos e um importante avanço do Brasil nos últimos anos. Entretanto, a política de 
apoio ao segmento industrial de saúde ainda carece de objetividade e coordenação.

PALAVRAS-CHAVE: Produtos médicos; comércio exterior; política tecnológica.

Introdução

Analisar a situação do comércio internacional de produtos para saúde e o 
desenvolvimento dessa indústria envolve temas muito mais abrangentes que somente 
relações comerciais. Questões como a dignidade humana, a bioética e o que se entende 
1  Participaram da pesquisa e análise dos dados as estudantes da UFABC Cristiane Tiemi S. 
Ganaka, pesquisadora PIBIC/CNPq e Letícia F. Silva e a estudante Lindinalva Candido Machado do 
curso de Ciências Sociais da Unicamp.
2  Economista, Mestre e Doutor pela Unicamp. Professor e Pesquisador Centro de Engenharia, 
Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS) da Universidade Federal do ABC - UFABC. Rua 
Santa Adélia, 166. Bairro Bangu. Santo André - SP - Brasil. CEP 09.210-170. 
E-mail: josehenrique.souza@ufabc.edu.br.
3  Economista pela Puc-Campinas.  E-mail: wdelazari@gmail.com.
4  Doutor em Economia pela Unicamp. Professor e pesquisador na Faculdade de Ciências 
Econômicas da PUC Campinas. E-mail: josmarcappa@gmail.com.
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por qualidade de vida, desenvolvimento e sustentabilidade dos sistemas produtivos 
aparecem com freqüência. Igualmente suscita considerações sobre problemas de 
cunho social decorrentes de desequilíbrios econômicos, financeiros, produtivos e 
tecnológicos entre nações.

Assim, refletir sobre o desenvolvimento econômico requer uma abordagem 
ampla que passa, necessariamente, por considerações a respeito do acesso dos 
indivíduos à saúde. Tais ponderações devem ser respaldadas por análises do contexto 
econômico no qual o ser humano se desenvolve. Assim, é essencial entender as 
condições materiais que suportam a produção de bens voltados para as necessidades 
mais essenciais da espécie humana, em especial para a saúde. Isto porque a qualidade 
da saúde em um país é causa e efeito do desenvolvimento econômico e industrial 
(TRAVERSO-YEPEZ, 2007; SOUZA e GRUNDY, 2004)

Entender as condições do sistema produtor local de bens médico-hospitalares é 
primordial para propor medidas públicas de incentivo a esse segmento primordial para 
a qualidade de vida no país. Para isso é preciso coletar dados sobre a inserção brasileira 
no mercado mundial e o grau de dependência externa do Brasil. 

O principal objetivo dessa pesquisa é detalhar os dados da balança comercial 
brasileira montando uma série histórica para verificar os ramos nos quais as empresas 
brasileiras possuem maiores dificuldades. Assim, identificando as fraquezas da indústria 
brasileira de insumos e equipamentos médico-hospitalares é possível pensar em 
políticas de estímulo ao setor. Para chegar a esse objetivo a separação por seguimentos 
de produtos permite uma pesquisa detalhada que revela os produtos que possuem maior 
representatividade na balança comercial e que geram maior dependência externa. Com 
esses dados é possível propor medidas de incentivo para segmentos da indústria local 
de produtos médicos. 

A primeira parte do artigo aborda a metodologia de coleta e de tratamento dos 
dados. Em seguida é feito um estudo panorâmico da inserção externa do Brasil no 
segmento de produtos médicos. Por fim o artigo analisa a localização das empresas 
brasileiras fabricantes de produtos médicos no território brasileiro.

Metodologia

A abertura econômica brasileira nos anos 1990 alterou intensamente a estrutura 
industrial brasileira. Alguns segmentos industriais praticamente desapareceram 
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tornando o país ainda mais dependente de produtos importados. 

Além da abertura da econômica, a difusão da “especialização vertical” formando 
uma “cadeia de global valores” ampliou a interdependência entre parques industriais 
localizados em distintos países. Esse novo sistema de produção vem modificando a 
relação entre o comércio exterior, o sistema nacional de inovação e a estrutura industrial 
de cada país (MACADAR, 2009; OCDE, 2011; STAL, 2010; WTO/JETRO, 2011).

Na indústria de produtos para a saúde os resultados dessas duas forças sobre 
os fabricantes locais precisam ser avaliados com profundidade. Para iniciar um estudo 
nessa direção foi feito um levantamento sobre o comportamento da balança comercial 
brasileira de produtos para saúde, um estudo sobre a participação do Brasil no mercado 
internacional e outro estudo sobre a localização dos produtores no território brasileiro.

Foi realizada uma avaliação panorâmica do segmento produtor de insumos e 
equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais no Brasil a partir de 
dados do “International Trade Center” e do “Handbook of Statistic” da Unctad. 

Para detectar os ramos mais competitivos e vulneráveis da indústria brasileira 
de produtos para a saúde foi feito uma varredura no sistema de dados do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio exterior. Desse modo foi montada uma série 
história de 1996 a 2006 com dados de importação, exportação e saldo comercial para 
o segmento analisado em três fontes de dados.

Para verificar se as empresas brasileiras formam “clusters” ou se dispersam 
pelo território nacional foi feito um estudo sobre as bases de dados da RAIS – Relação 
Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e da Associação Brasileira 
das Indústrias de Material Médico-hospitalar - ABIMO.

Com as informações coletadas foi possível avaliar a dependência externa do 
Brasil no segmento de produtos médicos, entender a concentração espacial dessa 
indústria e identificar os ramos deficitários, superavitários e aqueles que estão sendo 
“destruídos” ou estimulados pela abertura comercial recente.

O Quadro Internacional

A indústria de produtos para saúde apresenta grande participação no comércio 
internacional, o que demonstra uma janela de oportunidade para exportações nacionais. 
Como demonstrado na tabela 1 esses produtos representam aproximadamente 3,33% de 
toda a movimentação de bens entre países. Entretanto, o aumento da competitividade e 
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a concentração da produção e do mercado consumidor em poucos países vêm criando 
barreiras para diversos produtores de países em desenvolvimento. As exigências das 
autoridades reguladoras, a velocidade das transformações tecnológicas e a importância 
crescente de políticas e infra-estruturas de apoio à Ciência & Tecnologia (C&T) e 
Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) tendem a levar as empresas a se instalarem em 
países desenvolvidos.

Tabela 1: Exportações Mundiais de Produtos para Saúde 1997-2005 (em US$ milhões a preços 
correntes)

Grupos 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Farmacêuticos 27.311 28.679 30.686 31.189 35.333 40.826 50.248 60.109 66.225. 

Medicamentos 54.535 64.568 73.054 75.149 97.419 124.252 150.465 185.445 204.431 
Equipamentos 12.607 13.431 13.657 14.400 15.754 17.006 20.191 23.293 25.720 
Instrumentos 21.469 22.779 24.591 25.575 29.679 31.923 39.384 46.122 52.244

Total 115.923 129.459 141.990 146.314 178.187 214.008 260.290 314.970 348.622
Exportações 

Mundiais
(em US$ bilhões)

5.581 5.498 5.712 6.449 6.183 6.482 7.551 9.153 10.468

Participação 
Exportações 

Mundiais
2,08% 2,35% 2,49% 2,27% 2,88% 3,30% 3,45% 3,44% 3,33%

Fonte: Unctad/WTO/ITC (2009). Elaboração dos autores.

Na tabela 2 é possível verificar que 10 países controlavam quase 80% das 
exportações de produtos médicos em 2005. Segundo a UNCTAD (2004: 89), os 
países desenvolvidos são responsáveis por 73,6% do valor adicionado do setor 
manufatureiro, entretanto, apenas nove países (Alemanha, Estados Unidos, 
Bélgica, Reino Unido, Suíça, França, Irlanda, Holanda e Itália) controlam 76% 
das exportações de produtos médicos. Nesse grupo não se encontram vários países 
desenvolvidos, o que revela o alto nível de concentração nas exportações de bens 
para a saúde humana.

Em termos de valor importado os Estados Unidos somam mais de US$ 
56 bilhões, cerca de 16% de todos os produtos médicos importados no mundo 
em 2005. Dos dez maiores importadores, oito também estão entre os 10 maiores 
exportadores. Desse grupo somente Japão e Estados Unidos não pertencem a União 
Européia o que comprova que, para o setor de produtos médicos, grande parte do 
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comércio internacional ocorre entre países ricos e dentro de macro-mercados.

Tabela 2: Os Maiores Exportadores de Produtos para a Saúde: 1997-2005
Total Exportado entre 1997-2005 (em US$ bilhões Fob corrente)

Total dos Grupos: 541, 542, 774 e 872
País 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Parti-

cipação
Acumu

lado
Alemanha 16,8 19,9 20,5 18,3 24,4 24,0 32,4 44,7 49,1 14,09% 14,09%

EUA 17,7 19,4 21,6 24,1 28,6 29,2 33,6 39,8 44,3 12,70% 26,79%
Bélgica 5,8 6,5 7,7 8,1 10,8 23,2 27,3 33,0 37,3 10,70% 37,49%
Suíça 9,1 10,8 12,4 11,6 14,4 17,0 20,1 24,7 27,7 7,95% 45,44%

França 9,5 11,0 11,9 12,1 15,0 17,5 21,1 24,0 26,4 7,56% 53,00%
Reino Unido 10,7 11,6 11,8 12,6 15,0 17,0 21,9 25,3 25,5 7,31% 60,32%

Irlanda 4,5 6,0 6,4 6,2 9,5 16,5 18,5 22,9 22,4 6,43% 66,74%
Holanda 5,9 5,7 6,9 7,1 7,5 9,4 12,2 15,8 17,5 5,03% 71,78%

Itália 5,4 6,0 6,7 7,5 8,5 10,3 11,8 13,1 15,1 4,33% 76,11%
Japão 5,3 5,2 5,8 6,2 6,0 6,2 7,0 8,0 8,2 2,35% 78,46%
Suécia 3,9 4,5 4,8 4,8 5,0 5,6 7,6 8,3 8,1 2,34% 80,80%

Dinamarca 2,7 2,7 3,3 3,4 4,0 4,5 5,6 6,5 7,4 2,11% 82,91%
Espanha 1,8 2,1 2,3 2,4 2,8 4,1 5,1 5,5 7,4 2,11% 85,02%

China 1,9 2,0 2,1 2,3 2,7 3,2 4,0 4,9 6,0 1,73% 86,75%
México 1,6 1,8 2,0 2,4 2,8 3,2 3,7 4,2 4,8 1,39% 88,14%
Canadá 1,3 1,4 1,4 1,6 1,9 2,1 3,0 3,8 4,4 1,26% 89,40%
Áustria 1,4 1,6 1,9 1,9 2,2 2,6 3,4 3,6 4,2 1,21% 90,61%

Singapura 1,2 1,2 1,8 1,7 1,8 1,6 1,9 2,3 4,2 1,19% 91,80%
Índia 1,0 1,0 1,2 1,4 1,5 2,0 2,3 2,6 3,3 0,94% 92,74%

Austrália 0,9 0,8 1,0 1,4 1,5 1,4 1,8 2,4 3,1 0,88% 93,62%
Fonte: UNCTAD/WTO 2009.

Os 10 maiores importadores compraram 68% dos produtos médicos 
comercializados internacionalmente em 2005. Apenas trinta, de um total de cento 
e oitenta países importaram em 2005 mais de 90% de todos os produtos médicos 
negociados no mercado externo. Somente cinco países (Estados Unidos, Bélgica, 
Alemanha, Reino Unido e França) importaram metade de todos os produtos para a 
saúde em 2005.
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A Balança Comercial Brasileira de Produtos para a Saúde

A década de 1990 apresentou uma elevação brutal das importações brasileiras. 
As políticas de estabilização baseadas na valorização cambial e na abertura comercial 
levaram a uma nova situação competitiva para as empresas nacionais. O despreparo de 
vários segmentos industriais em meio a um período de crescimento da renda nacional 
e da renda de populações menos favorecidas (MARINHO e ARAÚJO, 2012) resultou 
em enormes déficits comerciais.

A tabela 3 sintetiza os dados externos da indústria brasileira de produtos para a 
saúde por segmentos entre 1997 e 2005 fornecidos pelo “International Trade Centre”. 
O Brasil apresenta déficits em todos os segmentos estudados. Porém, esses déficits 
são maiores justamente onde se tem o maior crescimento das exportações e exigências 
tecnológicas. Tal fato caracteriza uma deficiência estrutural da indústria local e uma 
janela de oportunidade que o Brasil vem perdendo nos últimos anos.
Tabela 3: Balança comercial brasileira de produtos médicos: 1997/2005 (em US$ milhões correntes)

Exportações
Grupos 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Farmacêuticos 119 112 107 113 109 102 111 156 198 
Medicamentos 98 136 171 153 168 184 202 238 311 
Equipamentos 8 9 7 8 9 11 11 11 13 
Instrumentos 42 48 47 53 55 72 82 107 132 

Total 267 305 332 327 341 368 406 512 654 
Importações

Farmacêuticos 673 660 821 766 851 871 835 963 1.054
Medicamentos 789 947 1.129 1.038 1.059 1.060 1.052 1.235 1.417
Equipamentos 357 421 272 226 338 250 171 209 273
Instrumentos 221 211 159 191 206 187 161 191 251

Total 2.039 2.238 2.381 2.220 2.454 2.368 2.218 2.598 2.994
Saldo

Farmacêuticos -554 -548 -714 -653 -742 -769 -723 -807 -856
Medicamentos -690 -810 -958 -885 -891 -876 -850 -997 -1.105
Equipamentos -348 -413 -265 -218 -329 -239 -160 -198 -260
Instrumentos -179 -162 -112 -138 -151 -115 -79 -84 -119

Total -1.772 -1.933 -2.050 -1.894 -2.113 -1.999 -1.812 -2.086 -2.340
Fonte: Unctad/WTO/ITC (2009).
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A Balança Comercial Brasileira de Produtos Médicos por Segmento
O quadro verificado na tabela 3 sugere que é preciso ao Brasil, não somente 

criar e absorver tecnologias em saúde, mas, também, construir uma capacidade de 
produção de bens médicos com maior sofisticação. O uso de insumos inadequados 
ou a difusão de produtos médicos importados e fabricados sem fiscalização da 
autoridade sanitária, no caso a Anvisa, são problemas que podem se agravar 
com uma maior dependência do país em relação às importações. O risco de 
desabastecimento decorrente falta de oferta externa suficiente ou problemas com 
as importações também são riscos que devem ser levados em conta. Por isso é 
preciso definir com urgência medidas de estímulo ao investimento, modernização 
e capacitação do segmento industrial de produtos médicos instalado no Brasil.

O Brasil apresenta saldos negativos em todos os ramos de produtos médicos 
chegando a um déficit total de mais de US$ 2,3 bilhões pelos dados da Unctad e 
mais de US$ 4,2 bilhões pelas informações (mais atualizadas) do Ministério do 
Desenvolvimento. Dados surpreendentes como esses reforçam o argumento de que 
a indústria local tem que avançar rapidamente em termos tecnológicos, o eu exige 
o decisivo apoio do poder público.

A tabela 4 detalha o quadro externo da indústria brasileira de produtos 
médicos de forma mais desagregada. O Brasil acumula déficits em quase todos os 
ramos da indústria para a saúde. Entre 1998 e 2005 o déficit da balança permaneceu 
na ordem de US$ 2,0 bilhões pulando para mais de US$ 4,2 bilhões em 2007. Nos 
últimos anos pesquisados (2003, 2004 e 2005), o déficit cresceu 15,8%, 27,7% 
e 34,1%, respectivamente. Ou seja, em três anos o déficit dobrou e, ao que tudo 
indica, manterá a tendência de elevação para os próximos anos.

Tabela 4: Balança Comercial Brasileira de Produtos Médicos de 1998-2007 em US$ mi - FOB
Seguimento 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Exportações

Equipamento 
Médico-hospitalar 27 24 22 24 23 36 29 31 44 55

Implante 14 19 21 22 25 27 38 48 56 81
Laboratório 6 8 6 6 7 8 12 22 26 22
Materiais de 

Consumo 53 52 57 64 70 78 112 170 177 199

Odontologia 28 25 33 29 34 40 54 64 71 83
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Radiologia/
Diagnóstico por 

Imagem
19 23 24 23 21 21 22 21 24 22

Medicamentos 157 186 180 199 222 246 293 368 502 594
Total 303 338 344 368 402 455 560 723 902 1.055

Importações
Equipamento 

Médico-hospitalar 189 138 174 202 184 140 117 159 210 276

Implante 67 65 83 87 101 122 169 216 266 344
Laboratório 295 261 258 277 229 217 231 282 335 364
Materiais de 

Consumo 160 151 155 155 158 175 200 256 301 376

Odontologia 22 22 24 30 23 22 21 24 27 36
Radiologia/

Diagnóstico por 
Imagem

437 302 248 352 272 193 220 296 325 479

Medicamentos 1.077 1.374 1.312 1.278 1.460 1.467 1.736 1.981 2.550 3.411
Total 2.246 2.312 2.253 2.381 2.425 2.337 2.694 3.213 4.013 5.287

Saldo
Equipamento 

Médico-hospitalar -162 -114 -152 -178 -161 -104 -88 -128 -166 -221

Implante -53 -46 -62 -65 -76 -96 -131 -168 -210 -264
Laboratório -289 -253 -251 -271 -223 -209 -219 -260 -309 -342
Materiais de 

Consumo -107 -99 -98 -91 -87 -97 -88 -86 -124 -177

Odontologia 5 4 9 -1 11 18 33 40 45 47
Radiologia/

Diagnóstico por 
Imagem

-418 -278 -224 -329 -250 -172 -198 -275 -300 -457

Medicamentos -920 -1.188 -1.132 -1.078 -1.238 -1.221 -1.443 -1.613 -2.048 -2.817
Total -1.943 -1.974 -1.909 -2.014 -2.024 -1.882 -2.134 -2.490 -3.112 -4.231

Fonte: MDIC, 2012. Elaboração dos Autores.

Somente no segmento de odontologia, por conta das exportações de cadeiras 
para dentistas, o Brasil não tem saldo negativo. Comparando com o comércio 
internacional o Brasil exporta mais acentuadamente produtos farmacêuticos e 
instrumentos médicos, isto é, produtos que incorporam níveis médios de tecnologia. 
Nos segmentos que demandam grandes investimentos em P&D, como medicamentos 
e aparelhos de diagnóstico, as empresas instaladas no Brasil possuem uma participação 
menor do que a média internacional.
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A Concentração Regional da Produção

Ao analisar a distribuição dos produtores brasileiros encontramos uma grande 
concentração nas regiões mais ricas do país (DIAS e ALVES, 2011). Obviamente que 
tais empresas estão instaladas em regiões que contam com grande poder de compra, 
fornecedores, redes de distribuição, universidades e institutos de pesquisa.
Tabela 5: Número de empresas fabricantes de produtos médicos por Estado

Estados e 
Brasil

Produtos 
farmo-

químicos

Medicamentos 
para uso 
humano

Material 
médico

Aparelho e 
instrumento 

médico

Aparelho e 
instrumento 
de medida, 

teste e 
controle

Total

 No % No % No % No % No % No %
Minas Gerais 17 8,6 68 10,5 50 12,2 117 10,1 15 7,1 267 10,2
Rio de Janeiro 37 18,8 81 12,5 27 6,6 76 6,6 13 6,2 234 8,9

São Paulo 52 26,4 256 39,6 198 48,2 541 46,9 140 66,4 1.187 45,3
Paraná 16 8,1 34 5,3 33 8,0 108 9,4 4 1,9 195 7,4
Santa 

Catarina 11 5,6 25 3,9 16 3,9 55 4,8 8 3,8 115 4,4
Rio Grande 

do Sul 15 7,6 47 7,3 20 4,9 80 6,9 25 11,8 187 7,1

Goiás 15 7,6 35 5,4 14 3,4 37 3,2 0 0,0 101 3,9
Fonte: Brasil (2005). Elaboração dos autores e Souza, Cappa Neves, 2008.

Segundo dados do Ministério do Trabalho e do Emprego (2005), em 2005, 
existiam 2.620 unidades fabricantes de produtos médicos no Brasil. Estas unidades 
estavam distribuídas em 477 cidades e geravam cerca 100 mil empregos formais 
diretos. É fácil verificar que os fabricantes nacionais estavam concentrados no estado 
de São Paulo. (1.187). O segundo estado com mais fabricantes, Minas Gerais, era sede 
de apenas 267 estabelecimentos. Na capital paulista estavam localizadas 497 empresas 
(tabela 6). O segundo município que apresentava alta concentração de empresas era a 
cidade do Rio de Janeiro com 163 empresas, seguida de Belo Horizonte (95) e Porto 
Alegre (84). A quinta cidade em quantidade de empresas de produtos para a saúde 
no Brasil estava localizada no interior paulista: Ribeirão Preto com 69 empresas. Em 
seguida vinham os municípios de Curitiba (54), Goiânia (44) e Campinas (38).
Tabela 6: Fabricantes Paulista de Produtos Médicos

Município Paulista Empresas Funcionários
No % No %

São Paulo 497 18,97 21.170 19,80
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Ribeirão Preto 69 2,63 2.026 1,90
Campinas 38 1,45 2.662 2,49
Guarulhos 27 1,03 4.488 4,20
Diadema 25 0,95 1.447 1,35
Barueri 23 0,88 2.726 2,55

São Jose do Rio Preto 21 0,80 1.027 0,96
São Carlos 19 0,73 329 0,31

São Jose dos Campos 19 0,73 1.810 1,69
São Bernardo do Campo 18 0,69 2.850 2,67

Cotia 17 0,65 1.088 1,02
Piracicaba 17 0,65 208 0,19
Rio Claro 17 0,65 566 0,53
Sorocaba 15 0,57 1.353 1,27

Demais Municípios do Polígono 225 8,59 11.690 10,93
Estado de São Paulo 1.187 45,31 60.483 56,57

Brasil 2.620 100,00 106.912 100,00
Fonte: Brasil (2005). Elaboração dos autores e SOUZA, CAPPA e NEVES, 2008.

Apenas dez cidades paulistas (tabela 6) concentravam mais de 28% dos 
fabricantes nacionais de produtos médicos. Incorporando aos dez municípios 
mencionados acima à área do Estado compreendida entre os municípios de São José 
do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e Marília, teremos um polígono que 
compreende a Região Metropolitana de São Paulo mais 49 cidades. Nessa região 
estendida se encontravam 45% das empresas paulistas de produtos médicos e 55 mil 
dos 60 mil empregos gerados pelo segmento no Estado de São Paulo. Nessa região 
vários fatores podem favorecer a competitividade na indústria local de produtos 
para a saúde. Porém, é necessário que uma política pública de inovação articule o 
financiamento público com as decisões de investimento na rede hospitalar. 

A Política de Compra do Estado para o Desenvolvimento de Fabricantes

O aumento da competitividade no mercado internacional vem criando novas 
exigências para os fabricantes nacionais, sobretudo no segmento de produtos mais 
complexos. Na década de 1990 o aumento da demanda no Brasil foi atendido, 
principalmente, por importações. Isto ocorreu porque a indústria nacional perdeu 
competitividade devido a distância tecnológica frente às empresas instaladas em 
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países com sistemas de inovação mais dinâmicos. Para solucionar esse problema 
seria possível aproveitar o poder de compra do Estado para apoiar o desenvolvimento 
tecnológico dos fabricantes de produtos médicos.

Aproveitar o poder de compra do estado para estimular a indústria nacional 
a desenvolver produtos mais sofisticados e com maiores coeficientes de elasticidade 
de renda parece ser a medida acertada. Mas, é preciso aliar o “public procurement” 
ao financiamento público, à infra-estrutura física de apoio ao desenvolvimento 
tecnológico e ao estímulo à competitividade. Justamente como ocorre nos países da 
OCDE e como já foi feito no Brasil com, por exemplo, os Núcleos de Articulação com 
a Indústria (NAIs). Porém, é preciso cuidar para não cometer os mesmos erros de um 
período protecionista.

Na segunda metade dos anos 1970, por exemplo, as empresas públicas federais 
passaram a organizar núcleos destinados a promover a preferência pela compra de 
produtos desenvolvidos e fabricados no Brasil. Os objetivos dos  NAIs eram orientar 
e articular a demanda estatal nas relações com as empresas nacionais. Esses núcleos 
que funcionaram até 1990 procuravam fornecer informações sobre as características 
e quantidades dos bens demandados e as possibilidades técnicas dos fabricantes 
nacionais além de fornecer subsídios para orientar centros de pesquisa. Vinculando 
a necessidade de substituir a importação de bens e serviços de engenharia ao avanço 
da empresa local os NAIs articulavam as ações de cinco agentes fundamentais do 
sistema de inovação: as agências de fomento; a demanda do Estado, os fabricantes, as 
empresas nacionais de engenharia e os centros de ensino e pesquisa.

O poder de compra do Estado, naquela época representado pelas empresas 
estatais e pela rede pública de saúde, tinha o papel de garantir a demanda por bens já 
produzidos ou que seriam produzidos por empresas nacionais. Aliado aos programas 
da FINEP o gasto público ligava a demanda dos hospitais à oferta das indústrias e à 
tecnologia dos centros de ensino e pesquisa. Esse trabalho não só canalizava a demanda 
como facilitava, para os fabricantes, a obtenção de linhas de crédito para o fomento 
industrial e tecnológico e a cobertura para os custos de desenvolvimento de protótipos.

A Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, escolhida para ser a Secretaria 
Executiva, assumiu a direção do sistema. Cabia à FINEP manter uma ação articuladora 
além de apoiar as empresas nacionais nos esforços de desenvolver ou adaptar 
tecnologias e montar laboratórios e equipes de engenharia.

A demanda pública representada no setor da saúde pelo INAMPS e a Ceme, 
tinha o papel de garantir a demanda por bens e serviços já produzidos ou que seriam 
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produzidos por empresas nacionais de forma pioneira. O gasto público ligava a demanda 
dos hospitais à oferta das indústrias e à tecnologia dos centros de ensino e pesquisa. 
Esse trabalho não só canalizava a demanda como facilitava, para os fabricantes, a 
obtenção de linhas de crédito para o fomento tecnológico e industrial; papel da Finep 
e do Bndes.

O Conselho de Desenvolvimento Industrial – CDI, instância executora da 
política industrial da época, funcionando junto ao que seria hoje o Ministério do 
Desenvolvimento concedia incentivos fiscais ao investimento e à exportação através 
da Befiex.

No lado do financiamento, o BNDES apoiava o “supplier’s credit” e, aliada à 
Finep, associava a redução do custo de desenvolvimento do produto às vantagens do 
financiamento ao usuário. Através da Finame o BNDES financiava empresas sediadas 
no país para elevar seus índices de nacionalização; iniciar a fabricação pioneira de bens 
sob encomenda e importar e adaptar tecnologias. Por meio do Bndespar, o BNDES 
fortalecia financeiramente as empresas nacionais subscrevendo ações e promovendo 
“joint-ventures” entre empresas estrangeiras e nacionais.

O uso do poder de compra do INAMPS e da CEME para desenvolver insumos, 
equipamentos e fármacos nos anos 1980 comprova que é possível um trabalho 
conjunto e bem planejado de várias instituições públicas, centros de ensino e pesquisas 
e empresas. Assim foi feito para avançar na definição de materiais, quantificação dos 
mercados, especificação, normalização, controle de qualidade e elaboração de preço 
final. Foi o caso, por exemplo, do desenvolvimento de marca-passos com a participação 
do Incor, da Finep e do BNDES. 

Atualmente, o constante vai-e-vem dos anúncios e o caráter publicitário das 
políticas públicas para o desenvolvimento tecnológico demonstram que existe pouca 
seriedade na condução da política tecnológica. A falta de um eficiente modelo de 
interpretação dos fatores responsáveis pela competitividade industrial sugere um 
apego excessivo às interpretações de modelos de desenvolvimento pouco adaptados 
à economia global. A falta de conexão entre medidas de estímulo e as brigas pela 
paternidade de uma nova “política industrial” parecem demonstrar que o planejamento 
de políticas de desenvolvimento tecnológico no Brasil está patinando a quase uma 
década.

Apenas um processo de substituição de importações, como vem sendo noticiado 
na mídia, sem o correspondente esforço inovativo focado no mercado mundial pode 
retardar a melhoria no padrão de atendimento e aumentar os custos do sistema de 
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saúde. Estimular os fornecedores nacionais a substituírem importados pode ser uma 
solução de curto prazo com reflexos negativos sobre os preços finais e, portanto, sobre 
o financiamento privado ao atendimento médico. Igualmente, pouco adiantará trocar 
ganhos de divisas por perdas com aumento do gasto nos hospitais públicos sustentados 
pelo contribuinte.

Utilizar a demanda do Estado aliada ao financiamento público é um caminho 
possível de desenvolvimento. As empresas do setor se concentram em uma região que 
oferece infra-estrutura de apoio à distribuição e ao contato com o mercado externo, 
grandes números de hospitais e centros de ensino e pesquisa.

Conclusão

O aumento da concorrência internacional, as novas exigências dos consumidores 
e a falta de dinamismo tecnológico local têm levado o Brasil a ficar cada vez mais 
dependente de produtos importados. Para elevar o padrão de vida e de atendimento 
médico no Brasil será preciso superar a dependência externa do país em relação aos 
produtos médicos fabricados no exterior. 

A importação de produtos hospitalares fabricados, muitas vezes, sem a devida 
fiscalização dos órgãos de vigilância sanitária provoca insegurança para o sistema 
hospitalar e concorrência predatória para os fabricantes nacionais. O uso de matérias-
primas de baixa qualidade e a comercialização de equipamentos, instrumentos e produtos 
farmacêuticos com especificações técnicas incompatíveis com as características da 
realidade brasileira podem agravar o quadro atual da saúde pública. As saídas para 
esses problemas provavelmente passarão pela modernização e ampliação do parque 
industrial dedicado ao abastecimento hospitalar atualmente instalado no Brasil. 

O mercado brasileiro de grandes proporções, os recursos das agências de 
financiamento e a infraestrutura de ensino e pesquisa podem apoiar a evolução do 
parque industrial local. Entretanto, será preciso que o Estado coordene com mais 
eficiência seus instrumentos de políticas públicas. É necessária aproveitar a expansão 
acelerada do comércio internacional de produtos médicos para estimular a indústria 
nacional a entrar em segmentos mais intensivos em tecnologia como medicamentos e 
aparelhos de diagnóstico. Para isso, será necessário promover um ambiente inovador 
e favorável ao empreendedorismo. Esses fatores, aliados às pressões competitivas 
provenientes do mercado externo podem incentivar o avanço das empresas nacionais 
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na direção de novos produtos, métodos, fontes de insumos, mercados e formas de 
organização industrial.

A infra-estrutura que a região onde os produtores estão instalados é rica em 
instituições de pesquisa e ensino, hospitais, fornecedores e companhias de transporte. 
Possíveis trabalhos conjuntos entre instituições públicas e privadas poderiam melhorar 
a situação competitiva desses fabricantes.

O desenvolvimento da indústria de bens para a saúde requer investimento em 
pesquisa, financiamento favorável, incubadores de tecnologia, estímulo à concentração 
das empresas e encomendas pioneiras. Por isso, a política de compra do Estado pode 
ser um instrumento eficaz para gerar demanda, testar e desenvolver bens e serviços 
estratégicos.

Como se viu, muito já foi feito no Brasil para utilizar a demanda pública 
para o desenvolvimento produtivo e tecnológico da empresa nacional. Mas toda essa 
experiência acumulada tende a se perder se a sociedade brasileira não souber aprender 
com o passado, com o que deu certo e com o que falhou. É preciso separar o que foi 
excesso de intervencionismo, o que gerou corrupção e desperdício do que foi um bom 
trabalho de fomento apoiado pelo Estado. Para isso, é fundamental não esquecer que 
apoio temporário implica na obrigação da empresa competir no mercado interno e 
global. Não esquecer o passado e avaliar experiências diversas pode evitar estes erros 
de iniciar, a partir do zero, ações públicas que nunca são finalizadas ou que apenas 
reforçam o protecionismo comercial.
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The Brazilian medical industry in the international context

ABSTRACT: The present article inquires about the Brazilian medical industry in the 
international trade. The paper had been analyzed the foreign commerce of medical 
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instruments, pharmaceutical products, medicines and diagnosis medical equipment 
of more than 170 countries. The article analyzed the evolution of Brazilian external 
commerce and the great trends of international market of medical products between 
1997 and 2004. To locate Brazil in the international context data of the main exporting 
countries and the countries that negotiate similar values exported by Brazilian 
enterprises was analyzed. There was a marked concentration in international trade in 
medical products and an important advance in Brazil in recent years. However, the 
supporting policy Brazilian health care industries still lack objectivity and coordination.

KEYWORDS: medical products; foreign trade; technology policy.
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DO PLANO DE MELHORAMENTOS AO PLANO URBANÍSTICO: 
A CONTRIBUIÇÃO DAS CONCEPÇÕES QUE IMPACTARAM O 

PENSAMENTO URBANO PAULISTA

Rodrigo Alberto TOLEDO1

RESUMO: O presente artigo pretende elencar as influências na formulação de um 
pensamento urbanístico paulista. Dessa forma, discutiremos as questões levantadas 
no período, desde as primeiras décadas do século XX até o final da década de 
1950, buscando apresentar as principais concepções urbanísticas do período que 
contribuíram na formação do arcabouço teórico utilizado por engenheiros e urbanistas 
em suas propostas de intervenções. Destarte, apresentaremos, nas quatro primeiras 
seções deste artigo, as concepções que efetivamente impactaram o pensamento urbano 
paulista até a primeira metade do século XX: Sanitarismo, concepção pendular: 
entre a Teoria Mesológica e a Teoria Microbiana; A formulação historicista 
de Camillo Sitte; A cidade-jardim de Howard e a experiência francesa. Nossas 
análises foram elaboradas a partir de ampla sistematização bibliográfica realizada no 
acervo da biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e da Faculdade 
de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, estado de São Paulo. As análises dos 
levantamentos sistematizados apontam que o pensamento urbanístico forjado no 
Estado de São Paulo sofreu influências das concepções que conduziram os debates dos 
urbanistas na primeira metade do século XX. Entretanto é de fundamental importância 
destacar que essas concepções compõem um quadro de intervenções urbanas na cidade 
de São Paulo e, visivelmente, em algumas cidades do interior paulista anteriores à 
solidificação de uma proposta interventora totalizante de cidade, denominada, 
posteriormente, de Plano Diretor. 
1  UNESP, FCLAr, PPG em Sociologia, curso de Doutorado em Ciências Sociais com período 
de estágio na Universidade de Salamanca, USAL, Espanha. Endereço: Rua Padre Duarte, 989, 14801-
310 – Araraquara – SP, Brasil. E-mail: ro-toledo@hotmail.com.br. É autor dos livros: Políticas Públicas 
e Gestão Cidadã; da Série Desafios Urbanos: Volume I Processo Histórico de Construção do Ideário 
Urbano Brasileiro, Volume II Os Desafios Urbanos do Século XXI - Planejamento, Democracia e 
Participação e Volume III A História do Planejamento Urbano na Cidade de Araraquara - Política Local 
e Planejamento Urbano pela Editora RiMa; do livro de fotografias da cidade de Araraquara Lentes da 
Cidade, também pela Editora RiMa. Artigo financiado pela Agência Governamental CAPES.
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sanitarismo; cidade-jardim; urbanismo francês.

Introdução

O presente artigo pretende elencar as concepções urbanísticas que contribuíram 
na formação do arcabouço teórico e metodológico utilizado por profissionais 
engenheiros e urbanistas e, por conseguinte, na formatação de um pensamento 
urbanístico paulista. 

Assim, a pesquisa histórica caminhou no sentido de reconstruir informações 
por meio de fontes sistematizadas e elaborar uma análise descritiva das correntes 
urbanísticas em voga até meados da década de 1950. A concepção Sanitarismo, 
concepção pendular: entre a Teoria Mesológica e a Teoria Microbiana, apresentará 
a influência que os médicos sanitaristas exerceram na formulação dos principais 
problemas enfrentados pelas cidades no início do século XX, ou seja: a higiene, a 
circulação e a estética. A formulação historicista de Camillo Sitte apresentará como 
ponto central à análise de seu livro A construção das cidades segundo seus princípios 
artísticos, que era uma resposta às intervenções que o Barão de Haussmann executou 
na cidade de Paris no início do século XX. A cidade-jardim de Howard rendeu o 
maior número de intervenções urbanas, sobretudo na cidade de São Paulo. Assistimos, 
em alguns bairros da cidade, tais como o Butantã, o Jardim América e o Pacaembú 
a assimilação da concepção de cidade-jardim: desenho radiocêntrico do arruamento, 
com a presença de parque central, avenidas e boulevares fortemente arborizados, 
edifícios públicos, mercado central etc. A experiência francesa aprofunda a prática 
de uma proposta urbanística, cristalizada em planos, voltada para o todo da cidade. 
Essa concepção enfrentou o desafio de formular um Plano Urbanístico elaborado 
por um corpo técnico especializado e que contemplasse os problemas urbanos que 
as cidades enfrentavam: periferização, mobilidade urbana, violência e emergência de 
novos atores e movimentos sociais. 

Por fim, nas conclusões, apontamos as influências de cada corrente na construção 
de propostas urbanas que se cristalizaram em planos urbanísticos e, por conseguinte, os 
conflitos gerados entre crescimento urbano, muitas vezes desenfreado, e planejamento 
urbano, visto como um instrumento ordenador/limitante do crescimento, ou seja, do 
progresso metropolitano paulista.
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Sanitarismo, concepção pendular: entre a teoria mesológica e a teoria 
microbiana

Desde o século XIX,2 as cidades, como um todo, não só no Brasil, vinham 
sendo problematizadas em diversos aspectos. Os médicos exerceram papel importante 
nesse processo, por levantar uma de suas questões centrais: a higiene. Engenheiros 
Sanitaristas do final do século XIX vieram a apresentar e concretizar de forma mais 
centrada e cabal as questões e soluções que os médicos estavam elaborando desde o 
início desse século. Classificamos em três as principais questões urbanas elaboradas 
nesse período: a higiene, a circulação e a estética. O fator econômico perpassava por 
todas elas.

Para Damasceno (1996),

Os médicos propunham-se a dar respostas adequadas a uma das principais 
questões apresentadas pela sociedade: a saúde e a qualidade de vida 
dos centros urbanos, num momento em que o crescimento das cidades 
provocava a degradação das condições de vida. (p.45)

Segundo ainda Damasceno (1996), a medicina desse período não se restringia 
somente aos aspectos clínicos da saúde, mas também a um espaço social que deveria 
ser estudado juntamente com o espaço físico. Era essa a perspectiva utilizada tanto 
por médicos quanto por reformadores do século XIX ao tentar entender os problemas 
da cidade, cujos males, para eles, estavam relacionados às emanações pútridas, os 
chamados miasmas, de matérias orgânicas em decomposição existentes em pântanos, 
águas estagnadas, esgotos, ar viciado das habitações coletivas e da falta de circulação.

As epidemias que assolaram as cidades brasileiras a partir do século XIX 
impuseram mudanças em suas organizações. Paralelamente a elas, as mudanças 
sofridas pela sociedade brasileira consubstanciadas na formação de um exército de 
mão de obra assalariada levaram a uma crescente preocupação com a manutenção/
sobrevivência do trabalhador livre, principalmente o estrangeiro, uma vez que as 
enfermidades colocavam em risco o fluxo migratório.
2  Segundo Costa (2003), a partir do século XVIII, principalmente na Europa, a cidade antiga 
(medieval) sofreu uma série de críticas, sobretudo quanto à higiene e à circulação. 
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Para Fernandes (2001),

[...] grande parte do raciocínio que justificava a importância do saneamento 
das cidades se prendia precisamente ao cálculo econômico, sendo comum 
várias referências à economia realizadas pelo fato de se baixar em um ou 
dois pontos a taxa de mortalidade nas cidades, demonstrando cabalmente a 
necessidade econômica do higienismo. (p.66).

O pano de fundo dessas questões havia sido um debate teórico-científico entre 
os higienistas do final do século XIX. Um grupo adotava a teoria do sanitarismo 
mesológico, enquanto que o outro adotava o microbiano, vejamos a seguir.

Os problemas relativos à circulação e à estética podem ser analisados dentro da 
mesma concepção, ou seja, a circulação estava diretamente ligada ao escoamento da 
produção, assim como ao acesso dos trabalhadores a suas áreas de trabalho, estando, 
portanto, associada à mobilidade de capital.

Contudo entendemos que ocorre uma infraestruturação de determinadas zonas 
da cidade em detrimento de outras. Essa concepção dialoga diretamente com os planos 
de melhoramentos que determinaram as transformações pelas quais sofreram o centro 
das principais cidades brasileiras no início do século XX. Naquela época, o enfoque 
era a circulação de pessoas, mercadorias e fluidos.

A estética estava relacionada ao aspecto que se pretendia formar para 
essas cidades: civilizadas, higiênicas e modernas. Essas características poderiam 
possibilitar contatos financeiros efetivos com o capital internacional; dessa forma, em 
grande medida, o que estava em jogo era o imaginário de cidade que se pretendia 
“comercializar”.

Essas cidades precisavam se transformar em espaços atrativos para o capital 
internacional, pois o novo papel que o Brasil ocupava na divisão internacional do 
trabalho demandava uma visão mercadológica do espaço urbano.

Segundo Andrade (1992),

A cidade como manufatura desenvolveu-se como o avanço do processo de 
urbanização do capitalismo industrial [...]. Na virada do século XIX para 
o XX, com a cultura urbanística oscilando entre a cidade como obra de 
arte e a cidade como manufatura, determinações que delimitavam campos 
do conhecimento e disciplinas distintas. Para alguns urbanistas de então, 
entre os quais Camillo Sitte, tratava-se de conciliar as dimensões técnica e 
estética na construção das cidades. (p.87 apud COSTA, 2003, p.5).
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Esses capitais, segundo Szmencsány (1993), não apenas foram capazes de 
colaborar entre si, como também se mostraram aptos a obter o apoio do Estado na provisão 
de serviços públicos essenciais, na regulação do parcelamento das terras com venda de 
lotes e na criação de infraestrutura física dos sistemas de transporte e saneamento.

A cidade, portanto, era ela própria uma mercadoria. Esse aspecto é interessante, 
pois revela que a questão estética era extremamente forte, a exemplo das propostas 
urbanísticas elaboras por Sitte e Haussmann. Já a vertente americana estava associada 
à questão do capital, da interação entre o público e o privado e da administração. São 
Paulo se insere nessa dinâmica sem, entretanto, negar a nítida influência europeia que 
sofreu, ou seja, incorpora parâmetros estéticos e higiênicos, mas também se volta para 
a questão do capital transformando seu espaço em área de expansão do capitalismo 
imobiliário especulativo.

O debate do período sobre higiene, circulação e estética pode ser entendido como 
um desmembramento dos questionamentos entre a função – papel que desempenhava 
a cidade em questão no contexto em que se inseria –, e a forma, ou seja, seu desenho.

Não podemos esquecer que um dos instrumentos dessa época era a legislação. 
Os códigos de posturas e as leis higienistas decretadas no período apontam para isso. 
Paralelamente ao debate produzido sobre a necessidade de a população promover 
uma mudança de mentalidade, existia uma corrente que defendia que as mudanças de 
hábitos, dos costumes e das crenças vigentes no período só ocorreriam por meio de 
uma ação coercitiva da lei. Contudo, para além dessa constatação, esses instrumentos 
se constituem como os primeiros dispositivos de normalização da construção civil, 
de certa forma são antecedentes dos atuais códigos de obras (códigos de posturas). 
O debate teórico-conceitual e prático revela as propostas do sanitarismo no final do 
século XIX e no início do século XX, ou seja, o pano de fundo desse debate é a questão 
do saneamento de cunho mesológico e o de cunho microbiano.

Em Andrade (1992) identificamos uma conceituação a respeito da teoria 
mesológica e da teoria do contágio que busca explicar:

[...] as condições do meio que favoreciam as doenças, bem como o modo 
delas se propagarem. Assim, após a descrição da topografia sanitária das 
cidades assoladas pelo mal, segue-se o registro dos pontos de passagem 
ou estadia dos doentes, bem como a condenação de reuniões e cerimônias 
coletivas. Revela-se, assim, que o controle das epidemias passará por uma 
ciência do território, dependerá de uma política geopolítica e será exercido 
sobre grandes massas populacionais, anunciando modernas formas de 
controle político. (p.89).
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Os métodos utilizados para controle das epidemias contavam com a criação do 
cordão sanitário, a quarentena, as fumegações, as fogueiras aromáticas, as lavagens 
de cal branca e as rezas. Às vezes, quando a moléstia já estava instalada na cidade, a 
solução era abandoná-la. 3 

A Engenharia Sanitária do início do século XIX tinha como tarefa impedir o 
contágio em uma situação de amontoamento. Por assim ser, não será à toa a presença de 
higienistas e sanitaristas entre os principais formuladores das concepções organicistas 
da cidade, com frequentes analogias entre a saúde da cidade e a do corpo humano. As 
intervenções urbanas da Engenharia Sanitária estavam pautadas no objetivo último 
de fazer com que as águas circulassem de maneira salubre. Era preciso ordenar o seu 
fluxo e conduzi-las aos esgotos.

No entanto a teoria que mais se articulou no século XIX e que se constituiu 
como a mais legitimada e aceita no decorrer do século XX foi a microbiana. O que 
promoveu um intenso debate entre a teoria mesológica e a microbiana foi a constatação 
de Louis Pasteur de que os micróbios transmitiam as doenças e não os miasmas, como 
era até então difundido e aceito.

Segundo Costa (2003),

Ao atribuir a fermentação à micro-organismos, Pasteur conseguiu, pela 
primeira vez na história da medicina, precisar a casa das doenças, assim 
como desenvolver mecanismos para evitar tais enfermidades: as vacinas. 
No Brasil, o principal seguidor dessa teoria foi Oswaldo Cruz. Foi sob 
sua administração que a Diretoria Geral de Saúde Pública, do governo de 
Rodrigues Alves (1902-1906), no Rio de Janeiro, protagonizou, segundo 
Sevcenko (1996), um dos episódios menos compreendidos da história 
recente do país: a Revolta da Vacina. (p.90).

O tifo, a tuberculose, a lepra e a varíola assolavam o Rio de Janeiro e 
colocavam em risco a economia do país. Diante desse problema, Oswaldo Cruz 
recebeu plenos poderes do governo federal para sanear a cidade. O que foi feito com 
muita competência e organização, mas também com muito autoritarismo, introduzindo 
campanhas sanitárias de cunho nitidamente militar.
3  Como, por exemplo, o que aconteceu em Araraquara no início do século XX, quando a cidade 
foi abandonada pelo poder público que se instalou na estação ferroviária de Américo Brasiliense, cidade 
vizinha, por conta da epidemia de febre amarela que grassava na cidade.
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Os objetivos dos planejadores do final do século XIX e início do século XX eram, 
segundo Campos (2002), “assegurar condições mínimas de vida para uma população 
em rápido crescimento, normalizar a ocupação e o uso dos espaços e equipamentos e 
adequar a cidade aos negócios, às instituições e ao poder burguês”. Nesse sentido, a 
normatização da ocupação e do uso do solo era o aspecto mais importante dos planos 
realizados em São Paulo. Nessa perspectiva, a teoria mesológica ganhava outro sentido 
e mais adeptos, pois, no embate com a teoria microbiana, justificava cientificamente a 
dominação do espaço.

Por fim, depreendemos que não havia tanta diferença entre as medidas a serem 
tomadas e os resultados obtidos. Enquanto a teoria microbiana atacava as causas, a teoria 
dos meios atacava não a doença em si, mas as condições propícias a sua manifestação. 
Assim, para o planejamento urbano, não havia tanta diferença em ser seguidor de uma 
ou de outra teoria. Fato inconteste é que ambas contribuíram para a gênese de uma 
normatização da ocupação e do uso do solo urbano.

A formulação historicista de Camillo Sitte

O livro de Camillo de Sitte, A Construção das cidades segundo seus princípios 
artísticos, foi imediatamente recebido pelos profissionais engenheiros e urbanistas. 
Segundo alguns autores, o livro era uma resposta crítica às obras que o Barão de 
Haussmann executou em Paris no século XIX e, em um patamar mais amplo, como 
crítica à forma como as cidades vinham sendo erguidas naquela época.

O livro utiliza um amplo aporte histórico como forma de compreensão dos 
princípios que guiaram, no passado, a construção das cidades e que deveriam ser 
apreendidos em sua essência. A análise histórica assume uma opção metodológica para 
Sitte que revela uma essência estético-antropológica no construir as cidades, na qual as 
dimensões tácitas do espaço são determinantes para o sucesso da empreitada.

Sitte (1992), logo na introdução, evoca Aristóteles e Pausânias – segundo os 
filósofos gregos não se pode chamar de cidade um lugar onde não existam praças e 
edifícios públicos –, ao defender que a construção da cidade deve ser pensada não apenas 
como uma questão técnica, mas antes estética.

Para Sitte (1992), a arte poderia ceder lugar, quando fosse o caso, aos aspectos 
de higiene ou a outros que se apresentassem como prioritários, justificando sua pesquisa 
como forma de apresentação dos conhecimentos antigos no tratamento do espaço público.
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As praças deveriam se relacionar com as ruas e com as edificações de 
maneira que as ruas ficassem perpendiculares à linha de visão. Ele era contra espaços 
vazios, contrapondo-os aos espaços com a presença de edifícios e obras de arte que, 
dependendo da distribuição, poderiam causar sensação de fechamento, de aconchego, 
o que ele identificava na cidade antiga e que gostaria de conservar. Criticava as ruas 
retas, que só atenderiam à circulação, não dando a devida atenção ao fator estético. As 
alamedas e os jardins só encontram bons resultados nos bairros residenciais, segundo 
Sitte (1992). A área central da cidade mereceria especial atenção, pois a vegetação mal 
localizada atrapalha a apreciação das obras principais. Os jardins modernos, abertos 
fogem aos objetivos da higiene a que se propõem, principalmente durante o verão, 
quando a livre circulação dos ventos espalha a poeira e o calor, e as novas avenidas 
e os novos requisitos da circulação e da economia são incompatíveis com as antigas 
características dos espaços públicos.

No final do livro, Sitte (1992) apresenta uma sistematização das ideias 
anteriormente expostas, sugerindo um método projetual: primeiro um estudo das 
condições de contorno e, em seguida, uma resposta a essas condições. Defende, então, 
a necessidade de um plano conjunto, o qual chama de programa a ser seguido, que 
constaria de dois pontos fundamentais: a) o estudo do possível crescimento da cidade 
(com um horizonte de 50 anos), denotando certa separação de funções (circulação, 
residência, vilas suburbanas e zonas destinadas a comércio e indústrias); b) “com base 
nessas informações indispensáveis, deveriam ser definidas a quantidade, as dimensões 
e a forma aproximada dos edifícios públicos programados” (SITTE, 1992, p.XX).

A contribuição de Sitte (1992) está na forma que propõe a elaboração de um 
estudo das cidades. Primeiramente, trabalha com uma projeção (50 anos) em que 
essas mudanças deveriam ocorrer. Em segundo lugar, apresenta uma concepção de 
cidade que considera aspectos que influenciavam diretamente na sua dinâmica, até 
então não abordados pelos “planejadores”: a circulação, as residências, o subúrbio 
(ou a periferia) e áreas destinadas ao comércio e às indústrias. Em certa medida, Sitte 
(1992) foi o precursor do zoneamento como um instrumento de planejamento urbano, 
caracterizado pela aplicação de um sistema legislativo (geralmente na esfera municipal) 
que procurava regular o uso, a ocupação e o arrendamento da terra urbana por parte 
dos agentes de produção do espaço urbano, tais como as construtoras, incorporadoras, 
proprietários de imóveis e o próprio Estado. As leis de zoneamento restringem o tipo 
de estrutura a ser construída em um dado local da cidade com base em suas funções (as 
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diferentes zonas: comerciais, residenciais, industriais ou mistas, em seu uso residencial 
ou comercial e, eventualmente, a indústria de baixa incomodidade).

A cidade-jardim de Howard

Em 1898, o inglês Ebenezer Howard escreveu um livro intitulado Tomorrow: a 
peaceful path to real reform que foi reeditado, em 1902, com o título Garden cities of 
tomorrow. Howard (1996) sugeria a aquisição de uma gleba de 6000 acres, em distrito 
agrícola, para ser conservada como propriedade única. Uma pequena parcela da área 
seria destinada a construções, enquanto o restante constituiria um cinturão permanente 
de parques e sítios. A cidade deveria possuir, em sua área, indústrias suficientes 
para proporcionar emprego aos seus habitantes, estabelecendo-se um limite para a 
população total. Essa sua proposta se concretiza com a construção de Letchworth, a 
primeira cidade-jardim inglesa, estabelecida em 1903, a 32 milhas de Londres. As 
cidades-jardins inglesas exerceram grande influência sobre o planejamento das áreas 
residenciais suburbanas de alto padrão e as comunidades suburbanas dos Estados 
Unidos.

Por estar mais preocupada com a estrutura e a concepção de uma sociedade, 
a cidade-jardim de Howard ainda não é uma cidade propriamente dita, mas uma 
estrutura que, como ele afirma, deverá ter sua forma estudada por arquitetos. Ela a 
projetava: radiocêntrica, com a presença de um parque central, de avenidas e bulevares 
fartamente arborizados, edifícios públicos, mercado central, habitação unifamiliar – 
sendo que as condições higiênicas deveriam ser controladas pela municipalidade 
–, com tipologia arquitetônica variada (algumas casas seriam providas de jardins 
comuns e cozinhas cooperativas) e localização próxima ao local de trabalho dos 
moradores.

A proposta de cidade-jardim de Howard apontava, ainda, três aspectos 
importantes: a questão fundiária, o papel das ferrovias e o desenho da cidade. É uma 
resposta à teoria de mercado e à da renda da terra, formuladas por economistas como 
Von Thünen,4 neoclássico, e Ricardo,5 ligado à economia política. Em Ricardo (1982) 

4  Johann Heinrich von Thünen nasceu em Canarienhausen, hoje Wangerland, Baixa Saxônia, 
em 24 de junho de 1783. Foi um economista alemão, muito conhecido pela sua teoria da localização ou 
de ubicação sobre a geografia rural-urbana (SCHUMPETER, 1982).
5  David Ricardo nasceu em Londres em 18 de Abril de 1772 e morreu em Gatcombe Park, em 
11 de setembro de 1823. É considerado um dos principais representantes da economia política clássica.
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identificamos que a renda fundiária era interpretada como sendo uma manifestação 
particular da riqueza social. As classes sociais não eram vistas pelo acúmulo de 
riqueza, mas por relações econômicas. Para ele, os latifundiários não produzem, mas 
recebem parte do lucro em razão do direito à propriedade. A riqueza produzida no 
campo, portanto, não era obtida pelos trabalhadores, mas, sim, pelos proprietários da 
terra.

Von Thünen identifica a riqueza como algo escasso. Nesse sentido, sua teoria 
da renda da terra tem por objetivo explicar a melhor forma de utilizar essa escassez. 
Para ele, o proprietário é um ser passivo e o mercado seria o melhor locador do uso do 
solo. A renda seria a expressão da concorrência espacial. 

Na realidade, Howard (1996) era abertamente contra a organização social/
produtiva capitalista. É razoável pensar, dessa forma, que a sua cidade-jardim venha 
a atacar exatamente essas formas de apropriação de renda da terra, de acúmulo de 
riqueza, pois, ao propor que a terra fosse um bem comum e que os lucros advindos 
de sua valorização (seja pela transformação do solo agrário em urbano, seja pela 
infraestruturação da cidade ou, ainda, pela produção agrária), sejam revertidos para a 
própria sociedade (seus reais proprietários), ele está, por um lado, contrapondo-se à lei 
do mercado e, por outro, negando o acúmulo do capital por apenas uma classe social. 

Outro aspecto a ser destacado é o papel estruturador do espaço desempenhado 
pelas ferrovias nas cidades jardins. Para Lins (1998) na cidade-jardim de Howard:

O limite externo que define o plano de transição entre a cidade e o campo é 
caracterizado pelo anel ferroviário [...] a ferrovia, nesse caso, é definidora 
do espaço urbano, como se a área por ela ocupada formasse um anel 
divisório, quase como uma muralha. Junto à faixa de domínio da estrada 
de ferro estão dispostas as fábricas e os depósitos, reforçando a divisão 
espacial cidade-campo. [...] a relação da cidade-jardim com seu território é 
estabelecida pela via férrea. Assim também é tratada a ligação dos diversos 
núcleos urbanos e, o que seria a capital, numa rede de cidades-jardins (...). 
(p.112).

Lins (1998) aponta a ferrovia como elemento estruturador, capaz de dar 
unidade ao espaço, isto é, ligar áreas distintas, possibilitar a circulação de pessoas e 
mercadorias, além de ser um meio de transporte coletivo.

Por fim, quanto ao aspecto formal, seu desenho propriamente dito, Howard 
(1996), apresenta os diagramas como úteis para acompanhar a descrição da cidade 
em si. Entretanto seu desenho não é uma forma fechada, podendo ser amplamente 
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modificado. A maior preocupação dele era com o conceito de cidade e não com a 
forma, podendo esta adquirir outra configuração, segundo seu projetista. Concluímos 
que, para ele, a concepção de sociedade é mais forte do que o desenho da cidade.

Em uma nota de rodapé de seu livro, Howard (1996) relata sobre o desenho das 
cidades, fazendo alusão ao crescimento das cidades americanas.

É comum pensar que as cidades dos Estados Unidos são planejadas. Isso 
somente é verdadeiro no sentido mais inadequado. As cidades americanas 
certamente não constituem intrincados labirintos de ruas cujas linhas 
parecem ter sido traçadas por vacas (...). Algumas ruas são traçadas, e à 
proporção que a cidade cresce, vão sendo estendidas e repetidas com uma 
monotonia raramente interrompida. Washington é uma magnífica exceção 
a esse padrão de arruamento, mas mesmo essa cidade não está planejada 
com a finalidade de assegurar a sua população acesso fácil à natureza, pois 
seus parques não são centrais nem suas escolas e outros edifícios estão 
distribuídos de forma científica.6 (p.135).

O aspecto que mais chamava a atenção de Howard (1996) era a acessibilidade 
das pessoas à natureza e aos edifícios públicos e o zoneamento funcional, assim 
como a dimensão estética que o arruamento das cidades deveria possuir, evitando o 
geometrismo.

Howard (1996) preconizava um desenho de cidade radiocêntrica, limitada 
por ferrovias, com a presença de um cinturão verde, de parques e ruas arborizadas. 
O zoneamento funcional, com restrições sobre o uso do solo urbano, a altura das 
construções e sua ocupação na malha urbana da cidade, também era um importante 
aspecto na concepção das cidades-jardins. O desenho das ruas teria que ser sinuoso, 
evitando o geometrismo, e deveriam existir unidades de vizinhança.7 A moradia 
operária sintetizava a ideia de construção de uma nova comunidade com envolvimento 
da sociedade local. A propriedade da terra era da comunidade e os lucros advindos da 
valorização das terras eram revertidos para sua infraestrutura.

Parte das ideias de Howard chegou ao Brasil, mais precisamente a São 
6  HOWARD, E. Sir. Cidades-jardins de amanhã. Tradução de Marco Aurelio Lagonegro. São 
Paulo: Hucitec, 1996. Na nota 22, Howard comenta o crescimento das cidades inglesas, operadas por 
proprietários que intervinham de forma pontual e especulatória na cidade, destacando a necessidade de 
planos gerais. 
7  Unidade de Vizinhança é, segundo a formulação original do início do século 20, uma área 
residencial que dispõe de relativa autonomia com relação às necessidades quotidianas de consumo de 
bens e serviços urbanos (BARCELLOS, 2001).
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Paulo, por volta da década de 1910, por intermédio da Companhia City, empresa de 
capital estrangeiro de especulação imobiliária que construiu uma forte relação com a 
Prefeitura. Em São Paulo não houve a construção de cidades-jardins, mas a construção 
de bairros-jardins. A região escolhida da cidade foi o quadrilátero sudoeste, que contou 
com projetos de Barry Parker (propondo ou construindo) para os bairros Pacaembu, 
Jardim América, entre outros. Entretanto, nesses empreendimentos, aparecem apenas 
algumas ideias de Howard, tais como: o nome do bairro, no caso Jardim América, 
com conotação simbólica, a forte presença de jardins, de avenidas arborizadas e as 
condições sanitário-higiênicas.

Vejamos alguns exemplos das intervenções urbanísticas da Companhia City 
em São Paulo.

A região do bairro do Butantã era pouco valorizada e foi escolhida pela 
Companhia City, que já enxergava que, com o ritmo de crescimento de São Paulo, a 
cidade se expandiria naquela direção. A Companhia. City, antevendo as possibilidades de 
ganhos imobiliários, investiu nas melhorias que atrairiam os compradores, interessados 
no inédito conceito urbanístico que a empresa implementaria pela primeira vez na 
América do Sul, a cidade-jardim. Era a primeira vez que um bairro seria construído 
de acordo com um planejamento prévio e seguindo as normas urbanísticas definidas 
pelo americano Ebenezer Howard. A Companhia City foi a responsável pela abertura 
da Avenida Anhangabaú, atual Nove de Julho, assim como seu prolongamento até o 
Jardim América na década de 1930, proporcionando à cidade um marco urbanístico 
característico da proposta de cidade-jardim, sendo hoje uma das mais utilizadas vias de 
circulação. A região só começou a se desenvolver no fim do século XIX, principalmente 
motivada pela fundação do Instituto Butantã, em 1899. A área que deu origem ao bairro 
era de propriedade da família Vieira de Medeiros que a vendeu para a Companhia City 
em 1915. Uma grande área, com mais de 2.300 m², que começou a ser urbanizada pela 
companhia por volta de 1930, dando origem ao bairro do Butantã. 

Em 1935, após estudos iniciados dois anos antes, a Companhia City começou a 
urbanizar cerca de 80 mil m² de terrenos e concluiu suas obras no final da década, após a 
retificação do Rio Pinheiros. Assim como já havia feito em outros bairros, a Companhia 
City adotou os modelos urbanísticos da cidade de Howard. Mais tarde, a região acabou 
por se beneficiar com a construção do Jockey Clube e da Cidade Universitária. Os 
projetos de Barry Parker para os referidos bairros incorporaram noções da cidade-
jardim tais como avenidas arborizadas, jardins e condições sanitárias-higiênicas, o 
formato sinuoso das ruas evitando o geometrismo, o formato radiocêntrico dos bairros 
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e a presença de um parque central.

A experiência francesa

A partir de 1925, em Paris sob o governo de Pincaré, foi criado o Comitê 
Superior de Organização da Região Parisiense. Posteriormente, em 1932, uma lei 
obrigava a preparação de um plano de urbanismo regional. Elaborado por Henri Prost8 
e aprovado em 1939, jamais foi aplicado. Após a Segunda Guerra Mundial, recebendo 
uma influência direta das ideias de J. F. Gravier expressas em seu livro Paris et le 
désert français, iniciou-se a implantação de uma política de descentralização industrial 
e de ordenação do território. Um decreto datado de 31 de dezembro de 1958 instituiu 
o Plano de Ordenação e Organização Geral da Região Parisiense (PADOG) - em que 
foi determinado um perímetro além do qual a aglomeração não deveria expandir - que 
foi aprovado por decreto em 1960. 

No entanto sua ineficiência era patente, pois, no mesmo ano, a metade das 
habitações autorizadas estava excepcionalmente fora do perímetro de urbanização. No 
ano de 1961, foi criado o distrito da região parisiense. M. Delouvier, delegado geral 
de Paris, encomendou um plano diretor de ordenação e de urbanismo da região de 
Paris, publicado em 1965. Esse documento traçou uma série de políticas, dentre elas, 
a criação de novas cidades francesas que contribuiriam para o desenvolvimento da 
região urbana ao redor da capital.

Harouel (1990) demonstra a impotência do poder público diante do gigantismo 
urbano que, dentre outras características inconvenientes e inerentes à sua enormidade, 
apresenta alto nível de vida, o que, por outro lado, não ocorre nas grandes cidades 
da maioria dos outros países em desenvolvimento. Nesses locais, o gigantismo se 
revela assustador por meio de sua faceta particularmente desumana, resultado do 
imenso crescimento demográfico. Nesses casos, o aumento populacional segue uma 
progressão geométrica, pois há o crescimento do número de nascimentos e a queda 
da taxa de mortalidade. De maneira contrária ao que se passou no ocidente, onde o 
crescimento demográfico precede o progresso econômico ao invés de acompanhá-lo. 

8  Henri Prost foi cofundador, em 1911, da Sociedade Francesa dos Urbanistas, juntamente 
com os arquitetos Donat Alfred-Agache, Sr. Auburtin, A. Bernard, Hernard Eugene, Leon Jaussely, 
A. Parenty, o engenheiro Jean Claude Nicolas Forestier e o arquiteto e paisagista Eduardo Redont. 
Consultar a obra de Jean-Pierre Frey e Henri Prost, “Um planeador de rotas distintas”, em Urbanismo, 
n. 336, maio-jun. de 2004.



DO PLANO DE MELHORAMENTOS AO PLANO URBANÍSTICO: A CONTRIBUIÇÃO DAS 
CONCEPÇÕES QUE IMPACTARAM O PENSAMENTO URBANO PAULISTA

Multiciência, São Carlos, 11: 55 - 23, 2012 47

Assim, foi necessário, a posteriori, suscitar um processo de desenvolvimento destinado a 
possibilitar a sobrevivência do excedente populacional (HAROUEL, 1990).

Nos países em desenvolvimento, a explosão urbana segue de maneira acentuada 
aquela da Europa do século XIX. Caracas quintuplicou a sua população depois da Segunda 
Guerra Mundial. As cidades de Lima, São Paulo e do México assistiram à sua população 
triplicar. Em Argel e Teerã, a população triplicou e quadriplicou, respectivamente, nas 
duas últimas décadas.9 No entanto o exemplo mais gritante é o da cidade do Cairo, pois, 
concebida para 3 ou 4 milhões de habitantes, contava, no início do década de 1990, com 
aproximadamente dez milhões.

Harouel (1990) chama-nos a atenção para o fato de as cidades dos países em 
desenvolvimento não conseguirem acolher as mudanças promovidas pelas massas 
humanas que afluíram para os seus espaços. Assim, são rodeadas de imensos subúrbios 
feitos de favelas. Para Harouel (1990),

Em Lima, um terço da população vive em favelas. Mesmo Brasília possui suas 
favelas. Em algumas dessas cidades não existe nem mesmo eliminação de 
esgoto e coleta de lixo. Os detritos acumulam-se na periferia em verdadeiras 
colinas e das quais vive um povo miserável de mendigos e dos quais retiram 
sua subsistência. (p.141-142).

Apesar de sua miséria dramática, as cidades dos países em desenvolvimento são 
locais de esperança, onde talvez se tenha a chance de obter um emprego produtivo e, 
portanto, um salário.

Contudo, voltando à experiência francesa de antecipação e ordenação da 
ocupação do solo urbano que se inicia, concretamente, a partir da metade do século XIX e, 
principalmente, no início do século XX, consolida-se um sistema de licença para construir. 

O decreto de 26 de março de 1853 criou, em Paris, uma licença para construir 
“no interesse da segurança e da salubridade”. A lei de 15 de fevereiro de 1902 impõe de 
maneira genérica uma autorização para construir destinada a assegurar a proteção da saúde 
pública. Mais tarde, em 13 de julho de 1911, interpõe-se uma lei relativa às perspectivas 
monumentais e aos sítios que institui um sistema de autorização prévia por motivos 
estéticos. Nos anos 1919 e 1924, seguem leis relativas aos planos de ordenação que fazem 
da licença de construir a sanção do plano das cidades em questão. A última alteração na 
licença de construir, ocorre em 1943 que, na verdade, unificou todas as licenças anteriores. 
Posteriormente, o sistema de licença de construir se mantém sendo reforçado somente 

9  O livro de Harouel foi publicado no Brasil em 1990.
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pela lei de 31 de dezembro de 1976 que também institui uma licença para demolir.
No entanto, se formos focalizar a planificação urbana, ela somente apareceu 

com as Leis de 14 de março de 1919 e 19 de julho de 1924 que determinavam que todas 
as cidades com mais de dez mil habitantes, assim como uma série de outras comunas, 
deveriam ter, no prazo de três anos, “um plano de ordenação, de embelezamento e de 
expansão” (HAROUEL, 1990, p.44). Mesmo assim, essas determinações não foram 
respeitadas.

Uma nova etapa se inicia com a reforma de 1958-1959 que institui a distinção 
entre plano diretor de urbanismo – para Harouel (1990), a verdadeira carta do 
desenvolvimento urbano dotada de um caráter mais permanente –, e os planos parciais 
que podiam ser revisados mais facilmente. No entanto esse sistema foi modificado 
pela lei de diretrizes fundiárias de 1967, que criou os planos diretores de planejamento 
e de urbanismo (SDAU) e os planos de ocupação do solo (POS), que representavam 
uma planificação a curto tempo o e organizavam uma divisão do espaço em uma série 
de zonas nas quais as condições de construção encontravam-se regulamentadas com 
precisão. Esse sistema determinava que, para zona, o POS fixava um coeficiente de 
ocupação (COS) que determinava, por sua vez, a densidade máxima de construção 
sobre um dado terreno. O COS podia ser elevado em zona urbana (2 ou 2,5); ele seria 
baixo em zona rural, mas raramente seria nulo, o que seria nocivo ao meio ambiente. 
A lei fundiária de 31 de dezembro de 1976 tentava resguardar as regiões rurais, não 
amparadas por um COS, contra a urbanização anárquica criando zonas protegidas do 
meio ambiente (ZEP).

Em 1958, foram instituídas as zonas urbanizáveis prioritárias (ZUP). Elas 
objetivavam concentrar esforços de urbanização em certos perímetros determinados 
fora dos quais a licença de construir poderia ser recusada.

Finalmente, a lei fundiária de 1967 substitui o sistema das ZUP pelo das ZAC 
(zonas de planejamento coordenadas). Elas determinavam um quadro jurídico que 
poderia servir de suporte às operações de urbanismo de qualquer natureza.

Considerações finais

As preocupações que nortearam a formulação dos instrumentos franceses 
de ordenação e regulamentação da ocupação do solo urbano serviram de base para 
o “pensar” urbanístico brasileiro. A experiência francesa é a mais significativa 
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na constituição do que denominamos urbanismo brasileiro. Vejamos como essas 
influências e seus desdobramentos se deram a partir de dois autores: Haussmann e 
Agache. 

As intervenções em aglomerados existentes, com a finalidade de saneá-los, 
objetivando transformá-los segundo as necessidades de seu tempo foram as que mais 
se notabilizaram nas grandes intervenções empreendidas por Haussmann em Paris.

Segundo Toledo (1996), o Barão de Haussmann

[...] promoveu uma operação extensiva de reorganização, homogeneização 
e saneamento da cidade, que implicaram excessivos trabalhos de demolição. 
Esse fato lhe rendeu, por várias vezes, críticas, já que grande parte dos 
edifícios e do tecido urbano medieval da cidade foram sacrificados. As 
novas construções utilizaram, em sua maioria, um repertório eclético sem 
muita originalidade, mas discreto e regular. Esse fator, somado ao apego à 
linha reta para abertura de grandes avenidas, foi interpretado como meio 
de sanear a cidade e, também, como estratégia para facilitar a ação armada, 
em caso de revoltas. 10 
[...].
As decisões baseavam-se num pormenorizado levantamento e estudo da 
situação existente em toda a cidade e na consideração do fator ‘tempo’, 
analisando, dessa forma, a história do local e, igualmente, dados estatísticos 
para sua projeção futura. Seus objetivos eram muito mais abrangentes do 
que os de seus contemporâneos, uma vez que ele encarava o espaço urbano 
como um organismo que, para operar com funcionalidade, não poderia ser 
apenas a justaposição de suas partes. Sua forma de atuar estava alicerçada, 
principalmente, no estabelecimento de um sistema de circulação e de 
aeração, onde a questão do fluxo de tráfego era prioritária. (p.110).

No Brasil, a mais conhecida e estudada influência do urbanismo francês seria 
a sofrida pela cidade do Rio de Janeiro. A primeira intervenção mais ampla ocorreu 
nessa cidade entre 1902 e 1906, durante a gestão de Pereira Passos.11

Segundo Stuckenbruck (1996), Passos teve um papel importante na medida 
em que incorporou a concepção de reforma urbana ao poder estatal e sua consequente 
objetivação em obras públicas.

10  Haussmann pensava em alternativas que pudessem facilitar o combate a levantes como os que 
ocorreram no ano de 1871 com a Comuna de Paris.
11  Para Andrade (1992), a intervenção de Pereira Passos no Rio de Janeiro visava criar uma 
imagem de cidade europeia em pleno trópico. No entanto, teve caráter pontual e fragmentário, sem 
pretender dar uma resposta ao problema do crescimento da cidade a médio ou longo prazo.
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Para Stuckenbruck (1996),

Em Passos, o que se faz é abrir ruas, praças, alargar avenidas, construir 
um rígido código de posturas, regulamentando o uso do espaço urbano 
– mas não há um projeto para a cidade como um todo, não há técnicos 
especializados na cidade, não há um campo definido de atuação para o 
futuro profissional urbanista -, não há urbanismo! O que há são intervenções 
pontuais e localizadas na malha urbana, orientadas pelos princípios do 
higienismo e da ciência positiva. (p.107).

Em Sevcenko (1996), ainda sobre esse período, 

[...] a imagem de progresso se transforma na obsessão coletiva da nova 
burguesia; quatro princípios fundamentais regeram o transcurso dessa 
metamorfose: a condenação dos hábitos e costumes ligados pela memória 
da sociedade tradicional; a negação de todo e qualquer elemento da cultura 
popular que pudesse macular a imagem civilizada da sociedade dominante; 
uma política rigorosa de expulsão dos grupos populares da área central 
da cidade, que será praticamente isolada para o desfrute exclusivo das 
camadas aburguesadas; e um cosmopolismo agressivo, profundamente 
identificado com a vida parisiense. (p.106).

Completando com Pechman (1994),

Entre nós, as ideias urbanísticas tiveram muito mais um caráter de resolução 
de problemas técnicos e intervenção da cidade do que o de uma política de 
reforma urbana baseada no pressuposto da necessidade de planejamento 
da cidade que enquadrasse seus problemas sociais derivados de uma má 
urbanização. Aqui a experiência urbanística se esgota na regeneração do 
corpo urbano e na hierarquização do corpo social, sem necessitar negociar 
melhorias nas condições de vida dos grupos, nas suas práticas cotidianas, 
nas normas sanitárias. (p.105).

É no bojo desse debate que ocorre o episódio da Revolta da Vacina no Rio 
de Janeiro. Estimulada, principalmente, pela execução de uma proposta urbanística 
que se impunha à cidade do Rio de Janeiro, sem levar em conta o corpo social, sem 
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negociar melhorias nas condições de vida dos grupos, enfim, de forma arrogante.
Na década de 1920, o discurso se altera. A cidade passa a ser objeto de 

intervenções que abarcavam sua totalidade e, para isso, intensifica-se a necessidade de 
um corpo técnico especializado que contasse com o respaldo do status científico. Para 
Stuckenbruck (1996), 

[...] o que caracteriza esse momento é uma mudança de conteúdo no 
discurso sobre o urbano, marcada pelo surgimento de novos profissionais 
especializados e pela concepção global da cidade, utilizando-se da metáfora 
do organismo, emprestada do saber médico. (p.111).

O debate sobre os destinos das cidades ganhava o interesse dos mais variados 
setores da sociedade, desde engenheiros e técnicos da prefeitura até médicos 
sanitaristas, passando pela opinião pública. O poder público, nesse contexto, produz 
clara política de urbanização da cidade, como não poderia deixar de ser, repleta de 
interesses elitistas. Na segunda metade da década de 1920, foi realizado um plano de 
urbanização para a cidade do Rio de Janeiro, o qual veio a ser conhecido como Plano 
Agache. Consistia em grandes avenidas arborizadas e áreas com jardins para o centro. 
Essas mudanças pelas quais as cidades passavam abrangiam questões de saneamento 
básico, água, esgotos e drenagem, escoamento do lixo e das inundações e circulação 
como uma das principais funções da cidade. Propunha, ainda, a implantação de um 
sistema metroviário e a criação de áreas habitacionais com deslocamento da população 
de baixa renda para os subúrbios, e os de alta para os bairros-jardins na Zona Sul. 
Para Abreu (1992), o Plano Agache constitui o exemplo mais importante da tentativa 
das classes dominantes da República Velha de controlar o desenvolvimento da forma 
urbana carioca.

A construção de propostas urbanas que se cristalizaram em planos, então 
voltados para o todo, está vinculada à formação de aparato conceitual que desse conta, 
a partir do ano de 1954, quando São Paulo assume a condição de primeira metrópole 
brasileira, dos atributos da cidade, cuja abordagem tornou-se praticamente inacessível 
ao urbanismo paulistano. Naquele momento, São Paulo desafiava o urbanismo e os seus 
mais experientes profissionais. Portanto foi a partir da década de 1950 que se construiu 
um ponto de inflexão na trajetória das relações entre a metrópole e o urbanismo que já 
assumia sua nova versão: a de planejamento urbano. 

A constatação de Tafuri (1985), ao analisar as relações entre metrópoles 
europeias e o urbanismo na segunda e terceira décadas do século XX, mostra que tanto 
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a metrópole quanto o urbanismo viviam condições de convívio inviável. Entendemos 
que São Paulo, guardadas as devidas proporções, também vivia essa relação conflituosa 
e contraditória entre metrópole e urbanismo. O centro da argumentação de Tafuri 
(1985) é que a metrópole do desenvolvimento não aceita “o equilíbrio no seu seio”. 
Na cidade de São Paulo, no período de 1950 a 1960 – metrópole do desenvolvimento 
–, o urbanismo moderno, tal como o qualificou Tafuri (1985), não encontrava seu lugar 
na desenfreada caminhada da metrópole do progresso.

Ao percorrermos e analisarmos as diferentes propostas de intervenção na 
metrópole e a ideia de cidade contida em cada uma delas se pretendeu demonstrar os 
limites conceituais que cada modelo de reflexão e intervenção apresenta. 

From improving plans to urban plans: a contribution of the conceptions that influenced 
the São Paulo urban thinking

ABSTRACT: The present article intends to rank the main influences that Anhaia Mello 
had at the formulation of a paulista urbanistic thought. This way, it will be discussed 
the main issues raised at the period, which is between the first decades of the XX 
Century to the end of the 1950s, trying to foresee how they worked as engineers and 
architects to incorporate the urbanistic proposals from Europe and the United States. 
And then, we will present, on the first four sections of this article, the way points 
of view that effectively impacted the paulista urban thought of the first half of the 
XX century: Sanitarism, pendular conception between the Mesologic Theory and 
the Microbian Theory; the Historicist formulation of Camillo Sitte; Howard´s 
garden-town and the French experience. Our analyses were formulated having as 
a reference the broad systematization of bibliiography and documents performed at 
the Arquivo Histórico Municipal (Intermediário) de Araraquara (Historical Municipal 
Archive from Araraquara), consulations at the the books of the library of the biblioteca 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (USP Architecture and Urbanism 
College) and at the Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, Araraquara-SP( College of 
Sciences and Languages from Unesp, campus Araraquara). The analisys of the performed 
research show that two urbanistic torrents happened at Sao Paulo State happened with 
clear influences from the conceptions that led the urbanistic debates in the first half of 
the XX Century. Although these conceptions compose a painting of urban interventions 
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at São Paulo city and noticeably in some inner cities, previously to the solidification of a 
whole proposition for the city that was later called of Directive Plan. 

KEYWORDS: urban thought; urban planning; democracy; participation; public 
policies.
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AVALIAÇÃO DA INTERFERÊNCIA DA CONTAMINAÇÃO 
BACTERIANA NO RENDIMENTO DA FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA

Creonildo Santos LOPES1

Cintia Alessandra Matiucci PEREIRA2 

RESUMO: A produção de etanol no Brasil está focada diretamente para uso como 
combustível e sua obtenção é por via fermentativa proveniente da cana de açúcar. 
Um rendimento considerado ideal para a fermentação é em torno de 91 a 92%, e um 
dos fatores que interferem diretamente no rendimento fermentativo é a contaminação 
bacteriana. Os objetivos foram avaliar se a produção de ácido lático está diretamente 
ligada ao nível de contaminação bacteriana, verificar se essa contaminação interfere 
no rendimento da fermentação e avaliar a quantidade de etanol perdido pela produção 
de ácido lático. Os resultados obtidos mostraram que quanto maior a contaminação 
bacteriana no processo fermentativo, maior a produção de ácido lático e menor o 
rendimento da fermentação. Concluiu-se que o nível de contaminação bacteriana está 
ligado diretamente na produção de ácido lático e que ambos interferem no rendimento 
da fermentação e que os antibióticos têm uma ação no controle da contaminação 
bacteriana e trazem uma rentabilidade para a fermentação alcoólica. 

PALAVRAS-CHAVE: Rendimento fermentativo; produção de ácido lático; 
contaminação bacteriana. 

Introdução

No Brasil, a obtenção do etanol é por via fermentativa, proveniente da cana-de-
açúcar. Atualmente existem mais de 400 usinas em funcionamento e são poucas destilarias 
autônomas, a maioria são produtoras de açúcar e álcool a partir do melaço do açúcar.

1  Curso de Engenharia de Produção. Centro Universitário Central Paulista – UNICEP. 13564-
140. São Carlos-SP, Brasil. 
2  Curso de Nutrição. Centro Universitário Central Paulista – UNICEP. 13564-140. São Carlos-
SP, Brasil. E-mail: cmatiucci@gmail.com. 
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Um rendimento considerado ideal para o processo fermentativo seria em torno de 91 
a 92%, mas existem vários fatores que interferem no processo de fermentação e  prejudicam a 
produção e etanol. Entre esses fatores, estão os fatores físicos (temperatura, pressão osmótica), 
fatores químicos (pH, oxigenação, nutrientes), fatores microbiológicos (espécie de linhagem, 
concentração da levedura e contaminação bacteriana) (LIMA et al., 2001).

De todos a contaminação bacteriana é o principal problema, resultando em perdas 
significativas e queda do rendimento na fermentação. Ao longo dos últimos anos ocorreram 
muitas mudanças no controle da contaminação bacteriana devido a um rigoroso controle 
das etapas do processo industrial que tem início desde a colheita, armazenagem da matéria-
prima, extração do caldo, eficiência do tratamento térmico do caldo, assepsia das dornas, 
controle de temperatura do levedo, qualidade microbiológica da água de diluição do levedo 
e do mosto a ser fermentado e pontos mortos em tanques, tubulações e trocadores de calor 
(AMORIM, 1996).

Dentre as principais causas de redução no rendimento fermentativo destaca-se a 
produção de ácido lático pelas bactérias láticas que levam a uma inibição ou até mesmo 
a morte das leveduras em função da quantidade de ácido excretado; consequentemente 
haverá um aumento na acidez acarretando uma sobra de açúcar no final da fermentação, 
ocorrendo perdas e queda no rendimento da fermentação (AMORIM, 1996).

Para controlar a contaminação bacteriana são utilizados antibióticos (manutenção 
corretiva) ou quaternário de amônia (manutenção preventiva). Com esse controle observou-
se ao longo dos anos uma redução na contaminação com consequente aumento no processo 
fermentativo. Na década de 70, por exemplo, a contaminação era de 108 bastonetes/mL e o 
rendimento fermentativo de 88%. No ano 2000, a contaminação caiu para 104 bastonetes/
mL acarretando 92,5% de rendimento (GODOY, 2006).

Além de ser prejudicial à levedura, a produção de ácido lático ocasiona uma perda, 
pois a bactéria consome o açúcar que seria utilizado pela levedura para ser transformado 
em etanol. Cada 1 grama de ácido lático produzido são 0,51 gramas de etanol que se deixou 
de produzir. O ideal seria manter o nível de contaminação bacteriana em torno de 105 
bastonetes/mL (AMORIM, 1996).

Idealmente o antibiótico deve ser dosado quando a contaminação bacteriana estiver 
entre 106 a 107 bastonetes/mL. Entretanto, na prática, geralmente espera-se alcançar níveis 
de 108 bastonetes/mL para depois aplicar o antibiótico.

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar se a produção de ácido lático 
na fermentação alcoólica está ligada diretamente ao nível de contaminação bacteriana e 
verificar como essa contaminação interfere diretamente no rendimento da fermentação. 
Os resultados permitiram avaliar quanto uma usina está deixando de produzir de etanol e 
quanto isso representa em perdas econômicas. Além disso, também foi avaliado o custo de 
investimento da utilização de antibiótico e o retorno obtido pela usina. 
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Desenvolvimento do Trabalho

Fermentação alcoólica 

A fermentação alcoólica é um processo bioquímico que vem sendo utilizado 
desde a mais remota antiguidade, há mais de 4.000 anos (COSTA, 2006). A fermentação 
pode ocorrer por dois tipos: fermentação aeróbia (ocorre na presença de oxigênio) 
e fermentação anaeróbia (ocorre na ausência de oxigênio). A fermentação ocorre 
em duas etapas principais a glicólise e a redução do ácido pirúvico. A glicólise é o 
conjunto de reações iniciais da degradação da glicose, semelhante em todos os tipos 
de fermentação e na respiração aeróbia. Tem início com a ativação da glicose, que 
recebe dois grupos fosfatos fornecidos pelo ATP, que se transforma em ADP (LIMA 
et al., 2001).

A segunda parte da fermentação consiste na redução do ácido pirúvico 
resultante da glicólise. Cada molécula de ácido pirúvico é reduzida pelo hidrogênio 
que é liberado pelo NADH2 produzido na glicose, originando conforme o tipo de 
organismo fermentativo, ácido láctico, ácido acético ou álcool etílico e dióxido de 
carbono. O ácido pirúvico é descarboxilado e assim libera gás carbono e origina uma 
molécula de etanol (LIMA et al., 2001).

A fermentação degrada a glicose em moléculas menores, mas ainda rica em 
energia. O processo geral da fermentação alcoólica pode ser representado pela seguinte 
equação:

C6H12O6(S) → 2C2H5OH(l) + 2CO2(g)

Teoricamente, 100 partes de glicose (C6H12O6) seriam convertidas em 51,1 
partes de etanol (C2H5OH), 48,9 partes de dióxido de carbono (CO2) (AMORIM, 1996).

As leveduras realizam a fermentação do açúcar com o objetivo de conseguir 
energia química (molécula de ATP) necessária para seu crescimento, manutenção e 
multiplicação sendo o etanol um subproduto desse processo. A obtenção de ATP se 
dá através da degradação de açúcares (sacarose, glicose, frutose, lactose) por reações 
químicas catalisadas por enzimas que ocorrem no interior da célula. Além de fornecer 
energia, os açúcares fornecem esqueletos carbônicos para formação do material celular. 
Como ocorre crescimento mesmo durante a fermentação, parte do açúcar consumido 
acaba sendo desviado para a produção de célula, bem como para a formação dos 
chamados produtos secundários da fermentação como o glicerol, ácidos orgânicos e 
alcoóis superiores (COSTA, 2006).

As principais leveduras empregadas na obtenção do etanol pela via fermentativa 



59Multiciência, São Carlos, 11: 56 - 71, 2012

AVALIAÇÃO DA INTERFERÊNCIA DA CONTAMINAÇÃO BACTERIANA NO RENDIMENTO 
DA FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA

são das seguintes linhagens: Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces uvarum, 
Schizosaccharomyces pombe e Kluyveromyces (COSTA, 2006). As usinas de álcool 
utilizam a levedura Saccharomyces cerevisiae para produção do etanol. Atualmente 
são utilizadas cepas selecionadas por ter alta resistência às variações de pH, a longas 
paradas da fermentação e ao processo de reciclo. Outras vantagens incluem a baixa 
formação de espuma, alta capacidade de implantação e predominância, e elevado 
rendimento fermentativo, podendo chegar até 15% (v/v) de teor alcoólico (AMORIM, 
1996). 

Nas usinas o objetivo da fermentação alcoólica é obter o etanol a partir da cana-
de-açúcar. A matéria-prima é chamada de mosto, o qual pode ser somente de caldo de 
cana, mel e água ou caldo + mel + água. Nas destilarias autônomas o etanol é obtido 
pelo caldo de cana e nas destilarias vinculadas com fábrica de açúcar, o etanol é obtido 
pelo caldo de cana e pelo mel final (mel obtido da centrifugação da massa cozida B ou 
C, massa que foi cozida para obtenção da sacarose). O mel final não é economicamente 
viável para extração da sacarose, sendo então enviado à fermentação para produção 
de etanol.

A fermentação ocorre em reatores denominados de dornas de fermentação, as 
quais têm capacidade que variam de 200 m3 a 1.000 m3. Essa fermentação ocorre em 
três etapas distintas: fase preliminar, tumultuosa e complementar (AMORIM, 1996; 
LIMA et al., 2001). A fase preliminar, a que se denomina de fase log, inicia-se no 
momento do contato do levedo com o mosto. Essa fase caracteriza por multiplicação 
celular intensa, pequenas elevação de temperatura e pouco desprendimento de dióxido 
de carbono. Nessa fase garante-se a produção de grande quantidade de células de poder 
fermentativo, o que se consegue em temperatura baixa e mosto convenientemente 
preparado. Sua duração varia de acordo com o sistema de fermentação da destilaria, 
ela pode ser reduzida pelo uso de um inóculo bem volumoso (LIMA et al., 2001). A 
fase tumultuosa caracteriza-se pelo desprendimento volumoso e intenso de dióxido 
de carbono, consequentemente da existência de um número suficiente de células para 
desdobrar os açúcares fermentescíveis do mosto. É a fase de maior tempo de duração. 
A temperatura eleva-se rapidamente, a densidade do mosto reduz-se e elevam-se a 
porcentagem de álcool e acidez (LIMA et al., 2001). A fase complementar caracteriza-
se pela diminuição da intensidade do desprendimento do dióxido de carbono, por 
menor agitação do líquido e diminuição da temperatura. Nesta fase a concentração de 
açúcar chega ao fim (LIMA et al., 2001).

Há varias maneiras de se conduzir a fermentação. O reator biológico pode ser 
operado de forma descontínua, semi-contínua, descontínua alimentada (batelada) ou 
contínua (SCHMIDELL et al., 2001). Na forma descontínua coloca-se um inóculo por 
tanque ou com recirculação de células. A forma semi-contínua opera sem recirculação 
de células ou com recirculação de células. A forma descontínua alimentada (batelada) 
opera sem recirculação de célula ou com recirculação de células; e a forma contínua 
é executada em um reator (com ou sem recirculação de células) ou em vários reatores 
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(com ou sem recirculação de células) (SCHMIDELL et al., 2001). No processo 
descontínuo, também conhecido como batelada, distinguem-se quatro tipos de 
fermentação industrial: sistema de corte; sistema de reaproveitamento de inóculo; 
sistema de cultura pura e sistema de recuperação de levedura (LIMA et al., 2001).

O sistema de recuperação de levedura foi posto em prática nos meados da 
década de 1.930 e é amplamente usada no Brasil. Após a fermentação passa-se todo 
o vinho por centrífugas, nas quais se separa um líquido espesso, com a aparência de 
um creme, que recebe a denominação de creme ou de leite de levedura. Esse leite, que 
corresponde a 10 a 20% do volume da dorna, é enviado para purificação em um tanque 
no qual dilui-se com mesmo volume de água e coloca-se em agitação por 3 a 4 horas. 
Após o tratamento com ácido sulfúrico até pH 2,2 a 3,2. Envia-se o leite tratado para 
outra dorna, na qual reinicia-se nova fermentação após realimentação com novo mosto 
(AMORIM, 1996; SCHMIDELL et al., 2001).

Algumas vantagens do processo descontínuo sobre o contínuo são: o menor risco 
de contaminação bacteriana; grande flexibilidade de operação; condições de controle mais 
estreito da estabilidade genética do microrganismo; rendimento de fermentação maior e 
maior teor alcoólico no final da fermentação. Por outro lado, o processo descontínuo 
apresenta como desvantagens o maior custo de implantação com equipamentos com 
dornas e trocadores de calor (AMORIM, 1996; SCHMIDELL et al., 2001).

Contaminação bacteriana

Os maiores prejuízos na fermentação alcoólica são causados, frequentemente, 
pela contaminação bacteriana. A contaminação bacteriana provoca um fenômeno 
chamado de floculação que nada mais é do que o agrupamento celular das leveduras. 
Esse fenômeno causa uma redução da superfície de contato entre as leveduras e o mosto, 
levando a um aumento no tempo de fermentação, fermentação incompleta com grandes 
perdas de açúcares ao final do ciclo fermentativo e até a morte de células saudáveis 
(AMORIM, 1996).

A contaminação bacteriana é provocada principalmente por bactérias láticas 
e esporuladas. Estas obtêm energia na forma de ATP por meio da fermentação de 
carboidrato, produzindo como principal produto final o ácido lático. Na fermentação 
lática uma molécula de glicose é convertida em duas moléculas de ácido lático evitando 
assim a conversão dessa molécula em etanol, consequentemente causando redução no 
rendimento fermentativo (ANGELIS, acesso em 2011).

Dentro de um processo fermentativo existem, 75% de bactérias gram-positivas 
e 25% de bactérias gram-negativas, dentre as positivas são encontradas Lactobacilluss e 
Bacillus e entre as negativas Acetobacter e Enterobacter (COSTA, 2006).

Algumas bactérias encontradas nas usinas de açúcar e álcool: Bactérias em formato 
de bastonetes e gram-positivas: Lactobacillus fermentum, Lactobacillus delbruecki, 



61Multiciência, São Carlos, 11: 56 - 71, 2012

AVALIAÇÃO DA INTERFERÊNCIA DA CONTAMINAÇÃO BACTERIANA NO RENDIMENTO 
DA FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA

Lactobacillus plantarum, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus brevis, Lactobacillus 
yamanashiensis, Lactobacillus coryniformis, Lactobacillus vaccinostercus, Lactobacillus 
viridescens, Lactobacillus buchneri, Lactobacillus fructivorans, Lactobacillus fructosus, 
Lactobacillus aidophilus, Sporolactobacillus sp. Bactérias esféricas ou lenticulares e 
gram-positivas: Leuconostoc mesenteroides, Leuconostoc dextranicum, Leuconostoc 
lactis, Micrococus lylae, Micrococcus halobius, Pediococcus acidilactici, Pediococcus 
parvulus, Pediococcus pentosaceus, Lactococcus lactis (COSTA, 2006). 

As bactérias láticas, ou produtoras de ácido lático, são compostas de 6 gêneros: 
Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus e Streptococcus, Ruterococcus e Lactococcus. 
Das bactérias láticas mais presentes no processo fermentativo estão as Lactobacillus 
(ANGELIS, acesso em 2011). 

O ácido lático é o principal produto do metabolismo da glicose pelas bactérias 
láticas, contaminantes da fermentação alcoólica. A presença desse subproduto 
é indesejável, não somente por ser produzido à custa desse açúcar que deveria ser 
convertido em etanol, mas afetando o rendimento fermentativo, e comprometendo a 
viabilidade e vitalidade das células. A quantificação desse ácido é uma medida que 
está diretamente correlacionada com a população bacteriana efetivamente viável e 
ativa no processo. O ácido lático é formado a partir do piruvato (intermediário usado 
também pela levedura) cada molécula formada corresponde a uma molécula de etanol 
que deixou de ser produzida (COSTA, 2006).

O ácido lático é um composto orgânico de ácido carboxílico e álcool, constituido 
no produto final do metabolismo bacteriano; o aumento do nível de ácido lático é um 
indicativo do aumento bacteriano, formado a partir da redução enzimática do piruvato. 
As diferentes bactérias láticas produzem uma mistura dos estereoisômeros (destrógiro 
e levógiro) D(-) lactato e L(+) lactato em diferentes proporções. Mas também é obtido 
por vias que não envolvem enzimas (WIKIPEDIA, acesso em 2011).

O processo geral da fermentação do ácido lático pode ser representado pela 
seguinte equação:

Glicose + 2ADP + 2 Pi → 2 lactato + 2 ATP + 2 H2O + 2 H+

Para dosar o nível de ácido lático na fermentação alcoólica em uma usina é 
realizada uma análise para quantificar o quanto de ácido lático esta sendo produzido 
durante o período de fermentação. Este método proporciona um monitoramento rápido 
e eficiente da atividade bacteriana, através de seu principal subproduto. Com esta 
ferramenta podem ser avaliadas as perdas no processo em diversos pontos e tomar 
medidas rápidas e eficientes para corrigir. Para realização da análise é necessário um 
equipamento chamado lactímetro, uma micropipeta e fitas descartáveis para ácido 
lático. Para um fermentação saudável recomenda-se que a produção do isômero 
L do ácido lático seja no máximo 150 ppm, como pode ser observado na Tabela 1 
(QUIMATEC, 2010). 
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Tabela 1: Parâmetros de ácido lático na fermentação alcoólica.
Contagem microscópica 

(bastonetes/mL)
Teor de ácido lático 

mg/L
Condições da 
Fermentação

5 x 103 a 5 x 104 200 a 300 Ótimo
5 x 105 a 5 x 106 301 a 500 Bom
6 x 106 a 5 x 107 501 a 1.300 Regular
6 x 107 a 9 x 107 1.301 a 1.900 Preocupante

> 1 x 108 > 2.000 Ruim
  Fonte: (Tabela fornecida pelas empresas Quimatec, 2010).

O uso de antibióticos na fermentação alcoólica 

Nas usinas são utilizados antibióticos para combater a contaminação bacteriana 
na fermentação, pois contaminação em níveis elevados resulta em uma perda no 
rendimento da fermentação e consequentemente uma queda na viabilidade do 
fermento. Para combater essa contaminação são utilizados alguns princípios ativos de 
antibióticos como: penicilina, tetraciclina, oxitetraciclina, monensina, vancomicina, 
cloranfenicol, rifamicina, salinomicina, virginiamicina, lasalomicida, clorahexidina e 
outros. Além dos citados, também tem sido utilizado antibióticos naturais, como o 
extrato de lúpulo e a própolis.

Existem muitas empresas no ramo do setor de açúcar e álcool que comercializam 
antibióticos, e muitas delas fazem um mix com esses princípios ativos, de forma que 
seja de amplo espectro e possa atuar em vários tipos de bactérias. A maioria dos 
antibióticos utilizados nas usinas é para bactérias gram-positivas, existem poucos para 
bactérias gram-negativas, já que a proporção de bactérias gram-positivas é maior.

Os antibióticos não afetam a levedura, pois a levedura tem morfologia e 
fisiologia distintas das bactérias. A aplicação de antibióticos melhora a viabilidade e 
vitalidade da levedura na medida em que matam as bactérias e impedem a formação 
de ácidos orgânicos tóxicos.

Por outro lado, o uso contínuo de antibióticos pode levar ao desenvolvimento 
de linhagens resistentes, as quais se tornam cada vez menos sensíveis à sua ação. 
Por isso é importante que cada laboratório industrial utilize técnicas para detecção 
de sensibilidade das bactérias ao agente antimicrobiano que sejam adequadas às suas 
condições operacionais, permitindo desta forma, verificar quais são exatamente os 
antibióticos eficientes para a aplicação industrial (FINZER e RODRIGUES, acesso 
em 2011). 

Para selecionar qual antibiótico será utilizado, é realizado um teste no 
laboratório com vários princípios ativos diferentes. O teste é realizado uma vez por 
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semana, não se utiliza resultados de testes anteriores para selecionar o antibiótico a ser 
dosado. Muitas vezes o teste é realizado no início da semana e o antibiótico utilizado 
dias depois. Devido a essa diferença, muitas vezes o antibiótico não atua da forma 
desejada porque a bactéria se multiplica rapidamente, consequentemente a bactéria 
que atuava na fermentação no dia teste já não é a mesmo no dia da dosagem.

Metodologia

A coleta dos dados foi realizada no período de 25/05/11 a 29/07/11 em uma 
usina localizada na cidade de Brotas/SP. Neste período foram coletados 25 ensaios de 
análise de ácido lático no vinho bruto (leite de levedura já com o mosto fermentado) 
e no mosto (matéria-prima utilizada para produção do etanol). Foram coletados os 
seguintes dados analíticos do vinho bruto e mosto: bastonetes/mL, viabilidade, 
floculação, teor alcoólico e acidez. Também no mesmo período foram coletados os 
dados dos rendimentos industriais e produção como: rendimento da fermentação por 
volume, litros de etanol absoluto/tonelada de cana e recuperado total corrigido (RTC), 
além dos dados de produção como produção de etanol absoluto e produção de etanol 
na fermentação.

Os dados coletados foram plotados dando origem aos gráficos de nível 
de contaminação bacteriana versus produção de ácido lático (Figura 1), nível de 
contaminação bacteriana versus rendimento fermentativo (Figura 2) e rendimento 
fermentativo versus produção de ácido lático (Figura 3). 

Pode-se observar na Figura 1 que a produção de ácido lático está ligada 
diretamente ao aumento da contaminação bacteriana o que afeta consequentemente a 
redução do rendimento fermentativo.
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Figura 1: Nível de contaminação bacteriana versus produção de ácido lático.
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Como o nível de contaminação bacteriana interferiu na produção de ácido 
lático automaticamente o nível de contaminação também interfere no rendimento 
fermentativo, como pode ser observado nas Figuras 2 e Figuras 3.
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Figura 2: Nível de contaminação bacteriana versus rendimento fermentativo.
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Figura 3: Rendimento fermentativo versus produção de ácido lático.

A Tabela 2 apresenta os dados do rendimento fermentativo, produção de etanol 
absoluto, perda de etanol diária e a produção de etanol estimada na fermentação. Como 
citado anteriormente, 1 kg de ácido lático produzido corresponde a cerca de 0,51 kg 
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de etanol perdido. Desta forma, a produção diária de etanol foi corrigida pela perda 
de etanol na fermentação, o que demonstrou que o rendimento na fermentação tem 
um aumento significativo que varia de 0,02% a 0,49%, e que representa um aumento 
de 64 a 1.583 litros de etanol, respectivamente. Foi observado que a cada 0,25% do 
rendimento fermentativo representa uma proporção em torno de 700 litros de etanol.

As empresas fabricantes de antibiótico afirmam que a eficiência e residência do 
antibiótico no processo fermentativo está por volta de 90% e 5 dias, respectivamente. 
Com essa informação foi calculado o custo/benefício da utilização do antibiótico.

Para mostrar a viabilidade e a rentabilidade que o uso do antibiótico traz para 
a fermentação alcoólica no controle da contaminação bacteriana, os dados foram 
analisados de duas formas diferentes. Em um primeiro momento cada amostra foi 
analisada individualmente para mostrar em vários níveis de contaminação se o uso 
do antibiótico era viável ou não e posteriormente foram analisados dois períodos do 
uso do antibiótico para avaliar a sua eficiência e residência no processo fermentativo. 
No período estudado o litro de etanol absoluto estava custando R$ 1,3837 valor esse 
obtido na União dos Produtores de Bioenergia (UDOP) nos indicadores de mercado. 

Para a primeira análise os dados foram agrupados na Tabela 3. Foi calculada a 
produção diária de ácido lático na fermentação, corrigido para perda diária de etanol 
e calculada a perda econômica para um dia. Com esses valores foi mensurada a perda 
para um período de uma semana nas mesmas condições do processo. Para mostrar se 
o uso do antibiótico é economicamente viável ou não, foi analisada a perda econômica 
diária de etanol e a recuperação de 90% (que é a eficiência do antibiótico) e somado 
para um período de cinco dias de residência do antibiótico no processo, e subtraído pelo 
custo de investimento inicial (custo da dosagem do antibiótico) obtendo-se, portanto, 
o custo/benefício.

Quando o custo/benefício for maior que R$ 1,00 o uso do antibiótico é viável e 
o mesmo estará trazendo retorno econômico para a usina. Quando o custo benefício for 
menor que R$ 1,00 não é viável, pois a usina não está tendo o retorno de investimento 
esperado. Se o custo/benefício for negativo, também não é viável, pois a usina 
estará perdendo o custo de investimento. Foi observado na Tabela 3, que quando a 
contaminação bacteriana estiver na potência de 105 bastonetes/mL o uso do antibiótico 
não é viável, pois o mesmo não trará retorno econômico uma vez que a produção 
de ácido lático foi baixa e a perda de etanol também. Nesta conclusão, analisando o 
custo/benefício, observou-se que o mesmo obteve valores negativos ou menores que 
R$ 1,00. Já quando o nível de contaminação estiver na potência de 106 bastonetes/
mL às vezes fica viável ou não o uso do antibiótico, pois o custo/benefício resultou 
em valores maiores que R$ 1,00 e em outros dias menores que R$ 1,00. Quando a 
contaminação esteve acima de 107 bastonetes/mL, observou-se que a utilização do 
antibiótico é viável para conter a perda de etanol, pois o custo/benefício foi maior que 
R$ 1,00. 

Na segunda análise foram realizados dois estudos em períodos diferentes. 
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Os dados calculados estão apresentados na Tabela 4. Na amostra 1, foi dosado o 
antibiótico no dia 13/07/11, dia em que a contaminação bacteriana estava na potência 
de 1,0x108 bastonetes/mL. Teoricamente o antibiótico teria um tempo de eficiência no 
processo por um período de 5 dias e traria um custo/benefício de R$ 0,69. O antibiótico 
dosado teve 7 dias de residência no processo o qual acarretou um custo/benefício de 
R$ 2,28. O ganho foi maior do que o esperado porque quando dosado o antibiótico a 
contaminação bacteriana estava em 1,0x108 bastonetes/mL e a eficiência de recuperação 
manteve em média de 93,1% enquanto que se estimava 90% de eficiência na redução 
da contaminação. Consequentemente recuperou-se R$ 1,59 a mais do que se estimava.

Na amostra 2, a dosagem do antibiótico foi realizada no dia 20/07/11. Neste 
dia a contaminação bacteriana estava em torno de 2,9x107 bastonetes/mL, e de acordo 
com os cálculos realizados o custo/benefício seria de R$ 3,53 em um período de 5 
dias. Mas o antibiótico teve 8 dias de residência no processo e trouxe um retorno de 
R$ 2,19, uma diferença de R$ 1,34 a menos. A dosagem trouxe rentabilidade para 
a usina, mas foi abaixo do esperado. Isso ocorreu porque a dosagem do antibiótico 
ocorreu quando a contaminação estava em 2,9x107 bastonetes/mL, menor do que na 
amostra 1 e a eficiência do antibiótico na redução da contaminação bacteriana ficou em 
torno de 79,14%. São vários os motivos que podem explicar essa redução da ação do 
antibiótico: contaminação na matéria-prima, temperatura alta na etapa da fermentação 
e até mesmo a utilização de um antibiótico de baixo espectro de ação.

Conclusão

Conclui-se que o nível de contaminação bacteriana e a produção de ácido 
lático são fatores diretamente ligados e que interferem na queda do rendimento da 
fermentação como demonstrado pelos resultados obtidos. Os resultados confirmaram 
que os antibióticos têm ação no controle da contaminação bacteriana garantindo 
maior rentabilidade na fermentação alcoólica. No período avaliado observou-se que 
ao recuperar toda perda de etanol, o rendimento fermentativo tem uma variação 
de aumento de 0,02% a 0,49%. Concluiu-se também que quando a contaminação 
bacteriana está baixa (na faixa de 105 bastonetes/mL) a produção de ácido lático 
também é baixa e desta forma não é economicamente viável utilizar o antibiótico. A 
utilização do antibiótico só vai ser viável quando o grau de contaminação bacteriana 
alcançar 107 bastonetes/mL, garantindo o retorno econômico às usinas.

Evaluation of interference from bacterial contamination in alcoholic fermentation 
efficiency

ABSTRACT: Ethanol production in Brazil is focused directly for use as fuel and its 



67Multiciência, São Carlos, 11: 56 - 71, 2012

AVALIAÇÃO DA INTERFERÊNCIA DA CONTAMINAÇÃO BACTERIANA NO RENDIMENTO 
DA FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA

attainment is derived by fermentation of sugar cane. An ideal yield for fermentation 
is about 91 to 92%, and one of the factors that interfere directly in the fermentation 
yield is bacterial contamination. The objectives were to assess whether the lactic acid 
production is directly linked to the level of bacterial contamination, verify that this 
contamination interferes with the fermentation yield and assessing the amount of 
ethanol lost by the production of lactic acid. The results showed that the higher the 
bacterial contamination in the fermentation process, greater is the lactic acid production 
and lower the yield of the fermentation. It was concluded that the level of bacterial 
contamination is linked directly to the lactic acid production and both interfere with 
fermentation efficiency and that antibiotics have an action in the control of bacterial 
contamination and bring a return to alcoholic fermentation.

KEYWORDS: Fermentation efficiency; lactic acid production; bacterial 
contamination.

Referências bibliográficas

AMORIM, H. V. de. Processo de Produção de Álcool Controle e Monitoramento. 
2. ed. FERMENTEC; FEALQ; ESALQ-USP. Piracicaba, 1996.

ANGELIS, D. F. Bactérias Láticas: Disponível em: <www.cca.ufscar.br/.../
Bacterias%20laticas%20na%20fermentacao%20etanolica.pdf> Acesso em 06 jul. 
2011.

COSTA, V. M. Perfil de metabólitos excretados por Lactobacillus isolados de 
processo industriais de produção de etanol, com ênfase nos isômeros óticos D(-) 
e L(+) do ácido lático. Piracicaba, 2006. pag 64. Dissertação (Mestre e, Ciências) – 
Ciências e Tecnologia de Alimentos, Piracicaba, 2006.

FINZER, J. R.D; RODRIGUES, L.M. Utilização de Produto natural Durante a 
Fermentação Alcoólica Visando uma Produção que se Enquadre nos Parâmetros 
de Atividades Sustentável. Graduação do Curso de Engenharia de Alimentos das 
Faculdades Associadas de Uberaba. Uberaba: 2009. Disponível em: <www.fazu.br/
ojs/index.php/fazuemrevista/article/download/.../15>. Acesso em 03 mai. 2011.

GODOY, A. Fermentação Contínua x Fermentação Batelada. 27ª Reunião Anual 
Fermentec, São Pedro, Brasil, 2006.



68 Multiciência, São Carlos, 11: 56 - 71, 2012

Creonildo Santos Lopes e Cintia Alessandra Matiucci Pereira

LIMA, U. A.; AQUARONE, E.; BORZANI, W.; SCHMIDELL, W. Biotecnologia 
Industrial, vol 3: Processos Fermentativos e Enzimáticos. São Paulo: Edgard 
Blucher Ltda, 2001.

QUIMATEC PRODUTOS QUIMICOS. Determinação do nível de contaminação através 
do Accutrend Lactate da Roche. [mensagem pessoal] Mensagem recebida por adriano.
quimatec@yahoo.com.br 05 mai. 2010.

SCHMIDELL, W.; LIMA, U. A.; AQUARONE, E.; BORZANI, W. Biotecnologia 
Industrial, v. 2: Engenharia Bioquímica. São Paulo: Edgard Blucher Ltda, 2001.

UDOP. União dos Produtores de Bioenergia. Indicadores de Mercado. Disponível 
em: <http://www.udop.com.br>. Acesso em: 22 set. 2011.

WIKIPÉDIA, A ENCICLOPÉDIA LIVRE. Ácido Lático. Disponível em: <http://
pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_l%C3%A1ctico>. Acesso em: 16 mar. 2011.



69Multiciência, São Carlos, 11: 56 - 71, 2012

AVALIAÇÃO DA INTERFERÊNCIA DA CONTAMINAÇÃO BACTERIANA NO RENDIMENTO 
DA FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA

Tabela 2: Dados de rendimento e produção etanol.
DADOS PARA CÁLCULO

Amostra Fermentação 
Volume

Produção de 
Álcool Abs. (L)

Perda etanol 
absoluto (L)

Produção 
etanol 

estimada (L)

Ganho no 
Rendimento

Percentual 
aumento no 
Rendimento 

Fermentativo

1 93,30 265.198 740 265.938 93,56 0,26

2 91,24 281.944 520 282.464 91,41 0,17

3 87,09 292.243 720 292.963 87,30 0,21

4 88,82 260.702 569 261.271 89,01 0,19

5 93,26 155.533 185 155.718 93,37 0,11

6 87,28 260.419 1.363 261.782 87,74 0,46

7 90,62 288.734 518 289.252 90,78 0,16

8 86,22 282.177 1.342 283.519 86,63 0,41

9 88,80 294.442 933 295.375 89,08 0,28

10 85,59 287.711 64 287.775 85,61 0,02

11 91,20 120.912 326 121.238 91,45 0,25

12 88,22 318.557 519 319.076 88,36 0,14

13 89,86 325.916 621 326.537 90,03 0,17

14 92,99 284.203 400 284.603 93,12 0,13

15 84,51 268.375 858 269.233 84,78 0,27

16 87,91 299.200 653 299.853 88,10 0,19

17 90,16 291.395 1.388 292.783 90,59 0,43

18 91,66 295.211 1.583 296.794 92,15 0,49

19 88,44 260.821 552 261.373 88,63 0,19

20 88,14 207.579 339 207.918 88,28 0,14

21 91,76 252.280 529 252.809 91,95 0,19

22 89,35 276.869 917 277.786 89,65 0,30

23 89,74 294.926 425 295.351 89,87 0,13

24 88,30 298.033 709 298.742 88,51 0,21

25 89,27 290.213 668 290.881 89,48 0,21
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Tabela 3: Rentabilidade do uso de antibiótico no tratamento do fermento.
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Tabela 4: Rentabilidade no uso do antibiótico.

AMOSTRA 1  AMOSTRA 2

13/
jul

Perda $ etanol/dia  R$     717,98  

20/
jul

Perda $ etanol/dia  R$   1.920,50 
Possível recuperação 90%  R$     646,18  Possível recuperação 90%  R$   1.728,50 
Tempo residência 
antibiótico 5  Tempo residência 

antibiótico 5

Custo investimento  R$   1.908,00  Custo investimento  R$   1.908,00 
Rec. Investimento  R$   1.322,91  Rec. Investimento  R$   6.734,51 
Custo/Benefício  R$       0,69  Custo/Benefício  R$       3,53 

14/
jul

Perda $ etanol/dia  R$     859,96  21/
jul

Perda $ etanol/dia  R$   2.190,49 
Recuperação 99,5%  R$     855,66  Recuperação 99,5%  R$   2.179,53 

15/
jul

Perda $ etanol/dia  R$     552,68  22/
jul

Perda $ etanol/dia  R$     763,88 
Recuperação 96,8%  R$     535,00  Recuperação 99,38%  R$     759,15 

16/
jul

Perda $ etanol/dia  R$   1.187,81  23/
jul

Perda $ etanol/dia  R$     469,51 
Recuperação 99,5%  R$   1.181,88  Recuperação 98,4%  R$     462,00 

17/
jul

Perda $ etanol/dia  R$     813,17  24/
jul

Perda $ etanol/dia  R$     731,86 
Recuperação 94,9%  R$     771,70  Recuperação 95,17%  R$     696,51 

18/
jul

Perda $ etanol/dia  R$     813,17  25/
jul

Perda $ etanol/dia  R$     731,86 
Recuperação 94,9%  R$     771,70  Recuperação 95,17%  R$     696,51 

19/
jul

Perda $ etanol/dia  R$     813,17  26/
jul

Perda $ etanol/dia  R$   1.269,13 
Recuperação 94,9%  R$     771,70  Recuperação 62,07%  R$     787,75 

20/
jul

Perda $ etanol/dia  R$   1.920,56  27/
jul

Perda $ etanol/dia  R$     588,34 
Recuperação 71,0%  R$   1.363,60  Recuperação 80,0%  R$     470,67 

Recup. 7 dias residência 
antibiótico  R$   6.251,24  28/

jul
Perda $ etanol/dia  R$     981,94 

Custo/Benefício  R$       2,28  Recuperação 3,45%  R$      33,88 

    Recup. 8 dias residência 
antibiótico  R$   6.086,00 

    Custo/Benefício  R$       2,19 
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O FUNCIONAMENTO DO ETHOS EM PROPAGANDAS DE COSMÉTICOS 
FEMININOS ESPANHÓIS

Ivanaldo SANTOS1

Viviane Aparecida Beltrão SILVA2

RESUMO: O objetivo do presente estudo é investigar o funcionamento do ethos em 
textos publictários contemporâneos da marca de cosméticos espanhóis Victorio & 
Lucchino. É preciso esclarecer que o estudo foi realizado em contexto real, mas não 
autêntico, haja vista que a coleta do corpus para análise foi feita no Brasil, através de 
buscas na internet. Por fim, afirma-se que o ethos é relevante tanto para a construção de 
sentido no texto publicitário, quanto na sua produção e recepção por parte do público 
consumidor.

PALAVRAS-CHAVE: Ethos; Texto Publicitário; Consumidor.  

Introdução

Os estudos acerca da linguagem humana têm se ampliado muito nas últimas 
décadas e, por causa disso, diversas são as áreas do conhecimento que a estudam. Uma 
delas, de grande destaque, é a Análise do Discurso (AD), que possui diversas categorias 
de análise, tais como: Formação Discursiva, Memória Discursiva, Interdiscurso, 
Formação Ideológica. Surgida na França, na década de 1960, esta teoria linguística 
teve sua emergência mediante os trabalhos de Jean Dubois e Michel Pêcheux. 

Levando-se em consideração a AD, teoria adotada para fundamentar este estudo, 
pode-se afirmar, a partir de Mussalim (2001), que seu objeto de interesse é o homem 
enunciando e interagindo, ou seja, a língua vista em situações reais de uso dentro do 
contexto social. Por isso não se trata da língua em si, nem da sua gramática, mas do 
discurso constituído e dos efeitos de sentidos gerados por meio dele. Pois, como bem 

1  Pós-doutorado em estudos da linguagem pela USP, doutor em estudos da linguagem pela UFRN, 
professor do Departamento de Letras, do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e líder do Grupo de Estudos do Discurso da UERN.  Campus 
Avançado “Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM-UERN), BR 405, KM 03, Bairro: 
Arizona, Pau dos Ferros-RN, CEP: 59900000. E-mail: ivanaldosantos@yahoo.com.br.  
2  Graduada em Letras, especialista em linguística aplicada pela Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte (UERN) e membro do Grupo de Estudos do Discurso da UERN. Campus Avançado 
“Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM-UERN), BR 405, KM 03, Bairro: Arizona, Pau 
dos Ferros-RN, CEP: 59900000. E-mail: vivibeltraostar@hotmail.com.  
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afirma Paveau (2008, p. 202), “define-se a análise do discurso como a disciplina que 
estuda as produções verbais no interior de suas condições sociais de produção, essas 
são consideradas como partes integrantes da significação e do modo de formação dos 
discursos”. Deste modo, o discurso não pode ser visto fora das condições de produção 
e da articulação com a exterioridade, já que a construção de sentido faz parte da relação 
entre o histórico e o social.

Nesta perspectiva, fundamentado por Gregolin (2003), afirma-se que as 
propagandas publicitárias contemporâneas são relevantes materiais de estudos no 
campo da AD, tendo em vista que, no campo da espetacularização da cultura, essas 
propagandas influenciam as tendências do mercado de consumo, exigindo delas muita 
interação, criatividade, iniciativa, crítica e questionamento. Para suprir as necessidades 
dessas exigências, ocorre um aumento na procura das áreas de publicidade e propaganda. 
E, de acordo com o crescimento dessas exigências, que geram um aumento de procura 
nessas áreas, sabe-se que os dircursos evoluem mediante as necessidades dos mercados 
consumidores, que, por exemplo, podem ser produtos ou serviços oferecidos por 
determinadas empresas.

Diante disto, voltando-se para a prática discursiva propagandista, pode-se 
dizer que o discurso publicitário apresenta características determinantes e marcantes, 
especificadamente, da sociedade na qual se insere, ou seja, as propagandas publicitárias 
seriam um exemplo de texto que informa, interage e ao mesmo tempo objetiva seduzir 
a população sobre os bens de consumo da sociedade contemporânea, servindo como 
um elo entre ambos, com uma função incentivadora. Por isso, pode-se afimar que, no 
processo de argumentação do texto publicitário, diversas são as categorias que podem 
ser analisadas, para a verificação de determinados efeitos discursivos e de sentidos, os 
quais favorecem esse processo.

Um deles, de grande valia e destaque, é o ethos, o qual pode ser visto como um 
mediador de estratégias de textualização para a formação de sentidos no texto. Por 
isso, pensa-se que estudar e analisar a formação e o funcionamento do ethos discursivo, 
em textos publicitários espanhóis contemporâneos, vem a ser necessário, relevante e 
oportuno.

Necessário pelo fato de estar sendo feita uma revisão acerca da disciplina AD, 
servindo, assim, como contribuição aos novos estudos da referida área e ainda pela 
atualidade do tema ethos, voltado para o estudo da enunciação em língua estrangeira, 
no caso, a Língua Espanhola; relevante, por trabalhar com uma categoria importante 
da AD, a qual não é explorada com tanta ênfase como deveria, proporcionando, assim, 
uma nova maneira de entender o funcionamento do ethos. Além disso é um tema 
oportuno, já que o corpus de análise do estudo constitui-se de textos que circulam 
na sociedade contemporânea, o texto publicitário, o qual tem se tornado mais forte e 
evidente nos últimos anos devido à globalização.

Com base nesses pressupostos iniciais, o presente trabalho objetiva investigar o 



74 Multiciência, São Carlos, 11: 72 - 87, 2012

Ivanaldo Santos e Viviane Aparecida Beltrão Silva

funcionamento do ethos em textos publictários contemporâneos da marca de cosméticos 
espanhóis Victorio & Lucchino. Face a essa pretensão, deseja-se especificamente: 
identificar e descrever marcas linguísticas e extralinguísticas, bem como as estratégias 
de textualização responsáveis pela construção do ethos no texto publicitário e discutir 
sobre os efeitos de sentido que se pode vislumbrar no texto publicitário, em função das 
estratégias identificadas.

Vale salientar que o estudo realiza-se em contexto real, mas não autêntico, 
haja vista que a coleta de dados para análise foi feita no Brasil, através de buscas na 
internet, apesar de os dados serem constituídos do painel propagandístico da marca de 
cosméticos espanhol Victorio & Lucchino, compreendo propagandas que circularam 
em contexto espanhol nos últimos anos.

O ethos

Quando se fala em processo de argumentação no texto e de estratégias de 
textualização, diversas são as categorias de análise para a construção e o funcionamento 
delas em textos, no caso textos publicitários. Assim, interessa mais diretamente a este 
estudo uma categoria específica, o ethos, que, segundo Silva (2008, p. 51):

A noção do ethos tem origem na Retórica de Aristóteles e diz respeito ao 
modo como o orador, de forma implícita, transmitia para o auditório uma 
imagem confiável de is, com vistas à persuasão. A construção dessa imagem 
não dependia apenas da escolha das palavras e do modo de expressá-las, 
mas também da entonação da voz, dos gestos, do porte e da maneira de 
se vestir. Assim, alguém que pretendesse passar a imagem de honesto, 
deveria mostra-se honesto. Do ponto de vista retórico, apenas os textos 
orais interessavam como objeto de estudo do ethos. 

Com isso, pode-se dizer que o ethos é de origem grega e que significa  valores, 
ética, hábitos e harmonia, mas, se visto e considerado dentro do campo da Linguística, 
mais especificadamente da AD, significa os traços característicos de uma pessoa, do 
ponto de vista social e cultural, o que o diferencia de outros. Segundo Maingueneau 
(2001, p. 97-98):

Esse é o tipo de fenômeno que, como desdobramento da retórica tradicional, 
podemos chamar ethos: por meio da enunciação, revela-se a personalidade 
do enunciador. Roland Barthes salientou a característica essencial desse 
ethos: “São os traços caráter que o orador deve mostrar ao auditório (pouco 
importa sua sinceridade) para causar boa impressão: são os ares que assume 
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ao se apresentar. [...] O orador enuncia uma informação, e ao mesmo tempo 
diz: eu sou isto, eu não sou aquilo”. Desse modo, a eficácia do ethos se 
deve ao fato de que ele envolve de alguma forma a enunciação, sem estar 
explícito no enunciado.

Sendo assim, quando se fala em enunciados, consequentemente faz-se referência 
à enunciação, sendo esses o produto da mesma, a qual implica uma cena e necessita 
de um enunciador encarnado para preceder essas falas, podendo este ser chamado 
de sujeito, o qual assume um ethos dependendo do contexto no qual está inserido. 
Nesse passo, vale dizer que, referente ao plano discursivo, os sujeitos fazem uso da 
fala encenada. Dessa forma, há uma cena englobante a qual corresponde ao tipo de 
discurso, podendo ser: político, religiosos, publicitário etc. Há uma cena genérica que 
se refere ao gênero do discurso, podendo ser: um anúncio publicitário, um folheto, 
uma carta comercial e/ou pessoal etc., de modo que estas cenas implicam na produção 
da cena de enunciação, a qual influencia na formação do ethos discursivo.

Desta maneira, é preciso colocar que o ethos vem a ser a imagem de si, ou seja, 
do sujeito, porém, deve-se lembrar que o ethos é uma excelência a qual não tem objeto 
próprio, mas se liga à pessoa, à imagem que o enunciador passa de si mesmo, o que 
restulta no caráter, na personalidade, nos traços de comportamento e no posicionamento 
do enunciador em uma determinada cena e em um determinado contexto. Nesse intuito, 
é exatamente isso que pretende-se observar nas três propagandas espanholas, escolhidas 
para análise. Isso acontece pelo fato, dentre outros, de fazerem uso de imagens de 
belas mulheres, as quais, provavelmente, devem servir de exemplo e estímulo para as 
possíveis consumidoras dos produtos ofertados. Além disso, vale salientar que o que 
interessa para este trabalho é o ethos voltado para a perspectiva da AD, já que, segundo 
Silva (2008, p. 52):

O estudo da noção de ethos, alicerçado no quadro teórico da análise do 
discurso [...], toma como parâmetro duas questões que se opõem à visão 
tradicional: a primeira é que a imagem que o enunciador tenta construir de 
si não depende apenas de sua vontade, mas da formação discursiva em que 
está inserido. É, portanto, a formação discursiva que influenciará e, de certa 
forma, determinará sua imagem. A segunda propõe que o estudo do ethos 
deve ultrapassar a oposição tradicional entre o oral e o escrito. Isso significa 
que todo ato de tomar a palavra leva em conta as representações que os 
parceiros fazem um do outro. Assim, numa perspectiva que ultrapassa o 
quadro da argumentação, [...] defende que “a noção de ethos permite refletir 
sobre o processo geral da adesão dos sujeitos a um certo possiconamento”.   

O ethos pode ser considerado o orador como princípio de autoridade, o qual fala 
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sobre um determinado assunto, ou expõe uma opinião, ou relata sobre algo específico 
e, consequentemente, assume um posicionamento, uma postura, com a qual o auditório 
se identifica, tendo o objetivo de conseguir que suas questões sejam aceitas e bem 
acolhidas.    

Por isso, o ethos vem a ser uma das categorias de análise da AD de mais relevância, 
pelo fato de ser um forte e indispensável contribuidor de entendimento na dinâmica da 
produção e recepção de textos, no caso textos publicitários, para a compreensão dos 
efeitos de sentido presentes nos respectivos textos.

Diante disto, para este trabalho de pesquisa, adotam-se como corpus de análise 
três propagandas espanholas da marca de cosméticos Victorio & Lucchino, que circulam 
atualmente na sociedade espanhola, representando a publicidade contemporânea, a fim 
de verificar e analisar a formação do ethos. No entanto, quando necessário, pretende-se 
averiguar estratégias de textualização e elementos do processo de argumentação, tais 
como: cores, disponibilidade da imagem, imagens. Essas estratégias podem ser vistas 
como voltadas para a semiótica, mas que podem ser compreendidas como construtivas 
dos processos argumentativos, os quais acreditam-se que podem contribuir para a 
análise do corpus obtido. 

Contexto da pesquisa e critérios da constituição do corpus

Inicialmente, pretende-se traçar o perfil metodológico deste estudo. Antes de 
qualquer coisa, faz-se necessário enfatizar a definição de abordagem qualitativa. Para 
Oliveira (2008, p. 37), essa abordagem diz que:

São muitas as interpretações que se tem dado à expressão pesquisa 
qualitativa e atualmente se dá preferência à expressão abordagem 
qualitativa. Entre os mais diversos significados, conceituamos abordagem 
qualitativa ou pesquisa qualitativa como sendo um processo de reflexão 
e análise da realidade através da utilização de métodos e técnicas para 
compreensão detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico e/
ou segundo sua estruturação. Esse processo implica em estudos segundo 
a literatura pertinente ao tema, observações, aplicação de questionários, 
entrevistas e análise de dados, que deve ser apresentada de forma descritiva.    

Por isso, pode-se dizer que a realização deste estudo se dá por meio da utilização 
da abordagem qualitativa, de cunho documental, pois a compreensão de seu objeto 
de análise depende de um enfoque discursivo e analítico. Em se tratando de questões 
essencialmente metodológicas, para a execução desta investigação, realiza-se uma 
revisão crítica da literatura da área, a partir de pesquisa bibliográfica, com a meta 
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de contextualizar a linha teórica pretendida, ou seja, a AD, segundo as orientaçoes 
teóricas fundamentadas em Mangueneau (2001), além de descrever sobre as estratégias 
de textualização, e os elementos do processo de argumentação. 

Referente ao tipo da pesquisa, ou seja, a pesquisa documental, Oliveira (2008, p. 
69) ainda afirma que:

Bastante semelhante à pesquisa bibliográfica, a documental caracteriza-
se pela busca de informações em documentos que não receberam nenhum 
tratamento científico, como relatórios, reportagens de jornais, revistas, 
cartas, filmes, gravações, fotografias, entre outras matérias de divulgação. 

Sendo assim, a pesquisa é de cunho documental, pelo fato do corpus utilizado 
para análise ser composto de propagandas, as quais se encaixam nesta definição. Vale 
salientar que esta pesquisa realiza-se em contexto real, mas não autêntico, haja vista 
que a coleta de dados para análise foi feita no Brasil, através de buscas na internet, em 
forma de pesquisas no site específico Google, com a finalidade de obter propagandas 
que circulam em contexto espanhol nos últimos anos, propagandas essas da marca 
espanhola Victorio & Lucchino, compreendendo que é uma marca de roupas a qual 
se expandiu para o mundo dos cosméticos, e desde então, apresenta um relevante 
destaque no país de origem. 

Sabe-se que na sociedade contemporânea e consumista os efeitos de sentidos que a 
mídia produz materializam-se nos textos que nela circulam. Um exemplo relevante são 
as propagandas, de modo que se sabe que o discurso não é absolutamente transparente 
e que o não sujeito é a origem real dos sentidos. Por isso, não há como enxergar a 
totalidade significativa nem compreender todos os percursos de sentidos produzidos 
socialmente. Sabe-se, também, que devido ao relevante, cada vez mais crescente e 
acentuado império propagandístico, motivado pela grande quantidade de produtos 
disponíveis no mercado consumidor, são inúmeras, porque não dizer incontáveis, as 
propagandas que fazem uso da imagem da mulher para a divulgação de seus produtos. 
Ainda mais quando essas propagandas são voltadas para o próprio público feminino, o 
qual leva mais em consideração a beleza estética do que, muitas vezes, a própria saúde.

Deu-se, por isso, a escolha do corpus utilizado para a análise do presente estudo, 
tendo em vista que se utiliza três propagandas de colônias femininas da marca Victorio 
& Lucchino – a qual também é uma marca de roupas e acessórios –, que utilizam 
imagens de belas mulheres na publicidade de tais produtos. Por isso torna-se um 
objeto de estudo importante para ser analisado. Isso se dá pelo fato de representarem 
fortemente o mercado de cosméticos espanhóis, podendo ser comparadas com o 
destaque das marcas O Boticário e Natura, aqui no Brasil.   

Para os procedimentos de coleta e seleção do corpus, executou-se os seguintes 
procedimentos: I)  busca e coleta de propagandas diversas da mídia espanhola em 
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páginas da Web, através do site de buscas Google; II) seleção das propagandas coletadas, 
tendo-se em vista que foram coletadas cinco propagandas  direcionadas ao público 
feminino da marca de cosméticos espanhol Victorio & Luccchino, com o critério 
voltado para propagandas que possuíam imagem visual e texto; III) triagem, tabulação 
e escolha de três propagandas, encontradas em sites de publicidade de perfumes, da 
marca Victorio & Lucchino sendo propagandas de colônias femininas, as quais fazem 
uso da imagem de belas e famosas mulheres, para apresentar os seus produtos.

Vale salientar que, embora tenham sido retiradas da internet, as propagandas 
visualizadas e selecionadas, não apresentam recursos multimodais, tais como: 
movimentação, som etc., dando a entender que são propagandas impressas, pelo fato 
de aparecerem de modo estático.  

Em se tratando de categorias de análise, pretende-se dar ênfase ao ethos discursivo. 
No entanto, pretende-se, ainda, fazer a investigação e descrição das estratégias de 
textualização, assim como discutir os efeitos de sentido que se vislumbram no texto 
publicitário das propagandas escolhidas para análise.

Pretende-se, com essa metodologia, dar conta do objetivo proposto, acreditando-
se que o rigor de cientificidade que embasa todos os procedimentos metodológicos 
adotados será indicador de sucesso na investigação  do objeto de estudo que se pretende 
compreender.  

O funcionamento do ethos em propagandas da marca Victorio & Lucchino: 
análise dos dados

Mediante todo o explorado e dissertado até o presente momento, agora faz-
se necessário chegar na parte  da análise dos dados. Voltando-se para a marca das 
propagandas escolhidas, vale expor que Victorio & Lucchino é uma famosa marca 
liderada por dois estilistas, José Victor Rodríguez (Victorio) e José Luis Medina 
(Lucchino). Os dois são de Andaluzia, na Espanha. A marca ganhou vida na década 
de 1970, em Sevilla, também na Espanha. Eles começaram apenas com o universo da 
moda e, ao passar dos anos e com o destaque da marca, expandiram o negócio para o 
universo de acessórios e cosméticos, fazendo dela uma marca famosamente conhecida.  

Vale dizer que serão três propagandas analisadas a seguir, as quais titularam-se 
Figura 1 (primeira propaganda), Figura 2 (segunda propaganda) e Figura 3 (terceira 
propaganda). Vale salientar que a primeira e a terceira propagandas apresentam textos 
verbais, enquanto a segunda propaganda é apenas imagética.
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Análise da propaganda do perfume Carmen

Figura 1: Fonte: Mes-Parfums, 2011a.

Na primeira propaganda, exposta na Figura 1, pode-se dizer que referente aos 
processos argumentativos há aspectos semióticos os quais direcionam a compreensão de 
tais processos. Nesse passo, se pode observar que há a predominância da cor vermelha 
(no vestido da modelo exposta no sofá, no fundo da imagem etc.), que remete à paixão, 
à sedução e à provocação. Deve-se levar em consideração a pele de cor branca da 
modelo, havendo um realce ainda maior da cor vermelha, além do contraste do azul 
presente na embalagem do perfume com o vermelho de toda cena de enunciação da 
propaganda, além de se poder observar a posição sedutora da mulher disposta no sofá. 
Portanto, o exposto fundamenta-se em Silva (2008, p.54), que diz que:

A noção de corporalidade, [...], considera que o ethos acomoda tanto a 
dimensão verbal quanto o conjunto de determinações físicas e psíquicas que 
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se associam ao fiador pelas representações coletivas. Essas duas dimensões 
permitem que o destinatário atribua ao locutor/fiador um caráter e uma 
corporalidade. Ou seja, são avaliados traços psicológicos, ou tipo físico, ou 
modo de vestir-se e gestual. Portanto, para identificar o comportamento do 
locutor, o destinatário se baseia em um conjunto de representações sociais 
que podem ser positivas ou negativas e em estereótipos que são reforçados 
ou transformados pela enunciação.  

 
Nessa perspectiva, a modelo presente na propaganda é o elemento de identificação 

da possível compradora, ou seja, com quem a consumidora provavelmente se identifica. 
Com isso percebe-se que há um jogo com valores e emoções femininas. Dessa forma, 
a imagem tem a função de reforçar a ideia de que o produto apresentado ascenderá a 
chama da sensualidade que está em cada mulher, de que cada mulher é portadora dos 
elementos da natureza, ou seja, a mulher é fogo, é sangue, é terra, é lua, e que com o 
uso do produto ofertado/vendido isso ficará evidente.  

 Encontra-se também um jogo entre imagem (o que está em destaque na 
propaganda) e fundo (complemento) na propaganda, referente ao plano discursivo (o 
conjunto total do que se visualiza, ou seja, tanto a imagem, quanto o texto verbal), 
que dá a entender que a mulher é a figura, pois se apresenta em maior destaque e 
relevância e os demais componentes (a embalagem do perfume anunciado, o texto 
verbal propagandístico da propaganda, e até mesmo o nome da marca) compõem o 
fundo, servindo assim como complemento para a publicidade do perfume de nome 
Carmen.

 Fundamentado em Carvalho (1996) afirma-se que o ethos se dá mediante a cena 
de enunciação, que é o anúncio publicitário, e isso vem a ser o tipo de discurso, ou seja, 
é a cena englobante. Essa cena de enunciação é um anúncio de produtos cosméticos 
espanhóis publicados em sites de venda, o que vem a ser o gênero do discurso, ou seja, 
a cena genérica. E essa cena de enunciação, no anúncio publicitário, é representada 
por uma mulher acomodada em um sofá vermelho, em um cenário vermelho, vestindo 
uma roupa vermelha, com um olhar sedutor. Sendo assim, o ethos se constitui como 
o de uma mulher desejável, sedutora, fatal, admirável, com a qual todas as demais 
mulheres, a princípio, se identificam e cujo papel gostaria de ocupar e exercer.

 Vale salientar que o ethos se circunstancializa a temporalidade e localidade. A 
temporalidade faz com que o ethos se manifesta de maneira atemporal, crivado pela 
contemporaneidade. Já com relação ao local, pode-se dizer que seria um ambiente 
propício a promoção da sedução, o lócus da mulher desejável e fatal.  

 Não se deve esquecer-se das marcas linguísticas presentes no texto verbal, “Hecha 
de fuego, sangre, tierra y luna”, sobre as quais se afirmam, fundamentado em Baruffaldi 
(2007), tratar de responsáveis pela construção de sentido no texto publicitário. O nome 
da marca apresenta-se em caixa alta, o que é um quesito de realce, a frase de efeito é 
curta, direta, essencialmente nominal e harmônica com o conjunto da propaganda. Os 
vocábulos que compõem os enunciados são predominantemente adjetivos familiares 
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à leitora, para haver, então, uma compreensão imediata, promovendo assim efeitos 
de sentidos, que dão a entender que ao utilizar o cosmético a mulher será como um 
elemento natural, ao mesmo tempo em que se torna essencial, para os que a rodeiam. 
Os adjetivos se reportam a elementos da natureza e da vitalidade humana. E pode-se 
ver também um paralelismo pretendido, tendo-se: Adjetivo -> preposição -> nome -> 
nome -> nome -> conjunção -> nome. E vê-se que entre os nomes se têm masculino e 
masculino (fuego, sangre) e feminino e feminino (tierra, luna).

Análise da propaganda do perfume Agua de Rocío

Figura 2: Fonte: Mes-Parfums, 2011b.

Na segunda propaganda, apresentada na Figura 2, pode-se observar que há 
a predominância de cores em tons pastéis, como: branco, bege, cinza e dourado, 
remetendo-se à pureza, à leveza, à delicadeza. Tudo isso em combinação com a cor 
clara da pele da modelo da propaganda. Essa combinação de cores gera o efeito de 
sentido de que a fragrância da colônia deva ser leve, suave, e delicada. 

 Por isso, pode-se dizer, fundamentado em Bernardinelli e Zarpon (2004), que a 
mulher presente na propaganda é o elemento de identificação da possível compradora 
do produto apresentado, ou seja, com quem a consumidora provavelmente se identifica, 
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havendo assim um despertar dos valores e emoções femininos.
Na Figura 2 também há um jogo de imagem (o que está em destaque) e fundo 

(complemento) no plano discursivo, já que se pode perceber que a mulher é o fundo 
e o perfume é o protagonista, ou seria ao contrário? Com isso vale dizer, ainda, que 
a mulher pode ser entendida como a imagem, por aparecer em maior destaque, e não 
o perfume, mesmo sendo ele o produto ofertado à provável consumidora. Deve-se, 
ainda, relacionar o fundo da propaganda com a arquitetura grega antiga, devido as suas 
formas e cores, o que remete as deusas da mitologia antiga.       

Portanto, nesta segunda propaganda a imagem da modelo tem a função de 
reforçar a ideia de que toda mulher deve se sentir como uma deusa, uma atualização 
das divindades femininas antigas, a qual deve ser pura, leve, delicada e manter, mesmo 
na correria do dia a dia, a mulher angelical que há em cada mulher consumidora. Essa 
mulher angelical deve, a princípio, ser capaz de flutuar sobre a água devido a tamanha 
leveza da sua presenaça. Isso pode ser notado se levar-se em consideração o que afirma 
Maingueneau (2001, p. 99), quando afirma:

O universo de sentido propiciado pelo discurso impõe-se tanto pelo ethos 
como pelas “ideias” que transmite; na realidade, essas ideias se apresentam 
por intermédio de uma maneira de dizer que remetea uma maneira de ser, 
à participação imaginária em uma experiência vivida. [...]. O poder de 
persuasão de um discurso consiste em parte em levar o leitor a se identificar 
com a movimentação de um corpo investido de valores socialmente 
especificados.

Com isso, pode-se dizer que o ethos pode e deve ser analisado, na Figura 2, não 
indiviadualmente, mas sim, com a contribuição dos conteúdos da cena de enunciação 
como um todo, sejam eles verbais ou imagéticos, pelo fato de que isso gera a 
sustentação de provavel identificação entre propaganda e destinatário, neste caso o 
público feminino.

Com relação à cena de enunciação, pode-se dizer que é um anúncio publicitário, 
e isso vem a ser a cena englobante, pois como afirma Maingueneau (2001, p. 100) “se 
o ethos é particurlamente evidente nos textos publicitários, ele também diz respeito, 
com a mesma pertinência, a todo conjunto dos enunciados escritos”. E é justamente 
a junção do conjunto de enunciados com a figura imagética que formam o todo da 
propaganda, gerando, portanto, a cena de enunciação. Essa cena é um anúncio de 
produtos cosméticos publicado em sites de venda, que vem a ser o gênero do discurso, 
ou seja, a cena genérica. E a cena de enunciação é a de uma mulher elegante, a qual 
parece desfilar a sua beleza e vitalidade. 

Sendo assim, o ethos se constitui como o de uma mulher delicada, pura, com 
extrema leveza, com ar angelical, mas a qual deve, a princípio, ser vista e admirada 
como uma deusa da sociedade contemporânea, uma espécie de atualização das deusas 
gregas antigas, com a qual a grande maioria das demais mulheres se identificam e cujo 
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papel gostariam de ocupar.
 Vale salientar que na propaganda não há texto verbal, o qual possa dar margem 

para análise de marcas linguísticas, no entanto pode-se relatar sobre o nome do perfume 
apresentado, ou seja, Agua de Rocío. Devido a esse nome, pode-se dizer que há um 
jogo de sentidos, pois rocío, em espanhol, significa orvalho, o qual remete a cheiro 
agradável, à leveza, que pode manter relação com o chão molhado e cristalino da 
propaganda, da mesma forma que agua, também em espanhol, remete à natureza da 
fragrância do perfume, de aroma suave e delicado, o que reforça toda análise realizada 
da Figura 2.

Análise da propaganda do perfume Luz

Figura 3: Fonte: Victorio-Lucchino, 2011.

Na terceira propaganda, disposta na Figura 3, pode-se dizer que há a predominância 
da cor azul, já que existe uma semelhança na cor dos olhos da modelo, na cor do céu 
e na cor do mar, o que faz lembrar o dia iluminado, já que o azul lembra dia, é uma 



84 Multiciência, São Carlos, 11: 72 - 87, 2012

Ivanaldo Santos e Viviane Aparecida Beltrão Silva

cor que metaforicamente faz referência ao sol. Isso gera um efeito de sentido, quase 
que imediato, de que a fragância do perfume é de grande frescor, proporcionando a 
possível consumidora a sensação de agradável aragem em seu corpo. 

 Nesta propaganda, torna-se difícil falar de imagem e fundo, pois há uma 
equidade entre os dois. Por isso, ela remete a uma pergunta: quem é a imagem (o 
que está em destaque) dessa propaganda? A mulher, o perfume ou a luz em relação 
metonímica com o sol? Nesse passo, com isso o produtor da propaganda realiza um 
jogo de linguagem para convidar o leitor a que participe da construção de sentido da 
propaganda. Pois, segundo Maingueneau (2011, p.100):

Para exercer um poder de captação, o ethos deve estar afinado com a 
conjuntura ideológica: é preciso que as mulheres dinâmicas sejam um 
estereótipo “estimulante” para que o processo de “incorporação” permita 
uma identificação das destinatárias com esse tipo de fiador. 

 
Com isso, deve-se levar em consideração a questão da roupa utilizada pela 

modelo, pelo fato de ser uma roupa estampada, o que lembra um típico traje de verão. 
Tambem pode-se relatar a transparência do vidro do perfume, que parece reportar à 
transparência da luz. Com relação ao cabelo, percebe-se que ele está solto e esvoaçante 
e vale destacar que o perfume ao ser mostrado pela ótica do vidro deixa o cabelo ainda 
mais iluminado.

 Com isso, pode-se observar que a imagem da mulher tem a função de reforçar 
a ideia de identificação da modelo da propaganda com a possível  compradora, ou 
seja, com quem a consumidora provavelmente se identifica, havendo o despertar 
de seus valores e emoções. É preciso observar que, segundo Carvalho (1996), essa 
identificação é uma das metas centrais da propaganda e da sociedade do consumo. 

 Referente à cena de enunciação, presente na Figufra 3, pode-se dizer que é um 
anúncio publicitário, isso vem a ser o tipo de discurso, ou seja, é a cena englobante. E 
a cena de enunciação é a de uma mulher em uma posição de atitude em um ambiente 
tropical, apresentando uma sensação livre, à qual se revela a La luz que llevas dentro 
(a luz que leva dentro de si). 

Sendo assim, o ethos  se constitui como o de uma muher iluminada, radiante, 
vigorosa, com apenas um toque de sedução no olharPor meio desse toque de sedução 
a mulher deseja mostrar a luz que tem dentro de si.

 Com relação às marcas linguísticas presentes no texto verbal, no slogan La luz 
que llevas dentro, pode-se dizer que o texto apresenta-se de uma maneira despojada 
devido o seu caráter manuscrito, uma imitação da escrita manual. A frase de efeito é 
curta e direta, essencialmente nominal, harmônica com o conjunto da propaganda. 
Os vocábulos (análise lexical) são compostos por nomes -> verbos -> advérbios, que 
mostram a finalidade, ou seja, o objetivo do perfume que é ajudar a desabroxar, a 
revelar a luz que há dentro de cada mulher.

 Pode-se dizer, ainda, que há um destaque para as palavras luz e dentro, postas 
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em foco, para que haja uma compreensão e identificação imediata por meio da provável 
consumidora. 

Considerações finais  

Os discursos veiculados pela mídia operam um jogo no qual constituem a 
formação do ethos nas propagandas, baseados na regulamentação de saberes sobre 
o uso e escolhas que as pessoas devem fazer. Por isso, cria-se a ideia de que o que 
está dentro da publicidade é bom, mas o que está fora não tem esse valor. Com isso, 
passa haver uma dominação do imaginário com um discurso de que o consumo insere 
socialmente o sujeito. E é nessa inserção que ele passa a querer ocupar o lugar do ethos 
que é apresentado pela propaganda.

 Dessa forma é pertinente dizer que com a análise do corpus apresentado neste 
estudo conduz a afirmar que a textualização é evidenciadora do processo de construção 
e funcionamento do ethos no texto publicitário, de modo que a reflexão crítica do 
aporte teórico evidencia determinados efeitos discursivos e de sentido que favorecem 
o processo de argumentação, tais como: cores, disponibilidade da imagem, imagem 
e valores e emoções despertadas, além de alguns aspectos linguísticos como: verbos, 
adjetivos, campo semântico, que contribuem para a compreensão da formação do 
ethos.

 Sendo assim, pode-se observar que nas três propagandas analisadas a imagem 
da mulher é o elemento de identificação da possível compradora, visto que, na primeira 
propaganda (Figura 1), o ethos se constitui como uma mulher desejável, fatal, sedutora; 
na segunda (Figura 2), o ethos se constitui como o de uma mulher admirável, cobiçada, 
desejada, a qual é vista como uma deusa e, na terceira (Figura 3), ele se constitui 
como o de uma mulher livre, espontânea, desejada, e com um toque de sensualidade. 
Consequentemente, devido a essa análise, pode-se afirmar que a compreensão do ethos 
é relevante tanto para a construção de sentido no texto publicitário, quanto na sua 
produção e recepção por parte do público consumidor.

 Por fim, faz-se importante relatar que se assumem as lacunas deixadas no 
decorrer do trabalho, tendo em vista que ele poderia ser visto e analisado com o 
embasamento concomitante, da gramática do designer virtual e da multimodalidade, 
mas, também, porque não dizer que este enfoque poderá ser adotado em trabalhos 
posteriores a este. Contudo acredita-se que este trabalho tenha alguma contribuição 
acerca dos estudos da Análise do Discurso e da respectiva categoria elegida, isto é, 
o ethos, de modo que tenha contribuído com os esforços da AD para investigar a 
influência do discurso midiático e publicitário na efetivação na vida social.
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The operation of the ethos in advertisements for female Spanish cosmetics

ABSTRACT: The objective of the present study is to investigate the functioning of 
the ethosof contemporary texts in advertisements for Spanish female cosmetics brand 
Victorio & Lucchino. It should be stated that the study was conducted in a real context, 
but not authentic, given that the corpus collection for analysis was made in Brazil, 
through Internet searches. Finally, it is argued that the ethosis relevant both for the 
construction of meaning in advertising text, as in their production and reception by the 
consumer.

KEYWORDS: Ethos; Text Advertising; Consumer.
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RESUMO: Este trabalho trata-se de pesquisa teórica. O tema pesquisado é a Substituição 
Tributária, mais conhecida como ST, que é um mecanismo de arrecadação de tributos 
utilizado pelo governo brasileiro, que tem vigor em determinados Estados do país, de 
acordo com a aceitação de seus governantes. Pretende-se demonstrar todo o processo 
de funcionamento desse sistema. A Constituição Federal (1988) dá respaldo à aplicação 
do regime de substituição tributária em seu art. 150, § 7º, que estabelece que a lei 
poderá atribuir ao sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo 
pagamento do imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, 
assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o 
fato gerador presumido. Trata-se do recolhimento do ICMS, com normas diferentes. 
Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi feito levantamentos junto aos sites oficiais, 
como do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, da Secretaria da 
Fazenda do Estado de São Paulo e outros, permitindo, dessa maneira, grande suporte 
à conclusão do trabalho científico, que visa apresentar como funciona esta forma de 
arrecadação do ICMS de forma antecipada.
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Introdução 

Este trabalho apresenta o processo da Substituição Tributária (ST), que acontece 
em determinados Estados brasileiros como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e 
outros, de acordo com a aceitação de seus governantes.

Para entender melhor o processo da substituição tributária, serão apresentados 
os procedimentos, maneiras, regras, vantagens e desvantagens desta norma do Governo, 
no recolhimento do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 

O objetivo desta pesquisa é deixar bem claro o funcionamento desse sistema no 
país, apresentando o que é a ST e as suas consequências para o processo de arrecadação 
de impostos. Há poucos trabalhos desenvolvidos na área, motivo que determinou a 
realização da presente pesquisa científica. Parte significativa da sociedade brasileira 
ainda desconhece o que é a ST.

A contribuição que se pretende trazer é a difusão de conhecimentos na referida 
área. Contudo, depende de cada pessoa, independente de variáveis e, motivados pelo 
seu interesse particular, em aprovar ou não as medidas impostas pelo governo brasileiro.

Este trabalho é teórico e foi desenvolvido através de levantamento em sites 
especializados. 

Substituição Tributária

Substituição Tributária (ST) é um instituto criado e implementado pelas 
Unidades de Federação (UF) antes do advento da atual Constituição Federal (1988), 
por intermédio de legislação infraconstitucional, ou seja, de Convênios e Protocolos 
celebrados entre os secretários de fazenda estaduais.

O mecanismo da Substituição Tributária transfere para o início da cadeia 
produtiva, o recolhimento do ICMS/ST das demais fases, não implicando em aumento 
de preço, uma vez que a alíquota permanece a mesma. Durante muito tempo, a sua 
constitucionalidade e legitimidade foi arguida em juízo pelos contribuintes, sob 
a alegação de falta de previsão constitucional e de lei complementar para a sua 
implementação. 

Em face da eficiência desse instituto, uma vez que a sua aplicação fez diminuir 
a evasão fiscal e facilitou a fiscalização, a atual Constituição Federal, no seu artigo 
150, § 7o, incorporou-o definitivamente e a Lei Complementar no 87/96 em seu artigo 
6o veio a legitimá-la.

Art.150... § 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária 
a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato 
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gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição 
da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.

Art. 6o - Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a 
qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que o contribuinte 
assumirá a condição de substituto tributário.

Substituição Tributária: sobre mercadorias e serviços de transportes

A substituição tributária do ICMS, referente às operações e prestações, ocorre 
em três modalidades: antecedente (para trás), subsequente (para frente) e concomitante.

Na hipótese de operação antecedente, a legislação atribui a determinado 
contribuinte a responsabilidade pelo pagamento do ICMS em relação às operações 
anteriores. Nesta espécie se encontra o diferimento do lançamento do imposto.

A ST em relação às operações subsequentes caracteriza-se pela atribuição a 
determinado contribuinte, normalmente o primeiro na cadeia de comercialização, o 
fabricante ou importador, do pagamento do valor do ICMS incidente nas subsequentes 
operações com a mercadoria, até sua saída destinada a consumidor ou usuário final.

Nas operações concomitantes, a ST caracteriza-se pela atribuição da 
responsabilidade pelo pagamento do imposto a outro contribuinte, e não àquele que 
esteja realizando a operação ou prestação de serviço, concomitantemente à ocorrência 
do fato gerador. Nesta espécie se encontra a ST dos serviços de transportes de cargas.

As Unidades da Federação, por intermédio do Convênio ICMS nº 25/90, 
estabeleceram que, por ocasião da prestação de serviço de transporte de carga 
por transportador autônomo ou por empresa transportadora de outra Unidade da 
Federação não inscrita no cadastro de contribuintes do Estado de início da prestação, a 
responsabilidade pelo pagamento do ICMS devido poderá ser atribuída:

a) – ao alienante ou remetente da mercadoria, exceto se produtor rural ou 
microempresa, quando contribuinte do ICMS;

b) – ao destinatário da mercadoria, exceto se produtor rural ou microempresa, 
quando contribuinte do ICMS, na prestação interna;

c) – ao depositário da mercadoria a qualquer título, na saída da mercadoria ou 
bem depositado por pessoa física ou jurídica.

A Substituição Tributária do ICMS foi implantada porque se constatou que 
poucos fabricantes vendiam seus produtos a milhares de distribuidores e revendedores, 
sendo que esses últimos sonegavam ICMS. Assim passaram a tributar os fabricantes, 
que por serem grandes e em pouco número, seriam, e são, facilmente fiscalizados.

Tipos de Contribuinte 
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Contribuinte Substituto é o responsável pela retenção e recolhimento do 
imposto incidente em operações ou prestações antecedentes, concomitantes ou 
subsequentes, inclusive do valor decorrente da diferença entre as alíquotas interna 
e interestadual nas operações e prestações que destinem mercadorias e serviços ao 
consumidor final. Em regra geral, será o fabricante ou importador no que se refere às 
operações subsequentes. 

O Contribuinte Substituído é aquele que tem o imposto devido relativo às 
operações e prestações de serviços pagos pelo contribuinte substituto.

O contribuinte que receber, de dentro ou de fora do Estado, mercadoria sujeita 
à substituição tributária, sem que tenha sido feita a retenção total na operação anterior, 
fica solidariamente responsável pelo recolhimento do imposto que deveria ter sido 
retido.

Na hipótese de responsabilidade tributária em relação às operações ou 
prestações antecedentes, o imposto devido pelas referidas operações ou prestações 
será pago pelo responsável quando:

a) - da entrada ou recebimento da mercadoria ou serviço;
b) - da saída subsequente por ele promovida, ainda que isenta ou não-tributada;
c) - ocorrer qualquer saída ou evento que impossibilite a ocorrência do fato 

determinante do pagamento do imposto.

Substituição Tributária: quando se aplica ou não se aplica

O regime da sujeição passiva por substituição tributária aplica-se nas 
operações internas e interestaduais em relação às operações subsequentes a serem 
realizadas pelos contribuintes substituídos.

Ressalta-se que, nas operações interestaduais, em relação a algumas mercadorias, 
a sujeição ocorre, também, quanto às entradas para uso e consumo ou ativo imobilizado 
desde que o destinatário das mercadorias seja contribuinte do ICMS e nestes casos 
não incidirá na operação a margem presumida, pré-definida pelo Governo, na base de 
cálculo do regime da ST. 

Não se aplicam à ST:
a) - às operações que destinem mercadorias a sujeito passivo por substituição 

da mesma mercadoria. Ex.: saída de fabricante de lâmpada para outra indústria de 
lâmpada;

b) - às transferências para outro estabelecimento, exceto varejista, do 
sujeito passivo por substituição, hipótese em que a responsabilidade pela retenção e 
recolhimento do imposto recairá sobre o estabelecimento que promover a saída da 
mercadoria com destino a empresa diversa;

c) - na saída para consumidor final, salvo se a operação for interestadual e o 
destinatário contribuinte do ICMS, uma vez que, alguns Protocolos/Convênios que 
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dispõe sobre o regime da Substituição Tributária atribuem a responsabilidade ao 
remetente em relação à entrada para uso e consumo ou ativo imobilizado, ou seja, em 
relação ao diferencial de alíquotas;

d) - à operação que destinar mercadoria para utilização em processo de 
industrialização.

Base de cálculo (BC)

A Lei Complementar nº 87/96 em seu artigo 8º (“Art. 8º - a base de cálculo 
para fins da substituição tributária será: ... II – em relação às operações ou prestações 
subsequentes, obtida pelo somatório das parcelas seguintes: a) – o valor da operação 
ou prestação própria realizada pelo substituto tributário ou pelo substituído 
intermediário; b) – o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos 
cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço; c) – a margem de 
valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou prestações subsequentes”), 
ao tratar do regime de sujeição passiva por substituição, determina que a base de 
cálculo seja o valor correspondente ao preço de venda ao consumidor, acrescido 
do valor do frete, IPI e demais despesas debitadas ao estabelecimento destinatário, 
bem como a parcela resultante da aplicação (sobre esse total) do percentual de valor 
agregado (margem de lucro). Esse percentual é estabelecido em cada caso de acordo 
com as peculiaridades de cada mercadoria.
BC = (Valor mercadoria + frete + IPI + outras despesas) x margem de lucro

Margem de valor agregado

A margem de valor agregado é determinada com base em preços usualmente 
praticados no mercado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou 
através de informações e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos 
setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados. A mercadoria submetida 
ao regime de substituição tributária em operação interestadual tem a margem de valor 
agregado estabelecida em Convênio ou Protocolo. 

Fórmula de cálculo

IA = VA x (1 + IVA ST) x ALQ – IC 
-IA = Imposto ST a ser recolhido por antecipação.
-VA = Valor constante no documento fiscal relativo ao valor do produto + 

frete + seguros + impostos e outros encargos suportados pelo comprador.
-IVA = Índice do valor adicionado.
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-ALQ = Alíquota interna aplicável.
-IC = Imposto cobrado referente a operação própria. 
Para entender melhor esta forma de cálculo, segue um exemplo:

Uma operação realizada por um fabricante de lâmpadas estabelecido no 
Estado de São Paulo com destino a um cliente localizado também no Estado de São 
Paulo, cujo valor da venda é de R$ 1.000,00 e com IPI calculado a uma alíquota de 
15%, tem-se:

-ICMS da operação própria – R$ 1.000,00 x 18% (origem SP destino SP) = 
R$ 180,00.

-IA = 1.150,00 x 1,40 x 18% - 180,00 = 109,80.
-Base cálculo da ST – R$ 1.000,00 + R$ 150,00 (IPI) + 40% (margem de 

valor agregado) = R$ 1.610,00.
R$ 1.610,00 x 18% (alíquota interna praticada no Estado de SP) = R$ 289,80
O valor do imposto substituição será a diferença entre o calculado de 

acordo com o estabelecido na “Base de cálculo” e o devido pela operação normal do 
estabelecimento que efetuar a substituição tributária, tem-se:

R$ 289,80 – R$ 180,00 = R$ 109,80. 

O ICMS-Substituição (ICMS-ST), também denominado imposto retido, ao 
contrário do ICMS normal, que se encontra embutido no preço, será cobrado “por 
fora” do destinatário, como permitem os Convênios e Protocolos específicos.

Conclusão

Para concluir, a Substituição Tributária é uma das grandes aliadas do governo 
no combate à evasão fiscal. A ST facilita também a fiscalização, pois ao concentrar 
a arrecadação de impostos na origem, torna-se mais fácil o acompanhamento do 
recolhimento do tributo, essencial para a manutenção de investimentos públicos em 
áreas prioritárias como saúde, educação, transporte, segurança e infra-estrutura. Além 
disso, garante a justiça fiscal entre as empresas, evitando a concorrência desleal que 
algumas delas praticam quando não recolhem adequadamente o imposto. A substituição 
tributária também tem um papel importante no ganho de eficiência da administração 
tributária, com redução de custos nos processos de fiscalização. 

Por outro lado, críticos dizem que a substituição tributária é uma mera técnica de 
arrecadação, que se estabelece pelo deslocamento da responsabilidade pelo pagamento 
do tributo. 

Algumas empresas (que não se identificam), afirmam que reduziram a margem 
de lucro em função da substituição tributária. A rejeição é maior entre as pequenas 
empresas, que são as que mais reduzem a margem de lucro em função da medida. 
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Tributary Substitution The ICMS – Tax on movement of goods and services, gathered 
in advance

ABSTRACT: This work it is theoretical research. The research topic is the Tax 
Substitution, better known as ST, which is a tax collection mechanism used by the 
Brazilian government, which has force in certain states in the country, according to 
the acceptance of their rulers. Intends to demonstrate the whole process of operation 
of this system. The Federal Constitution (1988) gives support to the implementation 
of the tax substitution in its art. 150, § 7, which provides that the law will give the 
taxpayer a tax obligation on condition liable to pay the tax or contribution, whose 
taxable event will occur subsequently ensured immediate and preferential refund of 
the amount paid, if not carried out the presumed taxable. This is the payment of ICMS, 
with different standards. For the development of this research was done surveys before 
the official websites such as the Regional Accounting Council of the State of São 
Paulo, the Department of Finance of the State of São Paulo and other, allowing, thus, 
support the conclusion of the great scientific work , which aims to present works like 
this form of ICMS collection in advance.

KEYWORDS: Substitution Tributary; ICMS tax
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RESUMO: A docência pode ser caracterizada por várias fases: pré-formação, formação 
inicial, iniciação à docência e formação permanente ou contínua. A fase mais conflitante 
e de maior aprendizagem na carreira docente são os anos iniciais da docência, na qual 
o profissional sofre a mudança do papel de aluno para o papel de professor, deparando-
se com situações nunca vividas. O que fazer quando isso ocorre? O professor deve 
prosseguir ou desistir de sua carreira? Devido a esses questionamentos, é de suma 
importância que seja feito um esclarecimento da fase inicial da docência, para que 
graduandos do curso de Pedagogia e demais licenciaturas esclareçam possíveis dúvidas 
e se preparem para enfrentarem tal período. Para isto, será realizada uma pesquisa 
por meio de um levantamento bibliográfico de livros, revistas e artigos, tendo como 
objetivo principal esclarecer os questionamentos aqui apresentados e compreender 
como se caracteriza o início da docência, definindo como surgiu a profissão docente, 
bem como questões relacionadas à própria docência. Espera-se que esse artigo possa 
proporcionar aos docentes em formação o esclarecimento e compreensão do início 
da docência, marcado por conflitos e grandes aprendizagens profissionais e pessoais, 
incentivando-os a continuarem no exercício de sua profissão, essencial para o progresso 
humano e social.
 

PALAVRAS-CHAVE: Início da docência; Carreira docente; Aprendizagem.

Introdução

A carreira docente, apesar de desvalorizada atualmente, é marcada por várias 
fases, sendo a mais conflitante e de maior aprendizagem a fase inicial, na qual o 
profissional sofre a mudança do papel de aluno para o papel de professor. 

Por mais preparado que tal profissional esteja teoricamente, ao iniciar sua 
prática ele se deparará com situações nunca vividas que exigirão muitas reflexões antes 

1Pedagoga pela ASSER Porto Ferreira, professora da rede municipal de Descalvado, E-mail: denise.
can.p@gmail.com 
2 Professora e coordenadora do curso de Pedagogia da ASSER Porto Ferreira, Doutoranda pela 
UNESP campus Araraquara na área de Educação Escolar, integrante do NUSEX (núcleo de Estudos da 
Sexualidade); E-mail: petrenas@bol.com.br 



97Multiciência, São Carlos, 11: 96 - 109, 2012

PROFESSOR INICIANTE: COMO SE CARACTERIZA O INÍCIO DA DOCÊNCIA 

de sua ação. Situações estas como indisciplina de aluno, dificuldades de aprendizagem 
dos discentes, qual metodologia mais adequada para usar em suas aulas, dentre outras.

O que fazer quando isso ocorre? Qual o melhor caminho? O professor deve 
prosseguir ou desistir de sua carreira? Será que foi feita a escolha certa? Perguntas 
e dúvidas como estas são os primeiros pensamentos que passam pela cabeça de um 
professor iniciante, talvez não em todos os professores em início de carreira já que 
a prática pedagógica, segundo Goodson (1995, p.72) se caracteriza não só por sua 
formação acadêmica, mas também por sua vivência dentro e fora da escola: “o estilo 
de vida do professor dentro e fora da escola, as suas identidades e culturas ocultas têm 
impacto sobre os modelos de ensino e sobre a prática educativa”. 

É de suma importância que o processo que ocorre no início da carreira docente 
seja esclarecido, não com o intuito de desanimar quem irá ou está começando a 
profissão, mas sim de animar e incentivar a continuar e vencer uma das fases mais 
difíceis e conflituosas da vida profissional do professor, porém, de acordo com Mariano 
et.al (2007) essa fase  garante momentos necessários e enriquecedores  no seu contínuo 
processo de formação, o qual submete o professor a aprendizagens intensas todos os 
dias.

O surgimento da profissão docente

Antes de iniciar a caracterização do período docente que este trabalho 
abordará, é de suma importância e necessidade que se especifique como e quando 
surgiu a profissão docente, pois tudo o que hoje existe e se conhece faz parte de uma 
história, que deve ser conhecida e entendida para que melhor se possa compreender a 
atualidade.

A profissão docente surgiu há séculos e pode ser datada desde a Idade Média, 
quando surgiram os primeiros mestres. No entanto, não era, reconhecidamente, uma 
profissão. A educação se dava por meio de mestres religiosos e doutores das leis, mas 
não atingia a toda população, poucos eram os privilegiados, passavam pelas mãos 
dos mestres os meninos da elite ou que quisessem se tornar religiosos, aos outros, os 
menos favorecidos e as meninas, restava à educação familiar e trabalhista.

Os mestres eram instruídos na igreja por bispos, padres e doutores da lei, para 
passarem a seus alunos o que interessava aos mesmos. As aulas eram ministradas nas 
casas dos alunos ou em reuniões realizadas em outros locais, como a própria igreja ou 
a casa de algum aluno ou mestre. (GHIRALDELLI, 2004 e ARANHA, 1989).

Tal organização valia de uma maneira geral pelo mundo, porém, no Brasil 
começou a ser aplicada após o ano de 1500, com a colonização portuguesa. Antes deste 
período, a educação brasileira era meramente indígena, povo que aqui habitava. Não 
havia mestres e doutores específicos, cada tribo passava seus costumes e culturas às 
crianças desde pequenas, as quais aprendiam também por observação e convivência.
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Com a chegada dos portugueses ao Brasil, novos costumes deveriam ser 
ensinados. No início da colonização nada foi feito, mas com o decorrer do tempo 
diversas ordens religiosas foram aqui se instalando como, por exemplo, beneditinos, 
franciscanos, carmelitas, oratorianos e jesuítas. (GHIRALDELLI, 2004 e ARANHA, 
1989).

Os padres da Companhia de Jesus, além de realizarem uma obra missionária 
possuíam um diferencial na educação, pois além de pregarem assuntos religiosos, 
começaram a ensinar a língua e a cultura portuguesa aos filhos dos índios, na maioria 
das vezes não de maneira pacifica.

Inicialmente, as aulas eram ministradas embaixo das árvores, com o passar do 
tempo o número de seus seguidores aumentou, motivo que os fez começar a construir 
colégios para continuarem sua missão. Assim, começaram a surgir os primeiros 
colégios brasileiros e os primeiros agentes de educação na colônia – os jesuítas.

Porém, é importante lembrar que a educação era passada de maneira diferente 
para as meninas e para os filhos de escravos e índios. Aos índios o maior objetivo era 
o de evangelizar e preparar para a servidão, mesmo as meninas ricas eram ensinadas 
diferentemente, pela família ou por padres beneditinos, sendo instruídas a servirem e 
praticarem serviços domésticos. Aos meninos da elite, era ensinada a arte de governar, 
sendo preparados para a universidade ou para a vida religiosa (GHIRALDELLI, 2004 
e ARANHA, 1989).

Enquanto isso acontecia no Brasil, na Europa a educação sofria críticas ferrenhas 
por parte dos estudantes que saíam das universidades, tomados pelas inovações lá 
aprendidas e pelos pensamentos de novos filósofos e educadores. A educação jesuítica, 
por ser a mais predominante e rica, foi uma das mais criticadas, sendo acusada de 
decadente, ultrapassada e de dar mais atenção ao preparo de novos jesuítas do que 
à educação dos jovens. Os jesuítas foram questionados e contestados, também, pelo 
governo português devido ao fato de possuírem, cada vez mais, grande poder econômico 
e político, exercido maciçamente sobre todas as camadas sociais ao “modelar-lhes” a 
consciência e o comportamento (GHIRALDELLI, 2004 e ARANHA, 1989).

Com isso, são criadas reformas, debates e manifestações para combaterem a 
ação jesuítica. E, então, em 1759, após mais de 200 anos de práticas pedagógicas 
jesuítas, o primeiro-ministro de Portugal, o Marquês de Pombal, expulsa os jesuítas do 
reino e de seus domínios , inclusive do Brasil.

Embora muito questionada a validade do ensino jesuítico, eles eram os únicos 
que se preocupavam com uma educação formal na colônia, possuindo ou não finalidade 
religiosa. Após serem expulsos todos os seus pertences foram destruídos, seus livros e 
manuscritos foram aniquilados sem serem repostos, suas 25 residências, 36 missões, 
17 colégios e seminários e escolas de ler e escrever foram fechadas e nada foi feito no 
lugar (GHIRALDELLI, 2004 e ARANHA, 1989).

O Marquês de Pombal inicia a reconstrução do ensino somente uma década 
mais tarde, atrasando ainda mais a educação brasileira e o reconhecimento da profissão 
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docente. A reforma pombalina, no entanto, oferece novas esperanças para a colônia, 
pois o ensino passa a contemplar aulas de línguas modernas, aritméticas, geometria 
e ciências naturais, e oferece chances maiores de estudantes brasileiros estudarem 
em universidades estrangeiras, que os fazem aspirar novas ideias e lutarem pela 
independência da colônia.

No entanto, tais inovações não reconhecem o trabalho do mestre como uma 
profissão, sendo que nem exigiam estudos superiores aos mesmos nem os instruíam 
antes de começarem sua atuação, sendo muitos deles criticados. Suas aulas passam a 
serem fiscalizadas somente em 1799.

Com a independência brasileira, a educação não sofre muitos avanços. O ensino 
oferecido continua a ser importado de concepções estrangeiras, as quais muitas vezes 
não ofereciam resultados devido à diferença da realidade brasileira e de seus países de 
origem.

Com a chegada de D. João VI ao Brasil, o ensino superior passa a ser 
valorizado e novas universidades são criadas. Nesse período surge a preocupação de 
melhoria na formação de mestres. Assim sendo, são fundadas as primeiras escolas 
normais em Niterói (1835), Bahia (1836), Ceará (1845) e São Paulo (1846), as quais 
ofereciam um ensino formal, distante das questões teóricas, técnicas e metodológicas 
relacionadas à atuação profissional do professor e era voltada somente para o público 
masculino, situação que muda no final do século com o despertar do interesse feminino 
pela educação e com o surgimento de instituições formadas por religiosas francesas. 
(GHIRALDELLI, 2004 e ARANHA, 1989).

E assim seguia a educação sem identidade própria, mas talvez tentando 
encontrar um espaço, um destino. A formação de mestres continuava limitada e se 
expandiu de maneira significativa com a Revolução Industrial e a abertura de vagas 
femininas no mercado de trabalho, motivo que fez necessária a criação de algum lugar 
para seus filhos ficarem enquanto trabalhavam, surgindo assim às primeiras creches e 
pré-escolas, em 1870. 

Ocorreram muitas mudanças no setor econômico e social, dentre elas o avanço 
industrial, o que fez com que novas escolas fossem criadas e com que a profissão 
docente se regularizasse e expandisse. A partir de então novas reformas e leis foram 
criadas visando melhor formação para os profissionais da educação, o que será discutido 
com mais ênfase no próximo item.

O que vale ressaltar, é que a profissão docente existe desde os primórdios da 
humanidade, pois sempre houve quem tivesse de conduzir e encaminhar a criança a 
uma educação, formal ou não, para o letrar ou trabalhar, sendo qual fosse o objetivo 
final, todo ser humano sempre foi conduzido a aprender algo que o ajudará em sua 
vida adulta, o que modifica são os tempos e suas concepções, tendo que mudar o que 
e como ensinar, mas sempre foi e sempre será necessário alguém que assim o faça – o 
profissional da educação, o docente.
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A fase inicial da docência

A docência é caracterizada por um processo contínuo de aprendizagem 
profissional, dividida em quatro fases: pré-formação, formação inicial, iniciação à 
docência e formação permanente ou contínua; tendo cada uma sua duração determinada, 
variando de acordo com seus determinadores econômicos e sociais, bem como com a 
concepção teórica do pesquisador (MARIANO, 2006).

Embora cada uma tenha sua importância na carreira docente, pesquisas 
indicam que a fase inicial é a mais conflitante e de maior aprendizagem na vida desse 
profissional (GARCIA, 1999), a qual será aqui caracterizada.

A docência inicia-se assim que o estudante começa sua formação, desde os 
primeiros anos escolares, porém a fase inicial da docência se dá quando o mesmo 
deixa de ser estudante e passa a ser professor, passando da fase de formação inicial à 
fase de iniciação ao magistério.

Tal período segundo Huberman (1995) vai até o terceiro ano de profissão; 
já segundo Cavaco (1995) até o quarto ano; Veenman (1988) e Gonçalves (1995) 
destacam que transcorre até o quinto ano; e Tardif (2002) até o sétimo ano, sendo esse 
período dividido em duas fases. Porém, todas as pesquisas realizadas por estes e outros 
concordam quanto à caracterização do período, seja qual for seu tempo de duração.

A característica que mais marca o início da docência é o acontecimento do 
famoso “choque da realidade”, que segundo Huberman (1995) seria este um momento 
traumático e com aprendizagens intensas, no qual o professor experimenta duas 
naturezas de sentimento: o de sobrevivência – caracterizado pela luta em não desistir 
da profissão, e o de descoberta – no qual o professor descobre-se e sente-se enquanto 
profissional; sendo o segundo o que o mantêm na profissão, superando o primeiro.

Tardif (2002) caracteriza tal processo como choque de transição – passagem de 
estudante a professor, e Veenman (1988) diz ser esse um período de diferença entre o 
real e o ideal, no qual o professor se depara com uma realidade totalmente diferente 
da idealizada enquanto estudante e que, segundo Gonçalves (1995), são momentos 
necessários e enriquecedores para a carreira profissional do docente.

É claro que há controversas; pois não são todos os profissionais que, 
necessariamente, passam por este processo, pois assim como todo ser humano cada 
professor é único e possui toda uma bagagem já vivida que influenciará de maneira 
significativa em sua ação pedagógica. 

O início da carreira docente, segundo Veenman (1988), ainda é marcado 
pelos diversos problemas enfrentados pelo professor iniciante, tais como motivar a 
aprendizagem dos alunos, lidar com a individualidade de cada um, avaliar o trabalho, 
lidar com os pais e indisciplina dos alunos. 

Em meio a esses problemas e aos choques e sentimentos enfrentados pelo 
professor iniciante, o mesmo pode cometer quatro erros em suas ações, segundo Garcia 
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(1999), os quais seriam repetição acrítica de condutas observadas nos pares; isolamento 
dos seus colegas; dificuldade em efetuar a transposição didática dos conhecimentos 
adquiridos durante a formação inicial; e assumir uma concepção técnica do ensino, 
pautando-se em uma educação exclusivamente bancária.

Pode-se ligar o erro de isolamento dos colegas a outro problema enfrentado 
pelo professor iniciante, o da socialização profissional – processo em que o docente 
novato recebe as normas do local em que está trabalhando, se tornando passivo e 
sendo moldado pelos experientes da maneira que querem e caracterizado por três 
objetivos: transmitir a cultura docente ao professor iniciante, integrar essa cultura em 
sua personalidade e adaptá-lo ao meio no qual desenvolverá sua atividade (GARCIA, 
1999).

Tardif (2002) diz ser a fase inicial da docência a mais importante para a 
estruturação do saber experencial, definidos pelo mesmo em três fases balizadoras: 
a transição do ideal para o real, de estudante a professor; o contato com o grupo de 
professores experientes que darão à hierarquia que há entre eles; e a descoberta dos 
alunos reais, diferentes dos idealizados.

É no início da docência que ocorre também o fenômeno de evolução na 
carreira, termo assim denominado por Tardif (2002). Tal fenômeno duraria sete anos 
e é dividido em duas fases, sendo que a primeira dura até o terceiro ano de profissão 
e é caracterizada pela escolha provisória da profissão, podendo ser fácil ou difícil e 
estando sempre condicionada aos limites da instituição; ainda segundo esse autor é 
nessa fase que pode ocorrer o abandono da profissão. A segunda fase dura do quarto 
ao sétimo ano de profissão e é caracterizada pela estabilização ou consolidação da 
profissão, as quais não ocorrem naturalmente, de uma hora para outra, sendo fruto dos 
acontecimentos da trajetória profissional (TARDIF, 2002).

Enfim, essas são as características mais marcantes do início da carreira docente 
podendo variar quanto ao tempo de duração e grau de intensidade, bem como não 
ocorrer em todo o professor iniciante, como veremos mais adiante, pois, segundo 
Mariano (2007, p.55), “independentemente do tempo de profissão, todos os dias o 
professor é submetido a aprendizagens intensas, o que torna sua profissão um verdadeiro 
e constante processo de aprender para ensinar e aprender a ensinar”.

O exercício da docência é imprevisível e sujeito a mudanças diárias e a toda 
hora, pois o docente é humano e trabalha com seres humanos (alunos, outros docentes, 
pais, dentre outros), os quais são únicos e possuem características e opiniões próprias, 
que interferem direta e indiretamente no trabalho e no exercício da docência, construído 
e modificado a cada dia em todas as suas fases, considerando que, segundo Mariano 
et al (2007, p.56), o “professor se forma não só pelas vias acadêmicas, mas também 
pelas relações interpessoais dos mesmos e a convergência entre a teoria e a prática 
pedagógica”. 
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Saberes docentes, formação inicial e socialização em início de carreira

A carreira da docência compreende em sua caracterização também fatores como 
a compreensão de saberes adquiridos durante a vida do docente, desde seu ingresso 
na pré-escola à formação acadêmica e, posteriormente, na realização da sua prática 
profissional; o papel e a contribuição da formação inicial no exercício da docência; e o 
poder da socialização entre os pares (professores, pais, alunos, gestores, entre outros) 
na construção da aprendizagem profissional docente.

É de suma importância que se faça uma breve discussão de tais aspectos, pois, 
segundo Tardif e Raymond (2000):

uma boa parte do que os professores sabem sobre o ensino, sobre os papéis 
do professor e sobre como ensinar provém de sua própria história de 
vida, principalmente de sua socialização enquanto alunos. Os professores 
são trabalhadores que foram imersos em seu lugar de trabalho durante 
aproximadamente 16 anos (em torno de 15.000 horas), antes mesmo de 
começarem a trabalhar. (p. 216 e 217).

A formação docente compreende todos os saberes e vivências adquiridas pelo 
profissional em toda sua trajetória escolar: pré-escola, anos iniciais e finais do ensino 
fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação e assim por diante. No entanto, o 
que contribui mais diretamente em seu trabalho docente é a formação inicial, adquirida 
no curso de graduação.

Antigamente, para se tornar professor da educação infantil ou das séries 
iniciais do ensino fundamental, bastava concluir o Curso Normal, posteriormente, o 
Magistério. No entanto, com o passar dos anos e com as novas exigências e demandas 
sociais, para se exercer a docência tornou-se necessário e obrigatório à realização de 
um curso superior específico, qual seja, o curso de Pedagogia.

O primeiro curso de Pedagogia foi criado em 1939 no Brasil, de lá para cá 
muita coisa mudou, sendo que a última regulamentação consta na Resolução CNE/CP 
nº 1, de 15 de Maio de 2006, que conforme o art. 1º, institui Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia (RESOLUÇÃO CNE/CP 1/2006).

A mesma Resolução garante aos estudantes egressos no curso, o direito de 
tomarem ciência de seus direitos e deveres antes mesmo de iniciarem sua carreira e 
proporciona, também, a oportunidade de se formarem conforme as exigências da lei, 
tendo a instituição de ensino que oferece o curso de Pedagogia, garantir a carga horária 
mínima de 3.200 (três mil e duzentas) horas de efetivo trabalho acadêmico no curso, 
sendo 2.800 (duas mil e oitocentas) horas dedicadas às atividades formativas, 300 
horas dedicadas ao Estágio Supervisionado e as 100 (cem) horas restantes às atividades 
teórico-práticas de aprofundamento.

O ensino docente, desde então, tem passado por várias mudanças, o que antes 
era uma formação meramente técnica, sem levar em conta a pessoa “professor” e 
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embasando-se em teorias e práticas realizadas por sujeitos fora de nosso contexto 
cultural e social, tornou-se uma formação que considera os saberes práticos e 
experiências profissionais dos professores.

Sabe-se hoje, segundo Hernández e Sancho (2006), que:

na formação, o educador aprende quando se sente “tocado”, quando encontra 
espaço para que sua experiência se converta em fonte de saber – um saber 
que lhe permita reconhecer-se, descobrir o outro e ser reconhecido; um 
saber que vá além da ação imediata e que se projete em uma atividade que 
o ajude a aprender consigo mesmo e, sobretudo, que o comprometa. (p.9).

Embora o aspecto de formação meramente técnica venha mudando, ainda 
se questiona muito a formação acadêmica dos professores, talvez por uma herança 
negativa que ainda perdura na prática atual de alguns docentes, que considerados 
despreparados para praticarem a formação que receberam na universidade, reaplicam 
práticas observadas por eles mesmos quando alunos. Mas será que estes são culpados 
por assim fazerem?  Será que sua formação inicial para a docência foi tão precária que 
permite práticas superadas?

É nesse momento que volta a rondar no docente novato aqueles sentimentos 
típicos de início de carreira. Mas então, o que fazer? A chave desse “enigma” e da 
posterior quebra dessas práticas errôneas e repetidas por muitos está na mudança de 
concepções e atitudes  de docentes que formam professores, que tanto indagam para 
que seus alunos, futuros professores, assim não hajam. É preciso, segundo Hernández 
e Sancho (2006, p.11), “que hoje, mais do que nunca, os professores revejam o que 
constitui o fundamento de sua prática e criem novos meios de conhecer e de relacionar-
se com o conhecimento e com os aprendizes”. 

A formação acadêmica do futuro docente não deve visar somente os conteúdos 
teóricos e pedagógicos, mas tem que instigá-lo a procurar novas respostas para os 
problemas educacionais que enfrentará no decorrer de sua profissão, levando em 
consideração todo o processo e caminho que os profissionais da educação e os 
estudantes percorrem até chegar à sala de aula, propriamente dita.

Isso não significa que, assim fazendo, o docente inicie sua trajetória profissional 
totalmente preparado e livre dos sentimentos já citados, pois tal afirmação faria cair por 
terra todas as defesas de levar em consideração a pessoa do professor em sua docência 
e formação. O que se defende é que o docente passe a ser visto como pessoa desde sua 
preparação para sua profissão, para que quando comece a lecionar não se influencie 
por estudos não comprovados, opiniões desvalidas que possam estar totalmente fora 
do contexto histórico, social e econômico em que ele esteja atuando.

Francisco Imbernón (2009, p.41) defende que “a formação do professor deveria 
basear-se em estabelecer estratégias de pensamento, de percepção, de estímulos 
e centrar-se na tomada de decisões para processar, sistematizar e comunicar a 
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informação”, pois só dessa maneira o professor se formará, segundo Imbernón (2009): 

como um profissional prático-reflexivo que se defronta com situações de 
incerteza, contextualizadas e únicas, que recorre à investigação como uma 
forma de decidir e de intervir praticamente em tais situações, que faz emergir 
novos discursos teóricos e concepções alternativas de formação. (p.39).

De maneira sucinta, o que se pretende é ressaltar a importância de conscientizar 
o docente da reflexão sobre suas ações desde sua formação acadêmica, para que o 
mesmo não cometa os erros acríticos de seus colegas de profissão e de seus antigos 
professores, aplicando teorias fora de seu contexto atual e tornando-se meros técnicos 
do saber, sem refletir na real necessidade de seus educandos e fazendo com que a 
profissão docente perca sua essência, que segundo Alarcão (2006), os professores 
devem ser profissionais do humano, profissionais reflexivos.

Os saberes docentes são os conhecimentos adquiridos pelo profissional da 
educação em toda sua trajetória de vida. São os conhecimentos aprendidos dentro e 
fora da instituição escolar. A esses saberes envolvem as teorias estudadas no ensino 
superior, em sua formação inicial, e aos fazeres adquiridos em sua prática pedagógica 
por meio da interação com as pessoas que o cercam, consigo próprio e da formação 
permanente do professor.

Todos docentes são únicos e dotados de capacidades distintas. Ao iniciarem sua 
prática a única semelhança que possuem refere-se ao conhecimento das disciplinas que 
devem ser lecionadas em sua área de trabalho, no restante tudo os difere, até mesmo 
a formação que possuem, pois a prática de cada um será conforme a bagagem que 
construíram durante sua vida e a que construirão até o fim da mesma.

Segundo Alarcão (2006):

A competência de ser professor é algo que dificilmente se ensina, mas que 
facilmente se aprende quando a representação que criamos de professor 
corresponde à de um profissional do humano que aceitou desempenhar 
na sociedade a função de educar por via do ensino, ou seja, que se 
comprometeu a criar condições para que os outros aprendam e para que se 
eduquem. (p.18).

Esta frase de Isabel Alarcão quando aplicada na vida real do docente, 
principalmente do docente iniciante, dissolveria parte de seus medos e inseguranças, 
pois despertaria em seu ser a vontade de fazer diferente, não se deixando fechar com 
visões ultrapassadas, que perduram no contexto educacional até hoje, pois não existem 
fórmulas válidas para todos e em nos mais variados lugares. 

A prática pedagógica, assim, envolve a ação de diferentes saberes, construídos 
com o decorrer da mesma, saberes esses que segundo Hernández e Sancho (2006) são os 
saberes biográficos, o do conhecimento pedagógico, o da crítica e o do posicionamento 
político. 
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O “saber biográfico” restitui o eu como fonte de saber, capacitando o docente 
como autor sobre sua própria história, pois tudo o que se é e se faz surge de uma 
história e cria uma nova história. O “saber do conhecimento pedagógico” é o 
caminho que permite situar a origem e as forças que atuam sobre tudo aquilo que se 
considera naturalizado na educação, sendo assim, tudo que se conhece em educação 
tem um porque e uma origem, que devem ser conhecidos pelo educador para que sua 
atuação seja consciente e real e que, quando identificados geram o “saber da crítica”, 
identificando as práticas de discurso que fixam maneiras de ser e de olhar, fazendo 
decorrer o “saber do posicionamento político”, que geram as consequências para a 
práxis (HERNÁNDEZ e SANCHO, 2006).

Tais saberes, segundo Hernández e Sancho (2006, p.11), implicam a reflexão a 
partir da experiência e levam a “projetar um sujeito em formação que tem consciência 
de sua experiência de ser, que participa da produção de seu próprio saber e que se 
reconhece com capacidade de ação em companhia de outros”. 

Nesse ponto surge o papel essencial da socialização profissional, que implica 
a interação do ser consigo próprio e com os outros. Não há como construir saberes 
isoladamente, é necessário a participação de todos os envolvidos no processo 
educacional, cada qual com sua contribuição, os experientes com as aprendizagens boas 
e más de sua prática e os novatos com as inovadoras visões de mudanças educacionais.

A interação com o saber construído pelos outros, seus contemporâneos ou 
seus antepassados, segundo Alarcão (2006), ajudam os docentes a perceberem o que 
fazem, por que fazem e para que o fazem, qualificando sua ação. Tal pensamento 
é concomitante com a definição de saberes feita por Hernández e Sancho (2006), 
discorrida acima. 

Quando o docente, iniciante ou não, reflete sobre suas ações e as de outros, 
começa a compreender claramente o que ocorre na educação e quais são as verdadeiras 
intenções da política educacional ou institucional, compreende se as ações realizadas 
no contexto escolar estão de acordo com seu pensamento, dos pais, dos alunos, gestores, 
corpo docente, projeto político pedagógico, entre outros.

Esta maneira de agir fará com que todo o contexto escolar se desenvolva 
profissionalmente e torne-o um grupo profissional organizado e sujeito a controle, 
além de proporcionar grandes conhecimentos e aprendizagens a cada docente, 
principalmente aos iniciantes que pouco conhecem sobre a prática pedagógica.

No entanto, os mesmos devem tomar cuidado para não serem moldados por 
professores “mais experientes” que não querem mudar o que já está “certo”, por 
medo de ficarem para trás e verem cair por terra conceitos construídos ao longo de 
anos e passados de docente a docente ao entrarem na instituição. Nesse aspecto, é 
de suma importância a intervenção pedagógica do gestor educacional que deve ser 
participativa e tendo objetivos de harmonizar o ambiente educacional e garantir melhor 
desenvolvimento no âmbito institucional.

Portanto, a atividade docente ganha vida e valor social, pois, segundo Alarcão 
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(2006, p.17),  a mesma “não é simples, monótona, acrítica, descomprometida, mas sim 
complexa e singular, envolvendo os seres humanos na teia das suas vidas entrecruzadas 
e da história da humanidade”.

Enfim, o professor não pode agir isoladamente, pois, segundo Alarcão (2006, 
p.18), “a prática é um campo de observação e experimentação de inestimável riqueza, 
tendo a vantagem de não ser um laboratório artificial, mas sim um pedaço autêntico da 
realidade viva em que atuamos”. 

Sendo que o próprio Conselho Nacional de Educação expressa, no art. 2º, § 1º, 
da Resolução que:

compreende-se a docência como ação educativa e processo pedagógico 
metódico e intencional, construído em relações sociais, étnico-raciais 
e produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios e objetivos 
da Pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre conhecimentos 
científicos e culturais, valores éticos e estéticos inerentes a processos 
de aprendizagem, de socialização e de construção do conhecimento, no 
âmbito do diálogo entre diferentes visões de mundo. (RESOLUÇÃO CNE/
CP 1/2006).

Sendo assim, o saber docente é construído por meio da socialização em geral, 
conforme a história de vida do professor e de acordo com suas experiências dentro e 
fora do campo escolar, juntamente com sua família, amigos, meio social, econômico, 
cultura, entre outros.

O docente não será dotado somente de boa prática pedagógica, mas também de 
competência profissional já que, segundo Alarcão (2006):

a competência é, hoje em dia, entendida como um conjunto de saberes, 
intenções, motivações, capacidades e atitudes que se manifestam em 
desempenhos adequados e que se alteram a medida que variam os contextos 
situacionais. (p. 17-18).

A docência não deve ser entendida como algo que já se sabe, que já está pronto. 
Tal profissão é construída com o tempo e vivência de cada docente, sendo modificada 
a cada instante, conforme o contexto atual, mas proporcionando, gradativamente, 
aperfeiçoamento e agregação de competência profissional e pessoal.

Considerações finais

O presente trabalho abordou como se caracteriza o início da docência, bem 
como, a importância da formação inicial na carreira docente e a construção dos saberes 
docentes na vida do professor.

 Foi possível perceber que o início da carreira profissional do professor é a 
fase mais conflitante e de maiores aprendizagens. Muitos são os profissionais que 
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podem desistir de prosseguirem a docência nos primeiros anos de prática efetiva 
profissional, devido aos sentimentos decorridos neste período. Sentimentos estes, que 
se caracterizam por uma enorme insegurança do fazer pedagógico e de vir a tona a 
teoria aprendida no curso superior para a prática profissional.

Muitos são os erros cometidos no início da docência, permeados por medos, 
receios e pela precária formação nos cursos superiores, mas não podemos deixar de 
destacar que  são grandes  as aprendizagens e a satisfação de ver cada desafio sendo 
vencido e sua prática profissional se desenvolvendo cada vez mais.

É possível apreender que a formação inicial é muito importante para a carreira 
docente, a qual não determinará toda ação do professor, mas o ajudará muito no 
decorrer de seu caminho. Esta formação não deve ser meramente técnica e visando 
somente os conteúdos programáticos que o professor deve saber; ela deve considerar 
e respeitar este profissional como ser humano e cheio de conhecimentos advindos e 
adquiridos em toda a sua vida escolar, familiar e social. A formação acadêmica deve 
ser instigante e apaixonante a ponto de fazer nascer dentro de cada estudante à vontade 
de realizar o  melhor em seu trabalho pedagógico, propondo assim, desafios para os 
cursos que formam os profissionais que atuaram na docência. 

Ressaltando que cada professor é único, sendo muito importante que seus 
saberes, dúvidas e experiências sejam socializadas com os outros docentes de seu 
local de trabalho, pois esta troca permitirá que seu campo de conhecimento cresça e 
sua prática seja repensada a cada dia a fim de que seu trabalho melhore e seus alunos 
tenham uma aprendizagem realmente significativa, colaborando para a tão esperada 
sociedade cidadã que se almeja.

The fresh teacher: how the beginning of the teaching profession is characterized

ABSTRACT: The teaching can be characterized by several phases: pre-training, 
training, introduction to teaching and continuing education or continuing. The phase 
over conflicting and higher learning in the teaching career are the early years of 
teaching, in which the professional suffers the changing role of student to the role of 
teacher, they encounter situations never experienced. What to do when this happens? 
The teacher should continue or give up your career? Because of these questions is of 
paramount importance that a clarification be made in the initial phase of teaching, so 
that graduates of the Faculty of Education and other degrees clarify possible questions 
and prepare to face this period. For this, a survey will be conducted through a literature 
review of books, magazines and articles Its main goal is to clarify the questions 
presented here and understand how it characterizes the beginning of teaching, defining 
how did the teaching profession, as well as issues to their own teaching. It is hoped 
that this paper can provide training to teachers in the clarification and understanding 
of early teaching, marked by conflicts and great professional and personal learning, 
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encouraging them to continue in the exercise of his profession, which is essential to 
human progress and social development.

KEYWORDS: Initial phase of the teaching profession; Teaching career; Learning.
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DOENÇA CELÍACA: AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DA PATOLOGIA 
EM PORTADORES

Ana Maria CONTRI1

Letícia Mascarin HOFFMANN2

Francine Milani GUISSONI3

RESUMO: A doença celíaca (DC) é uma patologia autoimune que afeta o intestino 
delgado de indivíduos geneticamente predispostos, ocasionada pela ingestão de 
alimentos que contenham glúten, termo utilizado para descrever algumas frações 
protéicas encontradas no trigo, centeio, cevada, malte e aveia. O único tratamento 
efetivo é uma dieta estritamente sem glúten, por toda a vida. O objetivo do presente 
estudo foi avaliar o conhecimento sobre a doença celíaca em portadores. O trabalho 
foi realizado com 20 indivíduos associados da ACELBRA (Associação dos Celíacos 
do Brasil). Foi aplicado um questionário autoaplicativo com questões objetivas, sobre 
o conhecimento da doença, assim como a adesão ao tratamento. Posteriormente foi 
distribuído um folder educativo com orientações e receitas especiais aos participantes. 
Observou-se que a maioria dos celíacos (85%) era do sexo feminino e a idade, em 
mediana, que os participantes apresentavam na época do diagnóstico da doença, era de 
11 anos. Em relação ao conhecimento sobre a doença 15 responderam que o glúten é 
uma proteína e responderam corretamente onde este é encontrado. Sobre o seguimento 
de uma dieta isenta de glúten 70% aderiram ao tratamento. Em conclusão, quanto 
maior conhecimento os celíacos tem sobre a doença, maior é seu seguimento à dieta 
sem glúten.
 

PALAVRAS-CHAVE: Doença celíaca; glúten; tratamento dietético.

Introdução

A doença celíaca (DC) é considerada uma intolerância ao glúten em indivíduos 
geneticamente predispostos, tendo como característica um processo inflamatório levando a 
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3  Docente do curso de nutrição do Centro Universitário Central Paulista (UNICEP). Rua Miguel 
Petroni, 5111, CEP:13.563.470, São Carlos, São Paulo, Brasil. E-mail: nutri_francine@yahoo.com.br. 
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atrofia total ou subtotal da mucosa do intestino delgado e, consequentemente a má absorção 
dos alimentos (CASTRO-ANTUNES et al., 2010; SILVA; FURLANETTO, 2010). 

O glúten é considerado uma proteína ativadora presente no trigo, centeio, 
cevada, malte e aveia (KOTZE et al., 1999; ARAÚJO, 2008). As gliadinas e as 
gluteninas são as duas principais frações protéicas do glúten, ambas ativadoras da 
doença (ALENCAR, 2007).

A DC do adulto é também chamada de espru não-tropical. Nos últimos anos, 
tornou-se aparente que a doença celíaca é muito mais comum do que anteriormente, 
afetando 0,5% -1% da população (SHAMIR, 2012), sendo a taxa de mulheres para 
homens com DC de 2:1 (BAI et al., 2005). 

Ainda que o diagnóstico de doença celíaca possa ser sugerido pelas manifestações 
clínicas, presença de doenças associadas ou testes sorológicos e laboratoriais, sua 
confirmação somente se dará pela demonstração das alterações histopatológicas 
típicas em biopsias do intestino delgado, que permanecem como o padrão ouro para o 
diagnóstico (CASSOL et al., 2007).

Os familiares de primeiro grau de pacientes celíacos compartilham fatores de 
riscos genéticos e ambientais para DC, portanto, são os indivíduos de maior risco para 
desenvolver essa doença. Neles, a frequência de DC é de 10 a 20 vezes maior que a da 
população geral (CASTRO-ANTUNES et al., 2010).

A doença celíaca pode ter quatro formas clinicas de apresentação: clássica, 
não-clássica, silenciosa e latente (BAPTISTA, 2006). Sendo mais frequente a forma 
clássica, que se inicia nos primeiros anos de vida, manifestando-se com quadro de 
diarréia crônica, vômitos, irritabilidade, falta de apetite, déficit de crescimento, 
distensão abdominal, diminuição do tecido celular subcutâneo e atrofia da musculatura 
glútea (SDEPANIAN; MORAIS; FAGUNDES-NETO, 2001a).

De acordo com Faro (2008) a DC pode apresentar vários sinais e sintomas, 
tornando muitas vezes difícil o diagnóstico, portanto deve-se considerar a ocorrência 
de doenças associadas. Várias patologias têm sido descritas em associação com a DC 
tanto em adulto como em crianças, como diabetes mellitus tipo 1 (DM 1), tireoidite 
auto-imune, doença de Addison, hepatite auto-imune, cirrose biliar primária, colangite 
esclerosante, gastrite crônica atrófica, anemia perniciosa e doenças do colágeno.

O tratamento é basicamente dietético, consiste em uma dieta isenta de glúten 
(NOBRE; SILVA; CABRAL, 2007). Portanto o celíaco deve sempre conhecer os 
ingredientes que compõem as preparações alimentares e fazer leitura atenciosamente 
dos ingredientes listados nos rótulos dos produtos industrializados (ARAÚJO, 2008).

Baseado nisso, e juntamente com o conhecimento que os portadores dessa 
patologia têm sobre a doença, a educação nutricional direcionada a eles contribui 
positivamente para a melhora de qualidade de vida através de uma dieta direcionada, 
maiores informações sobre a patologia, assim como orientações e receitas especiais. 
Neste contexto, o objetivo do presente estudo foi avaliar o conhecimento sobre a 
doença celíaca em portadores dessa patologia.
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Material e Métodos

O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 
Universitário Central Paulista (UNICEP), localizado na cidade de São Carlos/SP, com 
o protocolo de nº 056/2011. Os voluntários, ou responsáveis legais, que aceitaram 
a participar da pesquisa, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE).

Foi elaborado um questionário autoaplicativo contendo 18 questões de múltipla 
escolha referentes ao conhecimento da doença e características pessoais dos portadores. 
O questionário foi baseado no trabalho de Sdepanian; Morais; Fagundes-Neto (2001).

Participaram da pesquisa 20 voluntários portadores de doença celíaca 
cadastrados na ACELBRA (Associação dos Celíacos do Brasil) localizada na cidade 
de São Paulo/SP. A pesquisa foi explicada ao responsável pela ACELBRA/SP e este 
autorizou sua realização. Os participantes se propuseram a participar da pesquisa 
espontaneamente em reuniões da Associação, assim como questionários foram 
enviados pelo correio, para que o portador da DC, ou responsável, pudesse participar, 
devolvendo posteriormente via correio ou e-mail. Ao todo foram distribuídos 30 
questionários, obtendo uma devolutiva de 20 voluntários.

O questionário foi divido em duas partes. A primeira sobre o conhecimento 
geral da doença, contendo sete questões. Já a segunda parte, com 11 questões, sobre 
dados pessoais de cada paciente referente à doença celíaca. 

Sobre o conhecimento geral foi questionado a respeito do principal órgão 
afetado, qual problema ocorre nos portadores de doença celíaca, se a intolerância ao 
glúten é de caráter permanente ou transitório, quanto ao tipo de tratamento dietético 
para a doença, o que é o glúten, onde este é encontrado e quais produtos podem 
substituí-lo.

Quanto às questões pessoais questionou-se: como foi realizado o diagnóstico 
da doença, quais os sintomas na época do diagnóstico, qual o profissional de saúde 
foi responsável pela orientação de exclusão do glúten da alimentação, se já realizou 
consulta com um nutricionista, quanto à adesão à dieta isenta de glúten, se realiza 
refeições fora de casa, se sim, se tem o hábito de questionar sobre os ingredientes da 
preparação, os sintomas após ingestão do glúten, se costuma ler o rótulo dos alimentos, 
se tem dificuldade para identificação e leitura dos rótulos, e o grau de dificuldade em 
encontrar alimentos sem glúten.

Posteriormente a pesquisa, foi elaborado um folder educativo contendo 
informações sobre a doença celíaca e alimentos que contém o glúten, além de algumas 
receitas especiais para este público. Esse folder foi encaminhado para os participantes 
da pesquisa através de e-mail e correio.

Os dados foram tabelados em Excel for Windows©, analisados e demonstrados 
através de mediana (mínimo-máximo) e porcentagens.
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 Resultados 

Dos 20 voluntários, 85% eram do sexo feminino. A mediana de idade dos 
participantes da pesquisa foi 30 anos (4-72) e o tempo de diagnóstico da patologia 
apresentou uma mediana de 7 anos, sendo o mais recente há 1 mês e o com maior 
tempo de 31 anos. Em mediana, os participantes descobriram serem portadores da 
doença celíaca quando tinham 11 anos.

Quando analisada a primeira parte do questionário que se tratava do 
conhecimento geral sobre doença celíaca, obtiveram-se os resultados a seguir. Sobre 
o questionamento de qual era o principal órgão afetado na DC, 65% das pessoas 
responderam corretamente que ocorre no intestino delgado. A DC acomete a absorção 
dos alimentos, e a grande maioria dos participantes (65%) responderam corretamente, 
porém 35% responderam que havia problemas na digestão ou transporte de proteínas 
pelas células. Somente dois participantes não responderam que na DC a intolerância 
ao glúten é permanente e que se deve manter uma dieta totalmente isenta de glúten.

Sobre o conhecimento que o glúten é uma proteína, 1% das pessoas não 
souberam responder corretamente. Em relação aos cereais que contém glúten e a 
questão dos produtos que o substituem, obteve-se 80% e 85% respostas corretas, 
respectivamente.

Analisando as questões pessoais de cada participante, obtiveram-se respostas 
variadas em relação ao diagnóstico da doença, porém nota-se que a maioria dos 
portadores obteve através da biópsia intestinal (Tabela 1):

 Tabela 1: Exames para diagnóstico da Doença Celíaca. 
Exames %

Biópsia intestinal 85%
Dosagem de anticorpos antiendomísio 25%
Dosagem de anticorpos antigliadina 35%

Dosagem transglutaminase 55%
Somente diagnóstico clinico 10%

Quanto aos sintomas apresentados na época do diagnóstico, estes foram 
bem variados como pode-se observar na tabela 2, com maior ocorrência de diarréia, 
distensão abdominal, emagrecimento e irritabilidade.

Tabela 2: Sintomas apresentados na época do diagnóstico.
Sintomas %

Distensão abdominal 65%
Irritabilidade 60%

Diarréia 60%
Emagrecimento 50%

Anemia 30%
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Constipação 25%
Dor nas articulações 25%
Náuseas ou vômitos 25%
Sistema neurológico 10%

A maioria dos portadores alegou que o médico gastroenterologista foi o 
responsável pela exclusão do glúten na dieta (Tabela 3). E 50% dos voluntários já 
realizaram consulta com o profissional de saúde nutricionista. 

 Tabela 3: Profissional responsável pela recomendação de exclusão do glúten da dieta.
Profissional % 

Gastroenterologista 65%
Gastroenterologista e nutricionista 10%

Leitura na internet 5%
Nutricionista 5%

Outros 15%
 

O seguimento à dieta isenta de glúten é realizado por 14 portadores (70%). Dos 
6 pacientes (30%) que não seguem a restrição, 3 (15%) às vezes ingerem glúten (com 
uma variação de 1 a 3 vezes ao mês) e 3 (15%) frequentemente ingerem (1 a 5 vezes 
por semana). 

Sobre os sintomas apresentados após o consumo de glúten, a dor abdominal foi 
a mais assinalada como mostra a tabela 4.

 Tabela 4: Sintomas após o consumo de glúten
Sintomas %

Dor abdominal 65
Diarreia 40

Humor alterado 15
Ansiedade 10
Depressão 10

Nenhum (não consome) 15

Todos os participantes relataram realizar refeições fora de casa e 19 participantes 
(95%) perguntam ao garçom se as preparações contêm glúten. Todos os voluntários 
fazem leituras dos rótulos de alimentos, assim como relatam ter dificuldade moderada 
de encontrar alimentos sem glúten. Somente 5 pessoas (25%) tem problemas para 
identificação e leitura dos rótulos dos alimentos.
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Discussão

O tratamento da Doença Celíaca (DC) consiste basicamente na exclusão do 
glúten da dieta, é de fundamental importância o conhecimento do paciente celíaco e 
de sua família a respeito da patologia, tratamento e complicações decorrentes do não 
cumprimento desta.

Entre os 20 participantes da pesquisa, a maioria foi do sexo feminino (85%), 
demonstrando que a doença celíaca pode ser mais comum em mulheres, assim 
como também demonstra o estudo realizado por Cassol (2007), o qual foi realizado 
com participantes da Associação de Celíacos do Brasil na região de Santa Catarina 
(ACELBRA/SC). Ele registrou a prevalência de 65% de mulheres portadoras da 
patologia na sua amostra total. Recentemente um estudo de Dewar et al. (2012) 
constatou também a prevalência de mulheres pois de 112 participantes, 69% eram do 
sexo feminino. Ressaltando ainda mais este fato, as pesquisas realizadas por Sdepanian; 
Morais; Fagundes-Neto (2001a) e Araújo (2008) também verificaram maior população 
feminina portadora da doença, com 62% e 71,4%, respectivamente.

A mediana de idade dos participantes foi de 30 anos, com idade mínima de 4 e 
máxima de 72 anos. Resultado muito próximo do encontrado por Cassol (2007) com 
média de idade de 30,8 anos e de Araújo (2008) com média de 28,8 anos. No estudo 
realizado por Casemiro (2006) a maioria também era adulta, sendo aproximadamente 
71,7%.

O tempo de diagnóstico da patologia não variou muito em comparação com 
outro estudo observado, onde neste a mediana foi de 7 anos e de Araújo (2008) foi 
de 6,06 anos. Já em relação à idade em que os participantes descobriram que eram 
portadores da doença, essa variou bastante quando comparada com a literatura, sendo 
a mediana de idade encontrada no presente estudo de 11 anos, isto é, na adolescência. 
Já no estudo de Espino et al. (2011) a maioria, sendo 70% dos casos, descobriram na 
idade adulta, assim como também relatam Cassol (2007) e Dewar et al. (2012), nos 
quais o diagnóstico foi detectado entre os 20 e 40 anos e 31 anos, respectivamente. 
Em contrapartida, o estudo de Sdepanian; Morais; Fagundes-Neto (2001a) relata que 
a 40,1% dos participantes descobriu a patologia quando tinham 2 anos de idade ou 
menos. Esses resultados demonstram que a DC pode ser descoberta em qualquer 
idade, quanto antes for diagnosticada, mais cedo se inicia o tratamento da dieta isenta 
de glúten, sendo assim o indivíduo corre menos riscos de complicações decorrentes do 
não tratamento da patologia. 

No presente estudo houve uma exceção, uma mulher de 72 anos que descobriu 
a doença somente aos 69 anos. Em algumas pesquisas é relatado que os sintomas da DC 
são muito parecidos com outras doenças, dificultando o diagnóstico ou resultando em 
diagnósticos errados (CRANNEY et al., 2007). O caso dessa idosa pode ser explicado 
de acordo com Kotze (2006), que relata que antigamente a DC era considerada rara em 
idoso. Porém, com o aumento da expectativa de vida, já tem atingido 27% dos casos, 
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embora com grande intervalo entre os sintomas e o correto diagnóstico. 
Quando questionado aos participantes qual o principal órgão afetado pela 

DC, 13 pessoas (65%) responderam corretamente, relatando o intestino delgado, 
assim como no estudo de Sdepanian; Morais; Fagundes-Neto (2001b), em que 80,3% 
dos inquéritos também foram assinalados na opção correta, sendo as demais opções 
assinaladas: intestino grosso, estômago, fígado e pâncreas. Isto demonstra que a 
maioria dos participantes das pesquisas conhecem qual é órgão que a patologia atinge. 

Em relação ao local que ocorre o problema, a maioria dos participantes da 
presente pesquisa (65%), assim como no mesmo estudo de 2001b de Sdepanian; Morais; 
Fagundes-Neto, no qual 58,2% responderam corretamente, relatando que o problema 
atinge a absorção dos alimentos, porém houve também participantes que assinalaram 
outras opções, como problema na digestão, transporte de proteínas pelas células e 
alguns ainda não souberam responder. Com isto conclui-se que apesar da maioria ter 
acertado, ainda existem celíacos que não tem muito conhecimento da doença. Mesmo 
assim, a maioria dos participantes (90%) relata que a dieta isenta de glúten é por toda 
vida, têm consciência de que é de fundamental importância o cumprimento efetivo da 
dieta a fim de assegurar o não desenvolvimento de patologias associadas e uma melhor 
qualidade de vida. Resultado compatível com o estudo realizado na Associação de 
Celíacos do Canadá que demonstra que a maioria dos portadores pesquisados (90%) 
descreve sua dieta como estritamente sem glúten (CRANNEY et al., 2007). 

Muitos participantes sabem que não devem consumir o glúten, mais nem todos 
tem o conhecimento exatamente o que é o glúten, pois apesar da maioria ter acertado que 
se trata de uma proteína (80%), 4 participantes não acertaram a resposta, acreditando 
ser uma enzima ou um carboidrato, assim como relatam também Sdepanian; Morais; 
Fagundes-Neto (2001b), no qual 67,1% acertaram, mas que ainda encontraram em 
seu estudo a resposta que o glúten é uma gordura, além de 16,6% que não sabiam 
responder. Entretanto, em ambos os estudos a maioria soube relatar onde esta proteína 
é encontrada e quais os alimentos que os substituem na dieta.

Para o diagnóstico da DC existem além da biopsia intestinal, mais três tipos 
de exames, sendo a dosagem de anticorpos antiendomísio, dosagem de anticorpos 
antigliadina e dosagem transglutaminase, além de apenas o diagnóstico clínico. O 
relato dos participantes neste presente estudo foi que a maioria realizou pelo menos o 
exame de biopsia intestinal (n=17; 85%) e dosagem de transglutaminase (n=11; 55%). 
Nos estudos de Sdepanian; Morais; Fagundes-Neto (2001a; 2001b), 81% e 67,5%, 
respectivamente, dos participantes relataram que a biopsia intestinal é imprescindível, 
e deve ser realizada para melhor diagnóstico da patologia. Percebe-se que a maioria 
dos participantes acredita que para um melhor resultado sempre deve ser realizado 
pelo menos dois tipos de exames. 

Os sintomas apresentados foram os mais variados, mas permanecendo com 
maior ocorrência, a diarreia, distensão abdominal, emagrecimento e irritabilidade, 
assim como Dewar et al. (2012), que encontraram a ocorrência de 65% de diarreia. 
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No estudo de Cassol (2007), a distensão abdominal (71,8%), dor abdominal (71%) e 
diarréia (65,5%) foram os mais assinalados, já no de Sdepanian; Morais; Fagundes-
Neto (2001b) apresentaram em grande ocorrência também distensão abdominal 
(90,4%), além de anemia (68,1%) e vômitos (59,6%), o que no presente estudo poucas 
pessoas relataram. 

Embora todos saibam a importância do nutricionista no acompanhamento 
nutricional, para indicação de alimentos isentos de glúten, preparações, substitutos do 
glúten e dicas para o tratamento dietético da doença, apenas metade dos participantes 
já realizaram uma consulta com um nutricionista. Segundo Lamontagne; West; 
Galibois (2001), 44% dos pacientes entrevistados já consultaram com um nutricionista 
e relataram ter recebido várias informações sobre o tratamento da DC. O profissional 
da área que eles mais consultaram foi o médico gastroenterologista, sendo este o 
responsável na maioria dos casos pela exclusão do glúten da dieta. Além disso, nesta 
pesquisa houve relatos de exclusão do glúten da dieta através de informações recebidas 
nas reuniões da ACELBRA, médico homeopata, assim como pelo já conhecimento 
adquirido sobre a doença devido a celíacos na família.

Quanto ao seguimento da dieta isenta de glúten, no presente estudo 70% dos 
participantes aderiram ao tratamento, sendo a minoria que não segue a restrição. No 
estudo de Sdepanian; Morais; Fagundes-Neto (2001b) observou-se também que a 
maioria dos portadores de DC segue a dieta restritiva (69,4%). Conforme estudo do 
Araújo (2008), 39,4% dos participantes não apresentam nenhuma dificuldade da adesão 
à dieta, enquanto 60,6% apresentam algum grau de dificuldade, resultado este maior 
do que encontrado no estudo de Lamontagne; West; Galibois (2001) que é de 36%. 
Entre os estudos analisados, o de Viljamaa et al. (2005) foi o que houve maior índice 
de adesão à dieta, sendo 93% dos celíacos, seguido pelo de Zarcadas et al. (2006), que 
obteve como resultado 90% de seguimento. Entretanto, uma possível explicação para 
a não adesão de alguns pacientes à dieta isenta de glúten no presente trabalho, seria a 
ausência de sintomatologia, o custo elevado dos produtos industrializados sem glúten 
e dos ingredientes necessários para a preparação de receitas especiais.

Quando os pacientes celíacos ingerem glúten, o sintoma mais assinalado foi à 
dor abdominal, mais no geral todas as opções foram assinaladas. Todos os participantes 
consomem alimentos fora de casa, sendo que apenas 1 deles não pergunta ao garçom 
se as preparações contêm glúten, o que pode afetar o seguimento da dieta. Já no estudo 
realizado por Araújo (2008), o consumo de alimentos fora de casa variou bastante, 
sendo que 18,10% consomem fora de casa todos os dias, 60% algumas vezes por mês, 
20,95% algumas vezes por ano e 0,95% nunca consomem. 

Para os celíacos é muito importante a leitura dos rótulos dos alimentos para a 
devida identificação dos alimentos que contém glúten. No Brasil a Lei n° 8.543, de 23 
de dezembro de 1992, determina a impressão de advertência em rótulos e embalagens 
de alimentos industrializados que contenham glúten, a fim de evitar a doença celíaca 
ou síndrome celíaca (BRASIL, 1992). Em 2002, a Resolução da Diretoria Colegiada 



118 Multiciência, São Carlos, 11: 110 - 121, 2012

Ana Maria Contri, Letícia Mascarin Hoffmann e Francine Milani Guissoni

(RDC) nº40 obrigou a inscrição de “CONTÉM GLÚTEN” em destaque nos rótulos 
dos produtos com glúten (SILVA, 2008). Em 2003 foi criada a Lei nº 10.674, de 16 de 
maio, em que obriga que os produtos alimentícios comercializados informem conter 
em seu rótulo e bula, obrigatoriamente, as inscrições “contém Glúten” ou “não contém 
Glúten” como medida preventiva e de controle da doença celíaca (BRASIL, 2003).

Neste presente estudo todos os participantes relataram ler os rótulos, assim 
como a maioria (77,14%) do estudo de Araújo (2008). Em estudo realizado por 
Cranney et al. (2007), no Canadá, os pesquisadores relatam que quando perguntado 
aos entrevistados quais os dois fatores que mais contribuem para melhorar a vida dos 
indivíduos com doença celíaca, as respostas foram o diagnóstico precoce (60,5%) e 
uma melhor rotulagem dos alimentos que contém glúten (52%). Já no presente estudo 
apenas 5 (25%) pessoas relataram problemas para identificação do glúten nos alimentos 
e leitura dos rótulos, o que mostra que a legislação nacional quanto a rotulagem de 
alimentos para este nutriente é adequada.

Conclusão

No presente estudo verificou-se que a maioria dos participantes da pesquisa 
apresentou um bom conhecimento sobre a mesma, diante disso observa-se que quanto 
maior o conhecimento da patologia pelos portadores maior é o seu seguimento à dieta 
isenta de glúten. Para os celíacos aderir a uma dieta isenta de glúten não influencia 
apenas o consumo de alimentos, mas também a qualidade de vida dos pacientes. 
Em função do tratamento para essa doença ser unicamente dietético e da dificuldade 
da exclusão dos cereais que contêm glúten da dieta, observou-se a importância do 
profissional de nutrição na avaliação do estado nutricional, na orientação relativa à 
escolha, na orientação para o preparo dos alimentos e à contaminação por glúten na 
etapa de preparo ou distribuição dos alimentos e nas orientações relativas à deficiência 
de absorção de macro e micronutrientes. Além disso, deve estar atento para que haja 
uma transição alimentar gradativa para melhor adesão à dieta e posterior melhoria da 
qualidade de vida do portador de DC.

Celiac disease: assessment of knowledge of pathology in patients.

ABSTRACT: Celiac disease (CD) is an autoimmune pathology which affects the 
small intestine of genetically predisposed individuals. It is caused by the ingestion 
of food which contains gluten, a term which describes some protein fractions found 
in wheat, rye, barley, malt and oats. The only effective treatment is a lifelong gluten-
free diet. The aim of this study was to assess patients� knowledge about the celiac 
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disease. Afterwards we conducted a nutritional educational program through an 
informative folder which contained instructions and special recipes. This work was 
done with twenty ACELBRA (Associação dos Celíacos do Brasil – Brazilian Celiacs 
Association) members. They filled a multiple-choice answer-based questionnaire to 
assess their knowledge of the disease and acceptance of the proposed treatment. It 
was observed that most celiac patients (85%) are women whose age at the time of the 
diagnosis averaged eleven years old. With regard to their knowledge of the disease, 
15 answered that gluten is a protein and pointed correctly where it can be found. 
About keeping a gluten-free diet, 72.2% declared that they followed this guideline. In 
conclusion, the bigger the knowledge celiac patients have of their disease, the higher 
the incidence of keeping a gluten-free diet. 

KEYWORDS: Celiac disease; gluten; dietary treatment.
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RESUMO: A dependência de álcool e de outras drogas vem crescendo no Brasil e no 
mundo, e exerce várias implicações no estado nutricional e nos hábitos alimentares 
dos usuários. Objetivou-se avaliar o perfil nutricional de usuários de um Centro de 
Atenção Psicossocial Álcool e Drogas do interior paulista, e realizar palestra educativa 
voltada à alimentação e nutrição. Foi realizada avaliação antropométrica e aplicado 
questionário elaborado para este estudo. Foram avaliados 33 usuários, em sua maioria 
do sexo masculino, com faixa etária média de 40 anos. Quanto ao estado nutricional, 
a maior parte do grupo apresentou-se dentro da faixa de normalidade para índice de 
massa corporal (IMC) e circunferência da cintura (CC). As drogas mais citadas foram 
álcool, tabaco, maconha, cocaína e crack, que afetaram os hábitos alimentares da 
maioria dos entrevistados. A maioria dos usuários realizavam 4 refeições diárias; e o 
consumo alimentar apresentou-se variado, com presença de frutas e legumes, porém 
com maior prevalência de carboidratos simples. O estado nutricional do grupo estudado 
encontrou-se dentro do padrão de normalidade, mesmo assim observa-se a necessidade 
de ações e programas voltados à promoção da saúde, incluindo o acompanhamento 
nutricional para a melhoria do padrão alimentar.

PALAVRAS-CHAVE: drogas; estado nutricional; hábitos alimentares

Introdução

O uso de álcool e outras várias drogas, tais como tabaco, maconha, cocaína 
e crack, é um fenômeno sociocultural complexo que causa efeitos deletérios sobre a 
saúde geral e mental do usuário, afetando toda a população mundial, o desempenho no 
trabalho e na relação familiar (MELONI; LARANJEIRA, 2004; PINHO; OLIVEIRA; 
ALMEIDA, 2008; SILVA et al., 2010, UNODC, 2004).

No Brasil, o consumo de álcool tem aumentado, afetando principalmente os 
1 Graduanda em Nutrição pelo Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, Rua Miguel 
Petroni 5111, 13563-470 São Carlos, São Paulo. Email: paulinhatoffani@yahoo.com.br
2 Docente do Curso de Nutrição do Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, Rua Miguel 
Petroni 5111, 13563-470 São Carlos, São Paulo. Email: valguandalini@gmail.com
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jovens, sendo o principal motivo das internações para desintoxicação e reabilitação 
(CARLINI, 2006). Em relação às drogas ilícitas, a maconha é a mais consumida no 
mundo, a cocaína é a substância química que mais leva o usuário a buscar tratamento, o 
crack é a que causa maior prejuízo no estado nutricional e maiores danos hepatotóxicos 
(CRIPPA et al., 2005; ETCHEPARE et al., 2011; SILIQUINI et al., 2005).

O quadro de desnutrição ou subnutrição está muito associado ao abuso do 
álcool, devido a alteração de apetite e as demandas de alguns nutrientes não serem 
suprida, como de vitaminas, minerais, lipídios e proteínas. E a dependência de drogas, 
tanto lícitas quanto ilícitas causam alteração do hábito alimentar e piora no estado 
nutricional, devido sua ação no metabolismo e em nutrientes específicos (OLIVEIRA 
et al., 2005).

Em fase de diminuição ou abstinência total do uso do álcool, os usuários podem 
apresentar a Síndrome de Abstinência Alcoólica (SAA), com sintomas de agitação, 
ansiedade, alterações de humor, tremores, náuseas, vômitos, convulsões, alucinações 
e Delirium Tremens (LARANJEIRA et al., 2000). E os dependentes químicos, em 
geral, na abstinência, podem apresentar transtornos de personalidade, implicando na 
necessidade de uma abordagem terapêutica adequada a cada caso (GUIMARÃES et 
al., 2008; ZALESKI et al., 2006).

Para combater o avanço abusivo do uso de álcool, tabaco e outras drogas, 
estabelecer reinserção social e oferecer tratamentos de desintoxicação foi criado pelo 
Ministério da Saúde, em 2002, o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 
(CAPS AD), baseado no modelo de atenção integral à saúde (BRASIL, 2004a, 2004b; 
BRASIL, 2007; BRASÍLIA, 2005; MORAES, 2008; ROCHA, 2005). 

A nutrição deve ser parte integrante da reabilitação desses usuários, pois 
a recuperação ou manutenção do estado nutricional adequado pode minimizar as 
complicações do tratamento. Visto isso, o objetivo desse estudo foi avaliar o perfil 
nutricional de usuários de um CAPS AD do interior paulista, e realizar palestra 
educativa voltada à alimentação e nutrição.

Metodologia

Trata-se de um estudo descritivo transversal. A amostra constituiu-se de 33 
indivíduos de ambos os gêneros, dependentes de álcool, tabaco e drogas ilícitas, com 
a faixa etária entre 18 e 60 anos, frequentadores do Centro de Atenção Psicossocial 
Álcool e Drogas (CAPS AD) do Centro de Atenção Integral à Saúde de Santa Rita 
(CAIS-SR), do município de Santa Rita do Passa Quatro – SP. O total da amostra foi 
baseado na população total (60), sendo que se optou por trabalhar com 55% do grupo, 
devido à maior frequência de presença semanal destes no local de estudo.

Foi elaborado e aplicado um questionário, dividido em 4 partes: 
1. Caracterização do sujeito da pesquisa – sexo, idade, raça, estado civil, 
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ocupação, escolaridade e renda familiar mensal;
2. Identificação dos tipos de drogas utilizadas – tabaco, álcool, maconha, 

cocaína, crack e outras (sim ou não);
3. Conhecimento alimentar e nutricional – questionou-se sobre o 

conhecimento sobre a pirâmide alimentar, preocupação com a qualidade da dieta, 
refeições realizadas, orientação e/ou acompanhamento nutricional realizado em 
algum momento da vida e alterações dos hábitos alimentares no período do uso de 
drogas;

4. Frequência de consumo alimentar - para a avaliação qualitativa do consumo 
alimentar, através do Questionário de Frequência Alimentar (QFA), contendo 
alimentos comumente consumidos, baseado no questionário elaborado por Oliveira 
et al. (2005).

Para a avaliação antropométrica, utilizou-se o índice de massa corporal 
(IMC) (kg/m2) e a circunferência da cintura (CC) (cm), de acordo com a proposta 
da Sociedade Brasileira de Cardiologia em Sposito et al.(2007). Para o IMC, foram 
considerados valores ≤ 18,5 kg/m2, baixo peso/desnutrição; 18,5 – 24,9 kg/m2, 
eutrofia/normalidade; ≥ 25,0 kg/m2 sobrepeso e  ≥ 30,0 kg/m2, obesidade (WHO, 
2000). Para avaliar a CC, considerou-se risco aumentado para o desenvolvimento de 
complicações metabólicas associadas à obesidade e doença cardiovascular (DCV) 
valores de CC > 80 cm para mulheres e > 94 cm para homens. 

No final, foi elaborada e oferecida uma palestra educativa, baseada nas 
principais necessidades e dúvidas sobre alimentação e nutrição dos sujeitos da 
pesquisa, com duração de 30 minutos, em um único momento, no próprio CAIS-SR.

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 
Universitário Central Paulista – UNICEP (Protocolo 055/2011). Todos participantes 
assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) concordando 
participar de forma voluntária da pesquisa.

Para a análise dos dados foi utilizada estatística descritiva.

Resultados 

Entre 33 sujeitos avaliados, destacou-se o sexo masculino (73,0%), com 
predomínio da raça branca (88,0%), faixa etária média de 40 anos, com frequência 
escolar média entre 8 – 11 anos (54,0%), solteiros (42,0%). Com relação à ocupação, 
39,0% contavam com trabalho remunerado, entre esses os mais citados foram pintor 
de automóveis (15,0%), trabalhador rural (15,0%) e ceramista (15,0%); 21,0% 
estavam afastados por doença; e 21,0% desempregados. A renda mensal familiar, 
avaliada por salário mínimo (SM), foi menor que 1 SM para 33,0% da população; de 
1 a 2 SM para 21,0% e de 3 a 4 SM para 24,0%.

De acordo com a classificação do estado nutricional pelo IMC, 70,0% dos 
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dependentes avaliados encontravam-se eutróficos; 6,0%, desnutridos/baixo peso; 
18,0%, com sobrepeso; e 6,0% obesos (Figura 1).

Figura 1: Estado nutricional do grupo avaliado, classificado pelo índice de massa corporal (IMC). 
Santa Rita do Passa Quatro – São Paulo, 2012.

Quanto à classificação da CC, 83,3% do grupo dos homens apresentou-se dentro da 
faixa de normalidade, assim como 77,8% do grupo das mulheres (Figura 2).

Figura 2: Classificação da circunferência da cintura (CC) segundo o sexo do grupo avaliado. Santa Rita 
do Passa Quatro – São Paulo, 2012.
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Sobre o conhecimento alimentar e nutricional, 91,0% dos usuários afirmaram 
nunca ter ouvido falar na pirâmide alimentar, 58,0% disseram que se preocupam 
com a qualidade de sua dieta, e 42,0% disseram não ter essa preocupação. Quando 
questionados sobre orientação nutricional, 24,0% dos indivíduos responderam já terem 
tido essa experiência, sendo que, desses, 75,0% já passaram por acompanhamento 
nutricional.

Quanto aos tipos de substâncias químicas mais citadas e utilizadas pelos 
usuários, as mais citadas foram: tabaco (88,0%), álcool (79,0%), maconha (30,0%), 
cocaína (27%) e crack (27%). (Figura 3).

Figura 3: Prevalência de substâncias químicas referidas pelos usuários do CAPS AD. Santa Rita do 
Passa Quatro – São Paulo, 2012. 

Com relação às refeições diárias, a maior parte do grupo estudado (36,0%) 
realizava 4 refeições, sendo almoço e jantar as mais comuns (Figura 4).
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Figura 4: Prevalência e tipos de refeições realizadas pelo grupo avaliado. Santa Rita do Passa Quatro 
– São Paulo, 2012.

A maioria dos sujeitos avaliados tiveram seus hábitos alimentares alterados de 
alguma forma pelo uso das drogas (97,0%). Destes, os mais citados foram: falta de 
apetite (97,0%); náusea, vômitos e diarreia (45,0%); alteração de paladar (66,0%) e 
intolerância a algum tipo de alimento (56,0%).

No que diz respeito ao QFA (Figura 5), o grupo avaliado afirmou consumir 
diariamente arroz (88,0%) e pão (73,0%); e semanalmente massas (21,0%) e biscoitos 
(33,0%). Em relação aos legumes, verduras e frutas, relataram o consumo diário de 
verduras e legumes crus (67,0%) e frutas (27,0%); e semanal de legumes cozidos 
(54,0%) e sucos naturais (39,0%). Quanto aos alimentos protéicos, os mais citados 
diariamente foram feijão (79,0%), carne bovina (48,0%) e leite (64,0%); semanalmente 
aves (45,0%), carne suína (48,0%) e queijos (39,0%); e mensalmente peixes (45,0%). 
Com relação ao grupo dos óleos e doces, o grupo avaliado relatou consumir diariamente 
margarina (42,0%), doces (30,0%) e café (76,0%); e semanalmente frituras (64,0%) e 
refrigerante (54,0%).
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Figura 5: Frequência de consumo dos alimentos selecionados, por usuários avaliados. Santa Rita do 
Passa Quatro – São Paulo, 2012.

Referente à palestra educativa, esta foi realizada em um único momento, 
porém com pequena adesão pelo grupo (24,0%). Entretanto, os indivíduos presentes 
mostraram-se interessados e participativos. Os assuntos abordados foram: princípios 
da alimentação saudável, macronutrientes, gordura trans, ômega 3, fibras, pirâmide 
alimentar, rotulagem de alimentos, alimentos diet e light e os 10 mandamentos da 
alimentação saudável. 
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Discussão

A amostra foi composta por uma maioria de indivíduos do sexo masculino 
(73,0%), semelhante à pesquisa realizada pelo Centro Brasileiro de Informações sobre 
Drogas Psicotrópicas (CEBRID), em 2001, em 107 cidades brasileiras com população 
superior a 200.000 habitantes na faixa etária compreendida entre 12 e 65 anos, e 
verificou que 77,3% dos homens e 60,6% das mulheres já fizeram uso de álcool na 
vida, totalizando em 68,7% o número de participantes que já fizeram uso de álcool na 
vida (CARLINI et al., 2002). 

Dos entrevistados 79,0% já consumiram bebida alcoólica em excesso; 88,0% já 
fizeram uso de tabaco na vida; e 30% já usaram maconha. Em estudo, Pinton; Boskovitz 
e Cabrera (2005) avaliaram o uso de álcool e outras drogas entre universitários, com 
faixa etária média de 17-22 anos, da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto 
- SP, e constataram que cerca de 86% dos alunos usaram álcool na vida, 42,0% tabaco 
e 25,0% maconha. Em nosso país o consumo do álcool vem aumentado e chega a ter 
uma taxa de 11,2% de dependentes na população geral, e tem sido o principal motivo 
das internações para desintoxicação e reabilitação em hospitais psiquiátricos no Brasil 
(CARLINI, 2006).

Alves e Kossobudsky (2002) buscaram caracterizar os adolescentes internados 
por álcool e outras drogas internados em Curitiba-PR, e destacou-se na população 
estudada a presença de um maior número de dependências diagnosticadas como 
dependência de múltiplas drogas, seguidos de números decrescentes de diagnósticos 
de dependência de cocaína e crack, dependência de maconha e dependência de álcool. 
Na população estudada, a prevalência de dependência é de tabaco (88,0%) e álcool 
(79,0%), estando geralmente associados, assim como foi possível observar a existência 
de uma dependência conjunta de cocaína e crack. Em outro estudo, Cozer e Gouvêa 
(2010) avaliaram o estado nutricional e consumo alimentar de 25 adolescentes usuários 
de um CAPS AD do Paraná, e constataram que 76,0% faziam uso de drogas como o 
álcool e tabaco, e 64% faziam uso de maconha. 

A idade média dos indivíduos entrevistados foi de 40 anos¸ 21,0% estavam 
desempregados e 39% separados/amasiados/divorciados. Silva et al. (2010), 
entrevistaram 30 dependentes químicos atendidos na unidade de reabilitação de um 
hospital psiquiátrico, sendo a faixa etária prevalente entre 26 e 33 anos: 50,0% estavam 
empregados; 77,0% perderam o emprego pelo menos uma vez pelo abuso de drogas; 
80% tiveram episódios de separação relacionada com o uso de drogas; sendo que 
71,0% tiveram contato com a droga no meio familiar. E segundo Peixoto et al. (2010) 
e Souza et al. (2011), o histórico e a estruturação familiar interferem negativamente na 
aderência ao tratamento.

De acordo com o estado nutricional, classificado pelo IMC, 70,0% dos 
dependentes avaliados encontravam-se eutróficos; 6,0%, desnutridos/baixo peso; 
18,0%, com sobrepeso; e 6,0% obesos. Oliveira et al. (2005), em estudo com 52 
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dependentes químicos, com faixa etária de 17-64 anos, do sexo masculino em 
tratamento num estabelecimento de recuperação em Maringá-PR, verificaram que 
76,9% apresentavam eutrofia, 1,9% desnutrição, 1,9% obesidade e os 19,2% restantes, 
sobrepeso. Em comparação, Dias et al. (2009), ao analisarem o perfil do estado 
nutricional e os hábitos de vida entre 60 participantes do Núcleo de Atendimento 
Integrado à Saúde (NAIS), com média de idade de 36 anos, em relação ao IMC, 8,3% 
foram considerados abaixo do peso, 25% eutróficos, 28,3% com sobrepeso, e 38,4% 
com obesidade. Segundo o VIGITEL, a obesidade avança anualmente cerca de 1% 
entre os adultos, e seu aumento está fortemente ligado ao consumo alimentar e prática 
de atividade física e seus determinantes são de natureza demográfica, socioeconômica, 
epidemiológica e cultural além de questões ambientais, o que torna a obesidade uma 
doença multifatorial e esses fatores interagem de forma complexa exigindo que ela 
seja tratada tendo em vista toda a sua complexidade e determinação social (BRASIL, 
2011). E de acordo com Ferreira; Turik e Mello (2001), a prática de atividade física 
pode melhorar o perfil de saúde dos indivíduos em fase de abstinência das drogas.

De acordo com a classificação da CC da maior parte do grupo, tanto os homens 
quanto as mulheres, não apresentam risco elevado para doenças metabólicas futuras 
(SPOSITO et al., 2007).

Com relação aos hábitos alimentares e aos conhecimentos sobre alimentação e 
nutrição, 91,0% dos entrevistados não conheciam a pirâmide alimentar, 58,0% disseram 
se preocupar com a qualidade da dieta, 24,0% já receberam orientação nutricional, 
97,0% afirmaram ter seus hábitos alimentares alterados no período de uso de drogas, 
36,0% realizavam 4 refeições ao dia, sendo almoço e jantar as mais prevalentes. Pode-
se comparar os resultados do estudo atual com o de Oliveira et al. (2005), no qual 
98,08% dos entrevistados os hábitos alimentares foram afetados pelo uso das drogas, 
a grande maioria fazia de 2 a 3 refeições diárias, principalmente, almoço, jantar e café 
da manhã; 86,54% afirmaram desconhecer os componentes dos alimentos; 88,46% 
desconheciam o que é pirâmide alimentar; 78,85% não se preocupavam com a dieta, e 
82,69% gostariam de receber orientação nutricional. 

De acordo com a frequência alimentar dos indivíduos avaliados, há consumo: 
diário - arroz, feijão, pães, café, verduras, leite, legumes crus, carne bovina, frutas, 
margarina e doces; semanal - frituras, macarrão, refrigerante, legumes cozidos, 
carne suína, aves, sucos naturais, queijos e biscoitos; quinzenal - massas; mensal - 
peixes; nunca – manteiga. Em outro estudo de Cozer e Gouvêa (2010), averiguou-se 
que a maioria da população analisada estava eutrófica, e na análise da frequência de 
consumo alimentar, verificou-se que tal estado estava relacionado a um bom padrão 
alimentar diário, já que a maior parte do público avaliado consumia todos os nutrientes 
necessários para a manutenção vital, verificando-se a presença nas grandes refeições, 
de arroz, feijão, um tipo de carne, acompanhamento e salada. No presente estudo, 
essa relação também pode estar presente, pois a maioria da população entrevistada 
relatou consumir diariamente verduras, legumes, frutas, arroz, feijão, carne e leite. 
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O VIGITEL (Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefônico) mostrou que, no estado de São Paulo, 31,5% da 
população avaliada consumia frutas e sucos naturais diariamente; 59,3%, leite; 30,4%, 
refrigerantes e sucos artificiais; 70,8%, feijão; e 36,4%, carnes e aves (BRASIL, 2011).

Embora a palestra educativa não tenha atingido todo o público a que foi 
oferecida, contradizendo o interesse inicial apresentado no momento do convite, 
esta pode ter estimulado os participantes presentes a mudarem seus hábitos 
alimentares. Sendo que as atividades ligadas à educação nutricional podem promover 
o desenvolvimento da capacidade de compreender práticas e comportamentos, por 
isso, tornam-se uma importante contribuição para a melhoria da qualidade de vida dos 
dependentes químicos (BALDISSERA et al., 2009; RODRIGUES; BOOG, 2006).  
A abrangência da palestra educativa poderia ser maior se esta fosse repetida em outro dia.

Conclusão

Baseado nos resultados encontrados, embora seja um trabalho de corte 
transversal, é importante destacar os resultados semelhantes à literatura. Quanto às 
substâncias químicas, o tabaco e o álcool foram as drogas mais consumidas, porém 
muitas vezes associadas a outras substâncias como maconha, cocaína ou crack.

Apesar da presença da falta de apetite causada pelo uso das drogas, o estado 
nutricional da maioria do grupo encontrou-se dentro do padrão de normalidade, assim 
como a deposição de gordura central, reduzindo o risco de doenças metabólicas. 

No que diz respeito às variáveis relacionadas ao consumo e hábitos alimentares, 
o estudo mostrou que realizam 4 refeições ao dia. Quanto ao consumo diário dos 
alimentos destacaram-se o consumo de arroz e pães, feijão, leite, legumes e verduras 
cruas, seguidas da carne bovina e margarina. O café foi a bebida mais citada e de 
consumo diário.

Com estas informações, observa-se a necessidade de ações e programas 
voltados à promoção da saúde, incluindo o acompanhamento nutricional, haja vista a 
fase de abstinência e as alterações nutricionais próprias da dependência, necessitando 
de atenção e cuidados especiais voltados a melhoria do padrão alimentar.

User’s nutritional profile of an Alcohol and Drugs Psychosocial Care Center - CAPS 
AD inside the state of São Paulo

ABSTRACT: The dependence of alcohol and other drugs has been increasing in 
Brazil and abroad, and exerts several implications on the nutritional status and dietary 
habits of users. The objective was to evaluate the nutritional profile of users of an 
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Psychosocial care Center for Alcohol and Drugs  inside the state of São Paulo, and 
conduct educational lectures focused on food and nutrition. Anthropometric assessment 
was carried out and a specific questionnaire for this study was applied. Thirty-three 
users were evaluated, mostly male, with the age group of 40, in average. Regarding 
nutritional status, most of the group was within the normal range for body mass index 
(BMI) and waist circumference (WC). The drugs most frequently mentioned were 
alcohol, tobacco, marijuana, cocaine and crack, which affected the eating habits 
of great part of the people who were interviewed. Most users performed four daily 
meals, and food consumption presented was diversified, with the presence of fruits 
and vegetables, but with a higher prevalence of simple carbohydrates. The nutritional 
status of the group was in a normal range, nevertheless programs and actions focused 
in health promotion, including nutritional attendance are required to improve the 
nourish pattern.

KEYWORDS: drugs; nutritional status; eating habits
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RESUMO: O objetivo deste artigo é formular o panorama das publicações que 
abordam simultaneamente as temáticas sustentabilidade e internacionalização, 
realizando um estudo comparativo das publicações nacionais e internacionais. Para a 
análise das publicações nacionais, os dados foram buscados nos anais dos eventos da 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD) e nos 
dois periódicos a ela vinculados: a Revista de Administração Contemporânea (RAC) e 
a Brazilian Administration Review (BAR). Para as publicações internacionais, a fonte 
utilizada foi a base Web of Science, que tem prestigio internacional e abriga pesquisas 
de grande impacto no mundo. Dentre outras constatações, destaca-se o fato de as 
publicações nacionais estarem voltadas às questões sustentáveis na internacionalização 
via exportação, enquanto que no âmbito internacional os estudos são focados na 
expansão das multinacionais e nas influências destas na sociedade e no ambiente. 
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Introdução

Uma empresa internacionalizada é aquela que realiza atividades com outros 
países, que podem ocorrer desde a exportação de mercadorias ao Investimento Direto 
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4  Curso de Administração-UFSM. Avenida. Roraima, 1000, 97105-900. Santa Maria, Rio 
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Santa Maria, Rio Grande do Sul. E-mail: flaviascherer@globo.com. 
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Externo, devendo a organização avaliar seus recursos disponíveis e os riscos, tomando 
a internacionalização como um ato estratégico. A inserção no ambiente internacional 
possibilita às empresas uma gama de benefícios, que seriam difíceis de serem atingidos 
com a atuação exclusiva no território nacional. 

Casarotto e Pires (2001) apontam que a internacionalização requer um 
comportamento estratégico sólido por parte das empresas, principalmente no que tange 
à evolução do mercado. Silber (2006, p. 25) lembra que “quanto mais um país está 
integrado na economia mundial, maior a absorção de tecnologias modernas, maiores 
as opções para os consumidores finais e maiores as possibilidades de obter recursos 
financeiros a custos menores”, sendo sempre aconselhável que os países e as firmas se 
preparem para a vivência da internacionalização. 

No entanto, ainda que a atividade internacional esteja vinculada a produtos 
de melhor qualidade, mercados mais exigentes e tecnologias superiores, emerge nas 
transações globais a ideia de sustentabilidade, onde há interface entre preocupações 
ambientais e a lógica do modelo capitalista, no preceito de desenvolvimeto sustentável.

McAuley, Duberley e Johnson (2007) defendem que as teorias e os estudos 
científicos influenciam em como proceder e agir, podendo fornecer soluções para 
problemas de gestão através do uso de determinada prática, além de apresentarem o 
que está acontecendo ao nosso redor. Assim, no intuito de oferecer o panorama dos 
estudos científicos que relacionam sustentabilidade e inovação no Brasil e no mundo, 
esta pesquisa poderá ser utilizada para a observação dos acontecimentos globais que 
permeiam as duas temáticas no período delimitado. 

Para tanto, justifica-se a realização dessa pesquisa pelo fato de a análise 
da produção recente de um determinado campo de conhecimento permitir uma 
avaliação do seu atual grau de desenvolvimento (MACHADO DA SILVA, CUNHA, 
AMBONI, 1990; VERGARA, 2005). Neste caminho, este artigo apresenta o 
panorama nacional e internacional das produções que englobam simultaneamente as 
temáticas sustentabilidade e internacionalização, no intuito de verificar e comparar o 
desenvolvimento do estudo no Brasil e no mundo nesse campo de conhecimento.

A seguir, será apresentada a contextualização da união das temáticas 
sustentabilidade e internacionalização, seguida do método da pesquisa, apresentação 
e discussão dos resultados e considerações finais sobre o panorama dos estudos nos 
níveis nacionais e internacionais.

A Sustentabilidade aliada à Internacionalização

Visando oferecer uma maior inserção na proposta do estudo, é importante 
salientar a designação de certos aspectos referentes à internacionalização e à 
sustentabilidade. Quanto ao primeiro aspecto, considera-se que uma empresa 
internacionalizada é aquela que mantém operações com países distintos (CARNEIRO; 
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DIB, 2007), e estas operações estão relacionadas ao modo de entrada no território 
estrangeiro, que pode ocorrer nas formas de exportação, licenciamento, investimento 
direto ou estabelecimento de subsidiárias, desenvolvendo alianças estratégicas, 
adquirindo ou fundindo-se com empresas locais.

Quanto à sustentabilidade, salienta-se que seu conceito foi firmado oficialmente 
em uma reunião da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento- 
CMMAD, em 1983, a partir de estudos elaborados pela Organização das Nações Unidas 
(ONU). A partir desta data, fundamentou-se que ser sustentável significa “atender às 
necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras a atenderem suas 
próprias necessidades” (CMMAD, 1988).

Observando esta questão referente ao atendimento das necessidades do 
presente, onde há uma demanda que cresce desproporcionalmente aos recursos, 
fazendo com que sejam buscadas novas estratégias de oferta, outro fato importante 
da CMMAD foi a emergência do termo desenvolvimento sustentável. Este seria uma 
ampliação dos aspectos da sustentabilidade, apresentando a proposta do ajustamento 
às questões sociais e ambientais, alguns anos mais tarde representado pelo conceito de 
triple bottom line. 

O ingresso no mercado internacional emergiu na cultura das empresas de 
diferentes portes e setores da economia nas duas últimas décadas, e a internacionalização 
passou a constituir um fator necessário para a obtenção de certos benefícios. Outra 
concepção que passou a estar presente nos ideais dos indivíduos e das empresas é a 
atenção quanto à escassez dos recursos ambientais e a ótica de que é possível alinhar 
retornos econômicos sem comprometer negativamente o ambiente e a sociedade, 
constituindo a noção de desenvolvimento sustentável.

Vinculados à importância das temáticas internacionalização e sustentabilidade, 
Turolla e Lima (2010) consideram-nas duas grandes tendências neste início do novo 
milênio, sendo esta proporção resultante da evidência quanto à impossibilidade da 
manutenção dos padrões de consumo vigentes e da intensificação da migração de 
capital produtivo entre as diversas nações (TUROLLA e LIMA, 2010). Para os autores, 
é no aspecto do investimento direto externo que os dois temas se associam, pois as 
empresas multinacionais poderiam tentar garantir padrões ambientais mais elevados 
nos seus mercados-alvo com o intuito de garantir suas vantagens competitivas contra 
concorrentes menos efetivos (TUROLLA e LIMA, 2010).

No âmbito da internacionalização por meio da exportação de mercadorias, o 
alinhamento com a sustentabilidade estaria principalmente vinculado aos processos 
de produção e produtos que não causem danos ambientais, observando e atendendo as 
exigências internacionais. Enquanto que no território nacional, a gestão sustentável dos 
processos e produtos muitas vezes é vista como diferencial competitivo, no ambiente 
internacional trata-se de uma exigência, sendo inclusive suspensas as importações que 
desobedecem aos padrões solicitados. 

O desenvolvimento sustentável tem como preceito o atendimento das 
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necessidades econômicas, sociais e ambientais, alicerçado na concepção de que é 
possível obter retorno financeiro nas atividades empresarias, mas que isso não deve 
ser promovido pela exploração indevida dos recursos naturais a da opressão dos 
trabalhadores. Assim, no que se refere à internacionalização de empresas, o comércio 
internacional seria um acontecimento irreversível e necessário para obter vantagens, 
mas deve estar atento ao cuidado com a sustentabilidade nos aspectos sociais e 
ambientais. 

Método

Tipo de estudo

O objetivo deste artigo é formular o panorama das publicações que abordam 
simultaneamente as temáticas internacionalização e sustentabilidade, realizando um 
estudo comparativo das publicações nacionais e internacionais. Para o levantamento 
das publicações brasileiras, foram verificados os anais dos eventos da Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD) e as revistas 
vinculadas a ela: Revista de Administração Contemporânea (RAC) e Brazilian 
Administration Review (BAR). Para a busca das pesquisas internacionais, foram 
consultadas as publicações abrigadas na base Web of Science, que consiste em uma base 
multidisciplinar que abriga somente os periódicos mais citados no âmbito mundial. 
Foram analisadas pesquisas geradas no período de 1997 a 2011, sendo este o período 
delimitado para possibilitar a busca completa das publicações vinculadas à ANPAD, já 
que estas vieram a público pela primeira vez no ano de 1997. 

O panorama das publicações nacionais e internacionais possibilitará conhecer 
e comparar a quantidade de artigos que tratam destes dois temas, quais as esferas 
organizacionais que predominam entre as publicações, quais universidades e autores 
que mais publicam, além da quantidade de autores por artigos publicados.

De acordo com Vergara (2006), a pesquisa pode ser classificada em relação 
a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins este estudo 
caracteriza-se como exploratória e descritiva. Exploratória porque aprofunda a 
compreensão das temáticas internacionalização e sustentabilidade no Brasil. E também 
descritiva porque visa identificar, descrever e analisar a produção científica sobre o 
tema. Quanto aos meios, trata-se de uma pesquisa bibliométrica, por compreender um 
estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado.

Segundo Silva (2004), a bibliometria possui como objetivo analisar a atividade 
científica ou técnica através do estudo quantitativo das publicações. Complementando 
esta idéia, Rostaing (1997) coloca que o estudo bibliométrico consiste na aplicação dos 
métodos estatísticos ou matemáticos sobre o conjunto de referências bibliográficas. 
Para Macedo, Casa Nova e Almeida (1999), a bibliometria ajuda a conhecer o estágio 
em que uma pesquisa em determinada área se encontra.
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Definição da amostra

A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração - 
ANPAD desenvolve um consistente trabalho na promoção do ensino, da pesquisa e na 
produção de conhecimento dentro do campo das ciências administrativas, contábeis 
e afins no Brasil. Criada em 1976, a ANPAD é hoje o principal órgão de interação 
entre programas associados, grupos de pesquisa da área e a comunidade internacional 
(ANPAD, 2012). 

A ANPAD realiza anualmente diversos eventos acadêmicos relacionados a 
temática de Administração, sendo eles: Encontro da ANPAD – EnANPAD, Encontro 
de Marketing da ANPAD – EMA, Encontro de Estudos Organizacionais – EnEO, 
Encontro de Estudos em Estratégia - 3Es, Simpósio de Gestão da Inovação Tecnológica 
da ANPAD – Simpósio, Encontro de Administração Pública e Governança da ANPAD 
– EnAPG, Encontro de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho – EnGPR, Encontro 
de Administração da Informação – EnADI, Encontro de Ensino e Pesquisa em 
Administração e Contabilidade – EnEPQ. Além dos Eventos da ANPAD também foram 
consultados os Periódicos vinculados a esta Associação: Brazilian Administration 
Review – BAR e a Revista de Administração Contemporânea – RAC, disponibilizadas 
pelo meio eletrônico.

Quanto às publicações internacionais, a coleta das informações foi realizada 
através do sistema Web of Science do índice de citações ISI Citation Indexes, o qual 
foi publicado pela primeira vez na imprensa em 1963, com dados de citações a partir 
de 1961 (GARFIELD, 1963). De acordo com Bar-Ilan (2010), em setembro de 2008 
Thomson Reuters adicionou à ISI Web of Science as citações indexadas dos anais de 
conferências da área de Ciências Sociais e Humanas. A Web of Science oferece acesso 
direto ao fluxo de informações multidisciplinar retrospectivas de cerca de 8.700 dos 
periódicos de maior prestígio, com alto impacto no mundo da pesquisa (THOMSON 
SCIENTIFIC, 2012). As referências de todos os itens indexados são extraídos e a 
interface das referências citadas lista todas citações de trabalhos às obras de um autor, 
independentemente dos itens citados serem indexados pelo Web of Science ou não 
(BAR-ILAN, 2010).

Para tanto, utilizando-se as palavras-chave sustentabilidade e internacionalização 
foram buscadas as publicações a serem analisadas. Essa consulta resultou em 16 artigos 
nacionais e 30 artigos internacionais para a verificação proposta neste estudo.

Modelo Conceitual 

O modelo utilizado para análise dos artigos foi o de Pinto e Lara (2008). 
Este modelo foi desenvolvido com base em estudos anteriores de Hoppen, Moreau e 
Lapointe (1997), Perin et. al. (2000) e Gonçalves e Meirelles (2004). Dessa forma, a 
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partir da adaptação deste modelo conceitual proposto por Pinto e Lara (2008), foram 
obtidas as variáveis para proceder à análise bibliométrica, conforme dispostas na 
Figura 1.

Características gerais das 
publicações Aspectos metodológicos das publicações

•	Ano da publicação
•	Evento/ Periódico
•	Nº de autores por artigo
•	Instituição

•	Tipo de artigo
•	Esfera organizacional

Figura 1: Modelo conceitual para análise bibliométrica
Fonte: Adaptado a partir de Pinto e Lara (2008).

Apresentação e discussões dos resultados

Características gerais das publicações

A seguir serão apresentadas as características gerais das pesquisas, referentes 
ao ano da publicação, evento/ periódico, principais autores, número de autores por 
artigo e instituições nas quais o autor de cada artigo está vinculado.

Artigos por ano de publicação

Foram analisadas publicações nacionais e internacionais entre os anos de 1997 
e 2011 e, abaixo, serão apresentadas as variações quanto ao número de pesquisas. A 
Figura 2 apresenta a quantidade de artigos publicados por ano nos eventos e periódicos 
da ANPAD, enquanto a Figura 3 mostra as oscilações nas pesquisas internacionais.

 Figura 2: Publicações nacionais por ano -  Fonte: Dados da pesquisa.
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Figura 3: Publicações internacionais por ano - Fonte: Web of Science

Evidencia-se que, enquanto no exterior no ano de 1997 foi publicada uma 
pesquisa associando as temáticas sustentabilidade e internacionalização, esse fato 
ocorreu no Brasil somente a partir de 2005. Nota-se que tanto no nível nacional 
quanto no internacional foi no ano de 2005 que os estudos unindo as temáticas foram 
impulsionados, tendo maior representatividade no ano de 2011. Embora a atenção às 
questões ambientais tenha iniciado com maior força na década de 1980, foi a pouco 
tempo que a população adquiriu consciência da escassez dos recursos e a partir da 
metade da primeira década do século XXI as pesquisas desta área foram associadas às 
ações de comercio internacional.

Artigo por eventos/periódicos

A seguir no Quadro 1 mostra-se os eventos ou periódicos em que as pesquisas 
nacionais estão localizadas. Em um único periódico que abriga as pesquisas 
internacionais sobre sustentabilidade e internacionalização foi encontrada mais de 
uma publicação. Tanto no âmbito nacional quanto no internacional serão apresentados 
os locais com mais de uma publicação.

Quadro 1: Locais de publicação das pesquisas nacionais.  Fonte: Dados da pesquisa.
Ano Local de publicação Quantidade
2006 XX Encontro da ANPAD 2
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2008 XXII Encontro da ANPAD 2
2009 XXIII Encontro da ANPAD 2
2010 XXIV Encontro da ANPAD 3
2011 XXV Encontro da ANPAD 5

As pesquisas internacionais acerca da sustentabilidade e internacionalização 
encontram-se divididas em 28 locais, sendo que apenas no Regional Studies e no 
Service Industries Journal encontram-se duas publicações.

Número de autores por artigo

Verificando as publicações nacionais, foi observada que a quantidade máxima 
é de 6 autores, no entanto, esta questão ocorreu em uma única ocasião. Conforme 
apontado, a maioria dos artigos foi realizado em conjunto por 3 pesquisadores.

Quadro 2: Quantidade de autores por artigo. Fonte: Dados da pesquisa.
Quantidade de Autores por Artigo Quantidade de Artigos

1 3
2 5
3 6
4 0
5 1
6 1

Nas publicações internacionais, a maioria das pesquisas foi realizada 
individualmente ou em dupla, sendo a quantidade máxima de 3 autores por artigo.

Quadro 3: Quantidade de autores por artigo - Fonte: Dados da pesquisa
Quantidade de Autores por Artigo Quantidade de Artigos

1 12
2 12
3 6
4 -
5 -
6 -

 
Artigos por instituição de ensino

Dentre os artigos analisados foram identificados, por meio da busca no 
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Currículum Lattes dos primeiros autores, as instituições de ensino que estavam 
vinculados. Dessa forma, chegaram-se as principais instituições que mais abordaram 
as temáticas internacionalização e sustentabilidade alinhadas numa mesma publicação.

Quadro 4: Quantidade de artigos nacionais por instituição - Fonte: Dados da pesquisa.
Instituição Quantidade de Artigos
UFSM-RS 3
UFRGS-RS 2

USP-SP 2

A instituição de ensino que mais publicou estudos abordando conjuntamente 
as duas temáticas delimitadas foi a Universidade Federal de Santa Maria, seguida da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a Universidade do Estado de São Paulo. 
Salienta-se que as instituições relacionadas com os demais artigos analisados possuem 
uma única publicação.

Quanto às pesquisas internacionais, a única instituição com mais de uma 
publicação vinculada foi a Kayser Threde Gmbh, de Munique, Alemanha. 

Aspectos metodológicos das publicações

Tipo de artigo

As publicações nacionais analisadas são em grande parte estudos empíricos, o 
que mostra que os pesquisadores brasileiros tem ido a campo para a coleta de dados. 

Quadro 5: Tipo de artigos publicados nacionalmente - Fonte: Dados da pesquisa.
Tipo de artigo                      Quantidade

TEÓRICO 3

EMPÍRICO 13
TOTAL 16

Quadro 6: Tipos de artigos publicados internacionalmente - Fonte: Dados da pesquisa
Tipo de artigo Quantidade

TEÓRICO 16

EMPÍRICO 14
TOTAL 30

Enquanto que os artigos empíricos perfazem a maioria dos tipos de pesquisa de 
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forma considerável, nas publicações internacionais os estudos teóricos são os que têm 
maior representatividade. Acredita-se que este fato é em razão de no Brasil existir uma 
certa insegurança de propor discussões teóricas, visando proporcionar reflexões sobre 
determinado assunto, e assim grande parte dos estudos limita-se fazendo replicações 
de pesquisas realizadas no exterior. 

Esfera organizacional

A leitura dos artigos nacionais e internacionais apontou dois diferentes focos nos 
estudos que contemplam a sustentabilidade e a internacionalização. Nas publicações 
nacionais, a maioria das pesquisas englobam aspectos referentes à internacionalização 
via exportação de produtos, e, nesta direção, são observadas as adequações dos 
produtos para o mercado externo quanto ao atendimento das normas ambientais.

De forma diferente, os estudos internacionais são em maioria voltados a 
discussões teóricas acerca da expansão de multinacionais nos países e as questões a 
elas associadas, como geração de empregos, poluição e qualificação dos trabalhadores.

O fato de o Brasil ser um entrante tardio no comércio internacional e o modo 
de entrada predominante na internacionalização ser a exportação de produtos, pode ter 
relação com os estudos brasileiros, já que as pesquisas refletem aquilo que ocorre no 
contexto ambiental.

Considerações finais

A partir da análise dos artigos publicados nos eventos e periódicos da ANPAD 
e na base Web of Science no período entre 1997 e 2011, relacionados com as palavras-
chave internacionalização e sustentabilidade, possibilitaram o levantamento de 16 
artigos nacionais e 30 publicações internacionais. Foi observado que estudos contendo 
as duas temáticas como tópicos centrais emergiram em 2005, ainda que timidamente, 
tanto em nível nacional quanto internacional. 

A semelhança quanto às publicações nos dois âmbitos é referente às questões 
relacionadas ao número de publicações, locais de publicação e universidades nas quais 
os autores estão vinculados, já que não há representatividade significativa.

Como aspecto divergente, tem-se que em âmbito internacional foi comum 
o hábito de o pesquisador publicar individualmente os estudos, além de estes 
proporcionarem na maioria das vezes reflexões teóricas envolvendo os impactos das 
multinacionais na sociedade e no ambiente.

No decorrer do trabalho, foi possível verificar a utilidade de mecanismos de 
busca online para a realização de pesquisas acadêmicas, como os disponibilizados pela 
ANPAD e pela Web of Science, que servem de ferramentas para que a comunidade 
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acadêmica tenha acesso às publicações bem como busque informações a respeito da 
evolução de seus temas de interesse.

Estudos de natureza bibliométrica buscam ampliar a compreensão de temas 
emergentes como sustentabilidade e internacionalização. Além disso, serve também 
para demonstrar características relacionadas à produção científica, bem como autores 
e o foco dos estudos. 

Os resultados desta pesquisa são relevantes para a construção do conhecimento 
científico sobre sustentabilidade aliada à internacionalização, porém deve-se considerar 
como limitação do estudo o fato do mesmo ter sido realizado utilizando-se apenas 
eventos e periódicos vinculados a ANPAD para a busca das publicações nacionais. 
Por esta razão, sugere-se que estudos futuros desta natureza, possuam uma amplitude 
maior abrangendo outros eventos acadêmicos nacionais e internacionais e também 
outros periódicos científicos. 

The sustainability allied to internationalization: an overview of national and 
international scientific production

ABSTRACT: The aim of this article is to formulate the overview of publications 
that address both the internationalization and sustainability issues, conducting 
a comparative study of national and international publications. For the analysis of 
national publications, data were sought in the annals of the events of the National 
Association of Graduate Studies and Research in Management (ANPAD) and two 
journals pertaining to it: the Journal of Contemporary Administration (RAC) and the 
Brazilian Administration Review (BAR). For international publications, the source 
was the base Web of Science, which has international prestige, housing surveys large 
impact on the world. Among other findings, we highlight the fact that the publications 
are aimed at sustainable issues in internationalization through exports, while in the 
international studies are focused on the expansion of multinationals and the influences 
on the society and the environment.

KEYWORDS: Sustainability; Internationalization; Bibliometric Study.
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Thiago Ianez CARBONEL1

RESUMO: no presente artigo, propomos uma mirada discursiva para a questão da 
autoria, campo tradicionalmente estudado pela Estilística. Nosso objetivo é mostrar 
como o arcabouço teórico legado por Bakhtin e, hoje, ferramental da Análise do 
Discurso, pode elucidar pontos fundamentais em torno da problemática de se fixar 
a autoria no contexto mais amplo dos estudos do discurso. Partimos da premissa 
segundo a qual os discursos, de qualquer enunciador, são engrenagens que se 
entremeiam em uma urdidura mais ampla e complexa. A autoria, desse modo, não 
pode ser compreendida como um fenômeno isolado e particular de um único sujeito 
totalmente individualizado, mas, antes como produto de um sujeito coletivizado pelo 
próprio discurso. Para tanto, abordamos a autoria homoerótica, demonstrando como 
esse processo se dá na obra de Caio Fernando Abreu.

PALAVRAS-CHAVE: Bakhtin; Análise do Discurso; Estilística; Homoerotismo; 
Caio Fernando Abreu.

Introdução

Desde a recepção, no Ocidente, das concepções arquitetadas e sistematizadas 
pelo Círculo de Bakhtin, são inegáveis o caráter ideológico da linguagem e todas 
as implicações que esse posicionamento teórico traz em seu bojo. Os trabalhos de 
Bakhtin, Medvedev e Volochinov na URSS das primeiras décadas do século XX seriam 
reconhecidos entre nós apenas a partir dos anos 60, mas já então em consonância, ao 
menos no tocante à inserção dos fatores extralinguísticos na análise dos fenômenos 
da linguagem, com a incipiente Análise do Discurso que estava sendo lastreada pelos 
trabalhos de Althusser, Pêcheux e Foucault. 

A Linguística, até então focada na Langue saussuriana, expande seus horizontes 
de contemplação sistemática e científica para abranger dimensões que o próprio 
Saussure já havia previsto (seu conceito de “Parole” e a especulação da Semiótica 
são evidências disso). Essa abertura, no entanto, só foi necessária porque, a partir dos 
construtos teóricos de Marx e Engels – particularmente o Materialismo Histórico – e da 
nova idéia de “homem” levantada por Freud, com suas teorias psicanalíticas, surgiram 
concepções suficientemente instrumentalizadas para que a Ciência da Linguagem 
1  Professor do Centro Universitário Central Paulista (UNICEP) – E-mail: thiagocarbonel@gmail.com
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pudesse concatenar a dimensão histórica e a do indivíduo, possibilitando assim uma 
via de análise discursiva mais ampla.

Como dissemos antes, a ótica do grupo de Bakhtin remonta às primeiras décadas 
do século XX e não estabeleceu franco diálogo com os pensadores franceses que, 
em meados do mesmo século, fundaram a Análise do Discurso, entre nós identificada 
como de linha francesa. No entanto, os dois projetos intelectuais se chancelam e se 
complementam, o que permite, se não relacioná-los, ao menos estabelecer padrões de 
identidade nas formas de conceber determinados fenômenos linguísticos, em particular 
aqueles de que tratamos neste trabalho.

Ao sustentar o caráter dialógico da linguagem e afirmar que os enunciados 
materializados pelos indivíduos são produtos de um extenso diálogo que envolve 
esferas distintas da sociedade, Bakhtin traz para a arena de debates uma espécie 
de “provocação” que permitirá a revisão de diversas abordagens já cristalizadas na 
superestrutura teórica da Linguística, como é o caso das questões relativas à autoria e, 
consequentemente, a estilo.

O que pretendemos explorar neste trabalho é exatamente a relação, que parece 
inegável, entre a produção homoerótica na Literatura Brasileira Contemporânea 
(entendida esta como o conjunto de produções literárias a partir dos anos 70)2 e a 
circulação de discursos de similar natureza, relacionados à constituição ideológica de 
um movimento que cresceria na sociedade brasileira a partir desse mesmo período. 
Ressaltamos que não se trata, em absoluto, de se estabelecer generalizações entre as 
manifestações literárias e o caráter individual dos respectivos sujeitos-autores, mas 
sim da observância das regularidades entre os valores circundantes no contexto de 
produção e suas implicações na formação da literatura homoerótica do período. Em 
verdade, sustentamos aqui uma oposição à concepção individualista de estilo (de raízes 
românticas, como discutiremos adiante) baseada em uma visão dialógica do fenômeno 
da enunciação. 

O presente estudo insere-se no contexto mais amplo de um projeto de pesquisa 
de doutorado, no qual nos propomos a analisar, através do olhar semiótico, a constituição 
do ethos homoafetivo/homoerótico na interioridade do discurso literário no Brasil 
contemporâneo. No espectro da referida pesquisa, as contribuições teóricas de Bakhtin 
são de grande importância na compreensão e fundamentação de aspectos importantes 
do alicerçamento teórico que sustenta o posicionamento crítico da análise. Desse 
modo, ao refletirmos sobre as questões de autoria na produção literária de temática 
gay3 necessariamente esbarramos nas problematizações levantadas pelo Círculo de 
Bakhtin e, consequentemente, trazemos à roda de debates as conclusões do próprio 

2  Esta concepção é relativamente imprecisa frente à atual terminologia dos Estudos Literários, 
mas está lastreada na divisão didática tradicional que considera contemporâneas todas as manifestações 
posteriores à última geração modernista (1945-1960).
3  Termo bastante difundido entre os afiliados dos Estudos Culturais (Camile Paglia, p.e.), é 
usado alternadamente com “homoerótico” e “homoafetivo”, ainda que, em outros campos de discussão, 
a distinção seja relevante.
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círculo que muito coerentemente se encaixam às necessidades das teorias semióticas 
que usamos como suporte no trabalho principal (já referido).

O autor em Bakhtin

Bakhtin inicia o capítulo V de sua Estética da criação verbal (intitulado “O problema 
do autor”), nos remetendo à questão essencial – já deslindada nos capítulos anteriores 
– da necessidade de se distinguir as duas dimensões do homem quando este se constitui 
autor de determinada obra artística. Para Bakhtin, de um lado há, evidentemente, o 
autor de “carne e osso”, ou autor-pessoa (como prefere Faraco, 2006), indivíduo que 
opera o ato da criação artística. De outro, porém, há, ao mesmo tempo, o constituinte 
de ordem valorativa e ideológica, do qual aquele sujeito (autor-pessoa) não pode ser 
dissociado: o autor-criador, ainda nos termos de Faraco.

Desde as considerações de Marxismo e filosofia da linguagem, quando Bakhtin4 
(1995) sustenta o caráter dialógico da língua, essa dupla consideração do falante como 
um sujeito dividido entre sua própria individualidade e a manifestação dos valores 
e ideologias que o circundam (a “dimensão axiológica do homem”, como preferem 
muitos autores comentaristas do filósofo russo – Faraco (2006, 2009), Fiorin (2005), 
Brait (2006)) tornou-se central nas discussões implicadas na conceituação de “autor” e 
do fenômeno da “autoria”. Isso porque Bakhtin, ao fugir do imanentismo saussuriano 
(ainda que sem divergir totalmente do “pai” da Linguística), propõe uma concepção 
de língua que não pode ser desagregada de concepções de indivíduo e de sociedade, na 
esteira da tradição marxista dos estudos humanistas. Bakhtin concebe a língua como 
um fenômeno que orquestra não apenas o essencialmente linguístico (as escolhas que 
recaem sobre a estrutura fonológica, morfológica e sintática da língua), mas também 
elementos de ordem individual (da psique humana, daí a relevância de Freud nas 
reflexões do Círculo) e de ordem social (valores morais, ideologias circulantes – o que, 
posteriormente, seria incluído por Foucault no conceito de “formação discursiva”).

Se a linguagem é uma manifestação que só pode ser compreendida a partir 
de uma visão holística e, de certo, mais abrangente, então as reflexões de Bakhtin 
inevitavelmente esbarrariam – e conflitariam – não apenas com o imanentismo puro 
dos primeiros linguistas, anteriores à Análise do Discurso, mas também com estudiosos 
de outros campos dos estudos da linguagem, em particular com os estudos do texto 
literário. Um ponto que merece nossa atenção específica neste trabalho e que não 
passou despercebido a Bakhtin foi o problema do estilo como materialização última 
da autoria nas obras artísticas.

A concepção clássica de estilo remonta ao posicionamento construído a partir 
do Romantismo, segundo o qual o autor individualiza-se na medida em que suas 
4  Faremos referência a Bakhtin como autor das obras do Círculo, mesmo considerando as 
ressalvas que diversos autores fazem à necessidade de se atribuir a Medvedev e a Volochinov seus 
respectivos papéis na produção intelectual do grupo.
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escolhas linguísticas assumem o viés de “desvio” em relação ao que ordinariamente 
seriam as escolhas do sujeito “não-autor” diante de semelhante situação. De certo 
modo, a mimésis aristotélica é recuperada nessa concepção, estabelecendo-se uma 
supervalorização da imitação, de modo que a arte não apenas imita a vida, mas a 
supera no processo de imitação. A consequência dessa conceituação é que o estilo não 
é considerado como reprodução de tendências circundantes, valores sócio-culturais ou 
mesmo verdades historicamente constituídas, mas tão-somente como produto da mente 
criativa de um sujeito isolado. Grosso modo, é essa a concepção que encontramos, por 
exemplo, em Guiraud (1970).

Essa visão, porém, não pode permanecer incontestada diante das contribuições 
de Bakhtin, não apenas por não considerar a noção de dialogismo, mas também por 
negar algumas das premissas básicas daquilo que se poderia chamar de “teoria dos 
gêneros do discurso” na obra do autor. Ao conceber o estilo apenas como o ato de 
criação de uma mente individualmente considerada, um repente de genialidade artística 
inconciliável com o afluxo ideológico da época de produção, a estilística de base mais 
tradicional não oferece espaço em seu arcabouço para o que Bakhtin explora como 
meio de materialização relativamente estabilizado dos enunciados, e que se amolda 
aos ditames circunstanciais de cada época e sociedade (variações ideológicas).

Para Bakhtin, o de enunciado reflete as condições específicas e as finalidades 
das esferas da atividade humana que estão relacionadas com a utilização da língua. 
Essas esferas de atividades são quase infinitas e cada uma delas nos remete a um 
ou mais gêneros textuais. À medida que a esfera fica mais complexa, o gênero 
relacionado a ela a acompanha. Ao transpormos esta reflexão para o campo do texto 
literário, deparamo-nos com um dos mais intricados níveis de complexidade e as 
regularidades observáveis na interioridade dos “estilos de época” – expressão usual 
nos estudos literários e que designa o conjunto de características que se manifestam 
com certa regularidade nas obras de um dado período – na verdade correspondem a 
um conjunto de gêneros que marcam as tendências dessa fase de produção artística. O 
autor-criador, portanto, adere a estas modalidades textuais em parte como expressão da 
individualidade do autor-pessoa, em parte como cumprimento da prescrição estilística 
das já referidas tendências de época.

Tais prescrições estilísticas são, no tocante à Literatura, bastante ricas em 
possibilidades constitutivas (poesia, gêneros em prosa, teatro), o que, não raro, contribui 
para a consideração da criação essencialmente individual, a qual nos opusemos 
desde o início deste trabalho. Todavia, tal diversidade se explica no interior da teoria 
bakhtiniana através do conceito de heterogeneidade dos gêneros textuais. Grosso modo, 
Bakhtin sustenta que os gêneros podem incluir dentro de si pequenas características de 
outros gêneros, tornando o estudo dos gêneros bastante diversificado. É o que ocorre, 
por exemplo, com a inserção metateatral na peça Hamlet, de Shakespeare. Para por 
à prova a culpabilidade do tio, Claudius, Hamlet faz encenar no palácio uma peça 
que representa o assassinato de seu pai conforme as especificações que o fantasma 
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do mesmo lhe havia dito. Ao fazer a colagem de uma peça dentro da peça principal, 
Shakespeare já demonstrava como o diálogo entre gêneros é produtivo e constitutivo 
da riqueza – heterogeneidade – do discurso literário.

Devido a isso, Bakhtin sinaliza a diferença entre gêneros primários e secundários 
Alguns gêneros se apresentam mais complexos e mais evoluídos que outros, como 
é o caso do romance, teatro, palestras etc. Dentro desses gêneros mais complexos, 
apresentam-se alguns discursos mais simples, que são, talvez, características da 
comunicação verbal espontânea e que operam como possibilidade de escolha para a 
enunciação literário. Nas palavras de Bakthin (2006, p. 281):

“Os gêneros primários, ao se tornarem componentes dos gêneros 
secundários, transformam-se dentro destes e adquirem uma característica 
particular: perdem sua relação imediata com a realidade existente e com 
a realidade dos enunciados alheios – por exemplo, inseridas no romance, 
a réplica do diálogo cotidiano ou a carta, conservando sua forma e seu 
significado cotidiano apenas no plano do conteúdo do romance, só se 
integram à realidade existente através do romance considerando como um 
todo, ou seja, do romance concebido como fenômeno da vida literário-
artística e não da vida cotidiana.”

Retomando o que afirmamos anteriormente, cada época é marcada por alguns 
gêneros predominantes, na relação sócio-cultural. A autoria, assim, afirma-se na 
alternância desses gêneros que se cruzam no momento da produção. Obviamente, o 
que legitima certas escolhas e estigmatiza outras não são disposições autônomas dos 
autores-pessoas, mas sim a adesão dos autores-criadores às prescrições valorativas de 
cada época – isso explicaria, por exemplo, por que José de Alencar, já na maturidade 
de sua obra, optou por não assumir a autoria da novela A pata da gazela, optando por 
um pseudônimo5. Nesse caso peculiar, na interioridade do Romantismo brasileiro já 
se havia estabelecido a regularidade do romance de costumes, da poesia nacionalista, 
entre outros gêneros, e o fetichismo que sublinha o estilo da obra talvez tenha parecido 
demasiado ousado aos olhos do romancista cearense. Poucas décadas depois, no final 
do século XIX, Adolfo Caminha não padeceria do mesmo pudor ao contar a história 
de amor entre o marinheiro Amaro e o grumete Aleixo, em Bom crioulo. Em ambos os 
casos, não se trata apenas da temática, mas sim de um gênero que se constitui a partir da 
regularidade de certos elementos – o fetichismo no caso de Alencar e o homoerotismo 
no caso de Caminha – o que nos permite pensar nessas obras como representativas 
de gêneros complexos (secundários) que congregam elementos de gêneros menos 
específicos, alguns primários (a reprodução da oralidade, os coloquialismos etc.), 
outros secundários (a estrutura romanesca que serve como estrutura fundamental em 
ambas as obras). Citando Bakhtin como forma de coadunar as afirmações anteriores 
(op. cit., p. 286): 

5  Vide Carbonel, 2008.
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“A ampliação da língua escrita que incorpora diversas camadas da 
língua popular acarreta em todos os gêneros (...) a aplicação de um 
novo procedimento na organização e na conclusão do todo verbal e uma 
modificação do lugar que será reservado ao ouvinte ou ao parceiro etc., o 
que leva a uma maior ou menor reestruturação e renovação dos gêneros do 
discurso.” 

Pensando a autoria homoafetiva

Diante das reflexões teóricas apresentadas, fica menos nebulosa a proposta de 
uma abordagem científica da autoria homoafetiva. O que, a principio, poderia soar 
como especulação ideológica e até mesmo panfletária, na verdade remete a uma 
tendência de análise já amplamente praticada em obras nas quais se materializam 
valores de outros grupos – literatura negra, literatura feminista (ou feminina, ainda 
que haja uma confusão bastante usual entre estes termos), entre outras. 

O olhar que nos propomos a construir objetiva o delineamento do autor-criador 
por trás das obras de temática homoafetiva/homoerótica brasileiras contemporâneas, 
não buscando, com isso, a especulação em torno do engajamento ou não dos respectivos 
autores-pessoas a movimentos político-ideológicos de liberação sexual e outros. Tal 
especulação, não de todo condenável em campos como os Estudos Culturais, foge do 
escopo linguístico de nossa investigação, mas eventualmente algumas informações 
da esfera extralinguística podem servir como legitimadoras do que sustentamos aqui.

Pensar a autoria nas obras de temática gay é uma tarefa de análise discursiva 
e, portanto, resta adstrita aos domínios da linguagem. Por outro lado, as considerações 
que advêm da esfera linguística podem (ou não) operar como argumento na constituição 
do discurso dos diversos setores dos grupos de defesa da identidade e dos direitos 
homossexuais. Em qualquer circunstância, porém, o que interessa é deslindar os 
construtos discursivos que permitem estabelecer os parâmetros dessa autoria.

Como expusemos na introdução, nosso olhar limita-se – por razões de escopo 
da pesquisa – a obras dos últimos quarenta anos, correspondentes a um período que 
optamos por denominar “contemporaneidade”. Essa escolha inclui autores e obras de 
quase uma década antes do aparecimento da AIDS (evento que marcou a literatura 
homoerótica, não só no Brasil), atravessando os anos 80 e 90 do século XX (anos 
marcados pelo estigma da doença e pelo pessimismo), chegando aos primeiros anos 
do século XXI, já marcados pelo prenúncio de uma nova fase de liberação e exaltação 
sexuais (o (re)aparecimento de publicações homoeróticas de teor “extrapornográfico”, 
a consolidação do movimento gay no Brasil, principalmente com a afirmação da Parada 
Gay de São Paulo como a maior do mundo etc.).

Esse cenário que oscila entre duas épocas de euforia e uma fase intermediária 
de retração oferece uma base interessante para a observância da correspondência 
entre a constituição valorativa dos discursos circulantes (a dimensão axiológica) e as 
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semioses que fazem se sedimentam na regularidade do olhar dos autores acerca de 
fenômenos similares. Isso fica mais visível ao pensarmos nos contos de Caio Fernando 
Abreu (doravante CFA), autor gaúcho morto em 1996, vítima da AIDS.

Tomando em consideração as distinções já feitas entre as duas concepções de 
autor, há na autoria criativa de CFA interessantes regularidades que marcam a oposição 
entre as fases de euforia pré-AIDS e de negativismo após o aparecimento da doença das 
especulações de que a mesma seria uma espécie de “câncer gay”. Tomando duas obras 
publicadas em momentos distintos, das quais extraímos um conto de cada, podemos 
estabelecer interessantes comparações que servem de base para a afirmação do caráter 
(ethos) homoafetivo do autor nos dois momentos. Do período anterior ao aparecimento 
da AIDS, optamos pela obra Morangos mofados (1982), da qual extraímos o conto 
“Terça-feira gorda”. E referente a fase obscura da doença, a obra Os dragões não 
conhecem o paraíso (1988).

Entusiasmo e lirismo eufórico: “Terça-feira gorda”

Em Morangos mofados, o autor filtra aspectos do contexto social e explora-
os, apresentando uma (re)visão de valores, condutas e ideologias próprias dos 
períodos autoritários e de sociedades conservadoras. Ao questionar tais ideologias e 
posições preconceituosas marcadas por um pensamento conservador, a obra mostra 
a mediocridade e o preconceito de uma sociedade voltada para o culto de valores 
tradicionais.

Dando espaço para vozes marginalizadas, os contos revelam a condição moral 
e social daqueles que vivem em situação periférica. Essas vozes, assim caracterizadas, 
aparecem no conto “Terça-feira gorda”, selecionado para nossa análise. Narrado em 
primeira pessoa, põe em destaque a voz de um personagem masculino que vivencia uma 
experiência erótica com outro homem. Ao relatar sua própria história, o personagem 
carrega de subjetividade o texto, afirmando o ethos libertário da auto-aceitação e 
acentuando o impacto de, ao mesmo tempo, sentir um grande prazer, resultado de 
seu envolvimento afetivo e sexual, e assistir a uma condenação social, representada 
pela ação dos “outros” que agridem e repreendem a relação. A cena de envolvimento 
entre os dois personagens é relatada logo no início da narração, quando é sugerido um 
“reconhecimento” entre os dois futuros amantes:

“De repente ele começou a sambar bonito e veio vindo para mim. Me 
olhava nos olhos quase sorrindo, uma ruga tensa entre as sobrancelhas, 
pedindo confirmação. Confirmei, quase sorrindo também, a boca gosmenta 
de tanta cerveja morna, vodca com coca-cola, uísque nacional, gostos que 
eu nem identificava mais, passando de mão em mão dentro dos copos de 
plástico.”
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A identificação entre as personagens se dá tanto no plano do prazer quanto no 
sexual. Ambos vivenciam uma relação homoerótica em meio a uma festa de carnaval:

“Na minha frente, ficamos nos olhando. Eu também dançava agora, 
acompanhando o movimento dele. Assim: quadris, coxas, pés, onda que 
desce, olhar para baixo, voltando pela cintura até os ombros, onda que sobe, 
então sacudir os cabelos molhados, levantar a cabeça e encarar sorrindo. 
(...) Eu queria aquele corpo de homem sambando suado bonito ali na minha 
frente. Quero você, ele disse. Eu quero você também.”

As condutas das personagens e a descrição do enlace entre eles evidenciam 
um ethos despojado dos preconceitos sociais e, em última análise, liberal na medida 
em que não se submete ao códice ditado pelo discurso moralista e tradicionalista que 
dita o modelo heterossexual como norma. Essa liberdade é melhor apreendida nesta 
passagem do conto:

“Tínhamos pêlos, os dois. Os pêlos molhados se misturavam. Ele estendeu 
a mão aberta, passou no meu rosto, falou qualquer coisa. O quê, perguntei. 
Você é gostoso, ele disse. E não parecia bicha nem nada: apenas um corpo 
que por acaso era de homem gostando de outro corpo, o meu, que por acaso 
era de homem também. Eu estendi a mão aberta, passei no rosto dele, falei 
qualquer coisa. O quê, perguntou. Você é gostoso, eu disse. Eu era apenas 
um corpo que por acaso era de homem gostando de outro corpo, o dele, que 
por acaso era de homem também.”

Se, por um lado, a postura das personagens desestabiliza qualquer tipo de 
pensamento conservador, por outro lado, o comportamento dos “outros” manifesta 
uma tentativa de impor regras de conduta baseadas na oposição binária homem/mulher 
como padrão legítimo de relação sexual. O fragmento a seguir demonstra a presença 
da voz condenadora que emana da sociedade:

“Passou a mão pela minha barriga. Passei a mão pela barriga dele. Apertou, 
apertamos. As nossas carnes duras tinham pêlos na superfície e músculos 
sob as peles morenas de sol. Ai-ai, alguém falou em falsete, olha as loucas, 
e foi embora. Em volta, olhavam.”

A presença de um discurso repressor, representativo da ideologia de um ethos 
heterossexual dominante, demonstra a incapacidade de aceitação daquilo que Foucault 
denominou de “sexualidades periféricas”. Assim, no espaço do conto temos uma festa 
de carnaval em que o “desregramento” é a tônica maior, e, com relação a ruptura da 
conduta sexual das personagens, a postura de liberdade e ousadia, própria da cultura 
carnavalesca, é negada pelas demais personagens, que assumem um ethos repressivo 
e condenador. Podemos constatar, assim, que um paradoxo se instaura no conto: o 
desregramento e a permissividade do carnaval em oposição à condenação da atitude 
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homoerotizante das personagens. O lado avesso da sociedade é reconhecido pela 
ironia de a repressão acontecer justamente no carnaval. O carnaval torna-se, no conto, 
signo de uma ironia amarga: a intolerância tropical manifesta-se nele e, mais, por 
meio dele. Repressiva e dissimulada, a sociedade que celebra o Momo é a mesma que, 
ambivalente com a identificação de limites, reage violentamente quando, por alguma 
razão, os limites tornam-se claros. A representação do carnaval no conto constitui-
se importante estratégia para a construção do caráter crítico do texto, pois permite 
a utilização da componente irônica na abordagem da problemática da homofobia na 
sociedade brasileira. O trecho a seguir evidencia este aspecto do conto, expondo a 
idéia do jogo das máscaras enquanto uma metáfora da oposição entre os reacionários, 
defensores dos códigos morais, e os “diferentes”, marginais em suas opções periféricas: 

“Veados, a gente ouviu, recebendo na cara o vento frio do mar. A 
música era só um tumtumtum de pés e tambores batendo. Eu olhei 
para cima e mostrei olha lá as Plêiades, só o que eu sabia ver, que 
nem raquete de tênis suspensa no céu. Você vai pegar um resfriado, 
ele falou com a mão no meu ombro. Foi então que percebi que não 
usávamos máscara. Lembrei que tinha lido em algum lugar que a 
dor é a única emoção que não usa máscara. Não sentíamos dor, mas 
aquela emoção daquela hora ali sobre nós, eu nem sei se era alegria, 
também não usava máscara. Então pensei devagar que era proibido 
ou perigoso não usar máscara, ainda mais no carnaval.”

E, por fim, cumpre atentar para a retoricidade que pode ser observada na 
descrição do enlace amoroso das personagens e que aponta para uma poetização da 
relação homoerótica, fundindo elementos apenas sutilmente naturalistas a uma nova 
estética do sugerido e do apenas insinuado. Observemos o trecho a seguir:

“Ele falou não fale, depois me abraçou forte. Bem de perto, olhei a cara 
dele, que olhada assim não era bonita nem feia: de poros e pêlos, uma 
cara de verdade olhando bem de perto a cara de verdade que era a minha. 
A língua dele lambeu o meu pescoço, minha língua entrou na orelha dele, 
depois se misturaram molhadas. Feitos dois figos maduros, apertados um 
contra o outro, as sementes vermelhas chocando-se com um ruído de dente 
contra dente.”

Podemos perceber pela descrição que a voz do narrador não carrega qualquer 
estigma de medo, vergonha ou reprovação. O eu que se descobre em franco 
envolvimento amoroso experimenta, na verdade, o encantamento da descoberta do 
outro, principalmente na identificação das características compartilhadas (“um cara de 
verdade olhando bem de perto uma cara de verdade que era a minha”). A experimentação 
do beijo que se eleva na narrativa através da metáfora dos figos maduros, é sinal 
de uma retórica que pretende despojar o discurso homoerótico de seus elementos 
estigmatizantes (como temos em Adolfo Caminha, por exemplo), construindo um 
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discurso novo, reengendrado pela poetização da linguagem no tratamento, em especial, 
do ato (homo)sexual. Vejamos o trecho a seguir em que os dois personagens, após o 
ato amoroso, deitam-se juntos na areia:

“A gente se afastou um pouco, só para ver melhor como eram bonitos 
nossos corpos nus de homens estendidos ao lado do outro, iluminados pela 
fosforescência das ondas do mar. Plâncton, ele disse, é um bicho que brilha 
quando faz amor.”

Disforia e estigmatização: “Pequeno monstro”

No conto “Pequeno Monstro”, parte da obra Os dragões não conhecem o 
paraíso, podemos notar um resgate da estratégia retórico-discursiva já esboçada 
por Mario de Andrade no conto “Frederico Paciência” (in Contos novos, 1945), que 
consiste na presença de uma voz psicanalítica constituindo um discurso poético em 
torno do envolvimento homoerótico entre as personagens, dois primos (uma relação 
incestuosa).

O personagem-narrador – “pequeno monstro”, grafado com minúsculas6, 
assim como o Juca de “Frederico Paciência”, constrói um discurso de auto-flagelação 
no sentido de identificar-se como um ser desencontrado, “de pêlos errados”, feio. A 
chegada do primo que vem da cidade grande, portador de outro discurso, de outras 
verdades, insere no espaço da personagem uma nova realidade discursiva, evidenciada 
pela calça jeans Lee, pelo cigarro, pelo corpo de pêlos certos e, também, pela prática 
da masturbação. 

Psicanaliticamente, o narrador altera sua perspectiva de si numa espécie de 
metamorfose que se processa desde o momento em que presencia a masturbação 
solitária do primo (que estava seduzindo o olhar do outro através da exibição – 
voyeurismo – a visão especular de si mesmo no outro), passando pela amizade que 
surge entre ambos até o ápice do envolvimento físico e sensual de ambos, quando 
se masturbam e se beijam. Notemos que o resultado deste processo de descobertas 
implica a superação dos estigmas auto-infligidos do narrador. Diferentemente do Juca 
de “Frederico Paciência”, a voz social explicitada no conto, e mesmo na formação 
ideológica da personagem, permite inserção da prática homoerótica, sancionando-a 
positivamente – o narrador, após o ato, não se culpa ou se pune, mas, ao contrário, 
vivencia o gozo em um nível extra-físico, emocional. 

Esse desfecho semioticamente eufórico não omite, porém, uma diferença 
fundamental em relação ao discurso homoerótico que subjaz aos dois contos. Se em 
“Terça-feira gorda” é possível recuperarmos, a partir do texto, um discurso libertário, 
combativo, materializado principalmente na oposição entre o amor e o mero sexo, 
como vimos na seção anterior, em “Pequeno monstro” a semiose da adolescência nos 
6  Vale especular a estratégia retórica que Caio Fernando Abreu utiliza no conto: o Pai e a Mãe, inominados, 
são sempre grafados com letras maiúsculas, evidenciando o ethos repressor dessas personagens, em oposição ao 
filho, “pequeno monstro” (persona oprimida), sempre grafado em minúsculas.
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remete às idéias de transformação e de transitoriedade, o que nos permite especular 
que as certezas de antes deram lugar, nesse conto, a um posicionamento menos seguro, 
porém ainda eivado de certo otimismo. A personagem pequeno monstro representa 
não apenas o indivíduo em confusão, mas pode ser considerado uma semiose da 
instabilidade emocional e mesmo identitária dos próprios discursos homoeróticos – 
vale lembrar que o final dos anos 80 correspondem, de fato, a um período de profunda 
retração e que muitas das “falsas verdades” dessa época foram usadas como subterfúgio 
para que abismos de preconceito se instaurassem entre os homossexuais, redundando 
em subcategorizações que perduram até hoje (Green, 2002).

Considerações finais 

A mudança de perspectiva observável em CFA poderia ser ampliada e 
chegaríamos a conclusões semelhantes na obra de outros autores que atravessaram, 
junto com o autor gaúcho (não nas mesmas circunstâncias, claro), as fases de explosão 
libertária e posterior enclausuramento moral – Silviano Santiago, João Gilberto Noll, 
Aguinaldo Silva, entre outros.

O que vimos na obra de CFA, porém, oferece uma perspectiva razoável das 
transformações vivenciadas pelo autor e o modo como as mesmas se materializaram 
em seus textos. Observamos a proposta de uma poética nova para a transposição da 
vivência homoerótica para o discurso literário, experienciada em duas fases distintas. 
As estratégias retórico-discursivas que verificamos nestes contos demonstram 
um propósito enunciativo focado no objetivo de sublimar o ethos homoerótico, 
afastando-o do ranço estigmatizante decorrente dos discursos antes dominantes 
(machismo, patriarcalismo, heteronormalidade etc.). O modo como o autor trata 
o sexo, o envolvimento, os corpos, e tudo quanto se insere no contexto discursivo 
homoerótico reflete a intencionalidade enunciativa de poetização – uma transmutação 
de um discurso do grotesco (naturalista) para uma nova dimensão discursiva, pautada 
pela concatenação de imagens que remetem ao sublime – como temos na passagem 
citada de “Terça-feira gorda”, na qual os dois personagens se observam nus, na areia, e 
um deles compara o brilho dos corpos ao brilho azulado que o plâncton emite quando 
“faz amor”.

O sublime em CFA, porém, não se sustenta apenas na semiose eufórica dos 
corpos nus, cujo erotismo muito pouco se assemelha ao desajuste do adolescente no 
conto da fase disfórica do autor. A sublimação da afetividade entre homens insere-se 
assim como uma constante que atravessa as obras como uma regularidade observável, 
materializando-se, porém, de formas distintas. As implicações disso ainda merecem 
maiores e mais amplas considerações, mas inegavelmente sinalizam uma tendência 
que, considerada a repercussão nas produções de outros autores, marca a autoria 
homoerótica nas produções brasileiras contemporâneas.
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Homoerotic authorship in contemporary Brazilian literature: a bakhtinian 
perspective

ABSTRACT: we aim to propose a discursive view for the outhorship matter, a scientific 
field that owns to Estilistics. Our main goal is show how Bakhtin’s theory can enlight 
some important questions about authorship considering the context of the discursive 
studies. Wu follow the premise that discourses, it does not matter who is its author, are 
clockworks which interweave themselves in an wide and complex warping. In such 
case, authorship can not be understood like an isolated problem, but it is the product 
of a collective subject. I morder to prove our point of view, we work with homoerotic 
authorship, trying to demonstrate how this process occurs in Caio Fernando Abreu’s 
works.

KEYWORDS: Bakhtin; Discourse Analysis; Estilitics; Homoerotism; Caio Fernando 
Abreu.
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DIREITO: UMA ANÁLISE DOS ANAIS DA SUBCOMISSÃO DE PODER 

LEGISLATIVO DA CONSTITUINTE DE 1946

 Adriana Duarte de Souza CARVALHO1

RESUMO: Os pesquisadores na área do Direito têm sido frequentemente desafiados 
pela falta de perspectivas metodológicas que garantam rigor científico para suas 
pesquisas. Diante desse quadro, o objetivo deste artigo é analisar duas propostas de 
metodologias que podem ser explorada pelos estudiosos das Ciências Jurídicas: a análise 
documental e a análise de discurso. Dessa maneira, o artigo estará dividido em duas 
partes principais. Na primeira, apresentaremos uma revisão teórica/epistemológica de 
ambas as metodologias e, na segunda, vamos aplicá-las no estudo das discussões sobre 
a bicameralidade do Poder Legislativo nos Anais da Subcomissão de Poder Legislativo 
da Assembleia Constituinte de 1946. 

PALAVRAS-CHAVE: metodologia; análise documental; análise de discurso; 
Assembleia constituinte de 1946.

Introdução

 Tendo em vista que a busca de metodologias que emprestem rigor acadêmico 
às pesquisas nas Ciências Jurídicas, o propósito principal desse estudo é explorar duas 
metodologias de pesquisa que podem ser utilizadas pelos pesquisadores na área do 
Direito. As metodologias que apresentaremos são a análise documental e a análise de 
discurso. Para que o leitor possa perceber a aplicabilidade de ambos as metodologias, 
também apresentaremos uma pesquisa de caráter empírico. Assim, vamos empreender 
uma análise dos Anais da Subcomissão de Poder Legislativo da Constituinte de 1946, 
focando principalmente nas discussões sobre a bicameralidade do Poder Legislativo. 

Essa pesquisa será realizada em duas etapas. Em primeiro lugar, faremos 
uma análise documental, que nos auxiliará no tratamento dos dados coletados. Na 
segunda etapa, vamos analisar os documentos supramencionados através da análise de 
discurso, na perspectiva da Escola Francesa, procurando conciliar duas abordagens, a 
de Pêcheux e a de Foucault. 

A necessidade de utilização de dois métodos de pesquisa é justificada por 
Chaumier (1986, p.8): “Dos grandes principios rigen actualmente los sistemas 

1  Doutoranda do programa de pós-graduação em Ciência Política da UFSCar, São Carlos, São 
Paulo, Brasil. CEP 13565-905. E-mail: adriana.dcarvalho@hotmail.com. 



162 Multiciência, São Carlos, 11: 161 - 175, 2012

Adriana Duarte de Souza Carvalho

documentales. El primero consiste em um tratamento de datos extraídos del documento; 
el segundo apunta a tratar globalmente la informacion aportada por el documento”. 

Nesse sentido, compreendemos que a análise documental, sem dúvidas, 
instrumentaliza o pesquisador a receber suas fontes e a lidar com elas, mas, por si 
mesma, é incapaz de recuperar, no interior do arquivo, suas configurações significantes. 
Embora ela permita uma aproximação específica com o objeto, propondo um olhar 
que dê conta de recuperar o contexto, os autores, a autenticidade e a confiabilidade 
do arquivo, ela não é capaz de recuperar, em sua materialidade, os efeitos de sentido. 
Dessa forma, utilizaremos ambos os métodos de análise nessa pesquisa. 

A perspectiva teórica em que nos inserimos, contudo, não compreende essas 
duas formas de análise como inteiramente distintas, mas sim como complementares. 
Nesse aspecto, Guilhaumou e Maldidier (1994) mostram que a materialidade do arquivo 
não deve ser tomada como evidente, ou seja, o arquivo não deve ser considerado 
pelo pesquisador como um dado a priori. O arquivo é, sem dúvidas, uma realidade 
institucional, mas ele não deve ser encarado como o reflexo pacífico dela. Assim, 
utilizando ambas as metodologias, seremos capazes de compreender o arquivo não só 
na sua dimensão institucional, mas também no seu âmbito significante. 

Este artigo se organizará, portanto, de forma a elucidar ao leitor como 
utilizamos os dois métodos para analisar os Anais da Subcomissão de Poder Legislativo 
da Constituinte de 1946. A primeira parte mostrará como a análise documental nos 
auxiliou no tratamento dos dados extraídos. A segunda parte consistirá na análise do 
discurso propriamente dita. Para tal empreendimento, retomaremos no início de cada 
parte a maneira pela qual a literatura compreende ambos os métodos de pesquisa dos 
quais faremos emprego. 

A Análise Documental

 Cellard (2008, p.295) compreende que a análise documental acrescenta a 
dimensão do tempo à investigação do social. Dessa forma: “(...) graças ao documento, 
pode-se operar um corte longitudinal que favorece a observação do processo 
de maturação ou de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, 
comportamentos, mentalidades, práticas, etc, bem como o de sua gênese até os nossos 
dias.” 

Em linhas gerais, o método de pesquisa documental define para o analista como 
tratar os dados sobre os quais efetuará a pesquisa. Frente aos desafios que esse trabalho 
coloca, contudo, é preciso que o pesquisador reflita sobre os propósitos desse método, 
seus limites e possibilidades.

Em primeiro lugar, antes mesmo de ter acesso aos documentos, o pesquisador 
deve ter claro qual é sua pergunta de pesquisa. É ela que confere sentido aos documentos 
e nunca o contrário. Quando formuladas as perguntas de pesquisa, o analista pode, 



163Multiciência, São Carlos, 11: 161 - 175, 2012

EM BUSCA DE UMA METODOLOGIA PARA PESQUISAS EM DIREITO: UMA ANÁLISE DOS ANAIS DA 
SUBCOMISSÃO DE PODER LEGISLATIVO DA CONSTITUINTE DE 1946

então, ir ao arquivo2. 
Cellard (2008) propõe que toda análise documental depende de uma avaliação 

crítica dos documentos que serão utilizados na pesquisa, os quais devem ser objeto 
de investigação em cinco dimensões, a saber: o contexto social global, os autores, a 
autenticidade e confiabilidade do texto, a natureza do texto e os conceitos-chave e a 
lógica interna do texto.
 Em seguida, aplicaremos essas cinco dimensões aos Anais da Subcomissão do 
Legislativo da Constituinte de 1946.

O Contexto

 A Assembleia Constituinte de 1946 tinha como tarefa elaborar uma nova 
Constituição para o país, rompendo definitivamente com a ordem autoritária fundada 
pela Constituição de 1937. Dessa forma, a reconfiguração das novas instituições 
políticas, agora em moldes liberal-democráticos, era fundamental. 

Os Anais da Subcomissão do Poder Legislativo da Assembleia Constituinte de 
1946, portanto, devem ser compreendidos nesse contexto, quando repensar o equilíbrio 
entre os poderes – equilíbrio esse que fora rompido durante o Estado Novo – estava 
na ordem do dia.

A tarefa de elaborar um novo texto constitucional, agora em bases democráticas, 
era complexa. O primeiro passo fora a eleição da Assembleia Constituinte. Para esta, 
já reunida, era necessário um texto primitivo, um projeto de Constituição, que daria as 
bases para a composição final do texto. 

O Regimento Interno da Assembleia determinava a nomeação de uma Comissão 
de Constituição que elaboraria esse primeiro projeto constitucional a ser posteriormente 
remetido para o conjunto dos parlamentares em plenário. A Comissão encarregada da 
elaboração do texto primitivo – a chamada “Comissão dos 37” – foi subdividida em 
10 Subcomissões técnicas, entre as quais estava a Subcomissão de Poder Legislativo.

Como anteriormente mencionado, o documento que analisaremos apresenta 
as discussões referentes à votação dos artigos sobre o Poder Legislativo que foram 
apresentados pela Comissão de Constituição à Subcomissão do Poder Legislativo. 
A tarefa da Subcomissão era discutir esses artigos, propor emendas e votá-los. 
Posteriormente, esses artigos seriam votados por toda a Assembleia Constituinte e, 
finalmente, promulgados. 

Os Autores

2  A Análise de Discurso também endossa esse procedimento. Orlandi (2009:64) afirma: “A 
análise é um processo que começa pelo próprio estabelecimento do corpus e que se organiza face à 
natureza do material e à pergunta (ponto de vista) que o organiza”. 
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Os Anais da Subcomissão do Poder Legislativo dão voz a atores políticos 
eleitos para compor as Casas Legislativas Federais – a Câmara dos Deputados e o 
Senado - mas que deveriam, antes disso, compor a mesa da Assembleia Constituinte 
para elaborar o novo texto constitucional do país. A bibliografia em análise documental 
(CELLARD, 2008) sugere que o analista defina se os atores políticos que investiga 
falam em nome próprio ou da instituição à qual pertencem. No entanto, cremos ser 
empiricamente impossível determinar se os constituintes falam em nome próprio ou 
em nome da instituição – no caso, o partido político – à qual pertencem. E, de qualquer 
maneira, esse não é o foco de nossa análise. 

Contudo, as instituições constrangem os interesses e comportamentos dos 
atores, determinando os resultados políticos. Além disso, as estratégias e os objetivos 
que os atores buscam alcançar também são definidos pelas instituições. Dessa maneira, 
compreendemos que os discursos (que veiculam objetivos, estratégias, interesses, etc.) 
dos atores políticos que analisaremos foram moldados, de uma forma ou de outra, 
pelas instituições.

A Autenticidade e a Confiabilidade do Texto

 Os Anais da Subcomissão de Poder Legislativo compõem um texto público e 
encontram-se no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Pela natureza da instituição 
que o encerra, cremos que dificilmente se poderia questionar a autenticidade do texto. 
Além disso, como se trata da transcrição simultânea das falas dos atores políticos, não 
há como não lhe atribuir confiabilidade.

 
Natureza do Texto

Iñiguez (2004a) aponta que o analista interessado em discursos 
institucionalizados precisa assumir, primeiramente, que esse é um âmbito normativo, 
com uma interação própria, sujeito a um conjunto de regras exclusivas. No entanto, 
também é necessário compreender que o cotidiano também tem lugar nessa dimensão, 
embora os enunciados estejam contaminados por um jargão político específico.

Cellard (2008) aponta que a natureza de um texto depende do contexto no qual 
ele é redigido. Ao pesquisador cabe, portanto, certo grau de iniciação no contexto 
específico de produção do texto que analisa, além do conhecimento da dimensão 
normativa do mesmo, o que exige uma compreensão das regras de funcionamento.
 Os Anais da Subcomissão do Poder Legislativo são de natureza essencialmente 
política e jurídica. Dessa forma, é dever do pesquisador estar atento ao fato de que 
o texto se estrutura conforme sua natureza, demandado ao mesmo o conhecimento 
do vocabulário específico de ambas as áreas, assim como do funcionamento de uma 
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Assembleia Constituinte. 
Consideramos, principalmente, que sem o conhecimento do regimento interno 

da Assembleia Constituinte, é impossível ao analista ter acesso à natureza dos Anais 
da Subcomissão de Poder Legislativo. 

O regimento interno da Constituinte de 1946, também identificado como 
Resolução número 1-B de 1946, estabelecia os pontos fundamentais de caráter 
normativo para a Assembleia. Definia a sede da Constituinte, determinava as regras de 
organização e atuação da Assembleia, assim como estabelecia a direção dos trabalhos.

No texto aqui objeto de análise, o presidente da Subcomissão recebe o projeto 
primitivo da Comissão de Constituição e é o responsável por apresentar os artigos 
para a Subcomissão. Após a exposição do artigo, são apresentadas as emendas que 
os membros da mesa entregaram. Segue-se a discussão sobre elas e a votação. O 
regimento interno define o tempo e a ordem das discussões para cada indivíduo que 
terá parte dela. O artigo sobre a bicameralidade do Poder Legislativo era o número um 
do anteprojeto da Comissão de Constituição. 

Os Conceitos-Chave
 

É fundamental que o analista seja capaz de fazer uma delimitação adequada 
dos sentidos das palavras e dos conceitos utilizados no texto. Mais uma vez, é nos 
chamada atenção para a necessidade de se conhecer o jargão profissional específico. 
 Os conceitos-chave do documento dizem respeito, majoritariamente, às regras 
do jogo que definem o funcionamento dos três poderes da República e, como veremos 
a seguir, nos remetem a formações discursivas específicas. Portanto, faremos a análise 
dos conceitos-chave utilizando a análise de discurso. 
 No texto em que analisamos, algumas regras de acentuação diferem do 
português atual. Para facilitar a leitura, a transcrição das falas dos constituintes não 
aparecem a acentuação original. 

O Contexto das Discussões sobre Unicameralismo e Bicameralismo 

A construção dos poderes Executivo e Legislativo passava pela definição das 
Câmaras que comporiam o Congresso Nacional. As duas opções discutidas eram a 
unicameralista, na qual o Senado Federal seria apenas um auxiliar da Câmara dos 
Deputados, e a opção bicameralista, na qual ambos, Câmara e Senado, fariam parte do 
Poder Legislativo com equilíbrio de poderes. 

Essa discussão também diz respeito à organização do regime federativo no 
país. O Senado é uma instituição fundamental em uma federação, uma vez que ele é o 
representante legítimo dos interesses específicos dos estados. 
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 A primeira Constituição republicana de 1891 era bicameralista, optando 
pela coexistência das duas Câmaras no Congresso Nacional. É necessário também 
lembrar que essa Constituição propunha um Estado federalista e, portanto, reconhecia 
a importância do Senado dentro desse sistema. 

A Constituição de 1934, por sua vez, apresentava o Senado como mero órgão 
de colaboração da Câmara dos Deputados, embora no artigo primeiro determinasse 
que o Brasil fosse uma República Federativa.3 No entanto, o não reconhecimento do 
Senado como órgão legislativo tornava-se uma estratégia para legitimar o processo 
de centralização dos estados brasileiros, empreendido na década de 30 pelo governo 
Vargas.

O anteprojeto recebido pela Subcomissão de Poder Legislativo era bicameral, 
mas o relator Soares Filho (UDN-RJ) apresentou um substitutivo à Comissão propondo 
que o Poder Legislativo fosse exercido pela Câmara dos Deputados, com a colaboração 
do Senado Federal, gerando diversas discussões. Segundo o deputado, a existência de 
duas Câmaras tornaria mais lentos os trabalhos parlamentares, dificultando o processo 
decisório. Ele apresentou, então, um substitutivo a favor do unicameralismo4. 

Raul Pila (PL-RS), por sua vez, defendia um novo modelo de bicameralismo, 
entendendo que o Senado não poderia se equiparar à Câmara dos Deputados e propunha 
uma hierarquia entre as Câmaras legislativas. O deputado compreendia que o Senado 
tinha menos capacidade de representação da opinião pública. Ele afirmava (BRASIL 
1946, P.27): 

 Em primeiro lugar, pela origem e representação do Senado, muito 
menos representativo que a Câmara. Efetivamente o número dos seus 
membros é bem menor, o que reflete, por consequência, representação 
menos exata da opinião nacional. As eleições, de acordo com o 
sistema proposto, não se fazem de uma só vez, mas parcialmente, por 
terços sucessivos. O fato acarreta, evidentemente, menor capacidade 
de representação da opinião pública, num determinado momento. 

Cogitou-se, também, retirar do Senado a possibilidade de legislar sobre o 
orçamento. A proposta foi, mais uma vez, feita por Soares Filho (UDN-RJ). Ferreira de 
Souza (UDN-RN), contudo, mostrou que esse substitutivo de Soares Filho tiraria dos 
estados a igualdade federativa e, ao mesmo tempo, criaria a proeminência da Câmara 
dos Deputados no interior do Congresso. 

O bicameralismo fora também defendido na Grande Comissão por Eduardo 
Duvivier (PSD-RJ), que afirmava que a evolução do Senado era no sentido de se tornar 
3  Art. 1 da Constituição de 1934: A Nação brasileira, constituída pela união perpétua e 
indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios em Estados Unidos do Brasil, mantém 
como forma de Governo, sob o regime representativo, a República federativa proclamada em 15 de 
novembro de 1889. (BRASIL, 1937)
4  Artigo 1 do substitutivo de Soares Filho: “O Poder Legislativo é exercido pelo Câmara dos 
Deputados, com a colaboração do Senado federal”. 
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parte integrante do Poder Legislativo, como na Inglaterra e nos Estados Unidos. De 
acordo com Duvivier, desde que a Constituição atribuísse ao Senado iniciativa na 
redação de projetos, ele se tornaria um órgão legislativo. 

O constituinte Juscelino Kubitschek (PSD-MG), por outro lado, defendeu 
o unicameralismo, argumentando que a existência de Câmara e Senado atrapalha o 
andamento dos projetos e pediu pela revisão dos artigos do Projeto que propõem a 
criação de duas Câmaras. 

O senador Luiz Carlos Prestes (PC-DF) também defendeu o unicameralismo, 
mostrando que a existência de duas Câmaras era um mecanismo anacrônico, que não 
estava mais à altura das necessidades políticas do país. Ele afirmou:

 Duas câmaras, com iguais poderes, só servem para demorar, para 
tornar mais difícil e trabalhoso, o processo de elaboração das leis. 
(...) As contradições entre esses dois organismos são, frequentemente, 
inevitáveis, servindo apenas para prejudicar, demorar, dificultar o 
processo da elaboração das leis (BRASIL, 1946, Livro 21, p.429-30). 

O argumento de Prestes vai mais além. O Senado, afirmava ele, sendo um 
representante dos estados federais, não fazia sentido em um país no qual Federalismo 
não tinha raízes. Segundo o senador:

 Numa Federação, sim, mas a verdade é que, em nossa terra, a 
Federação tem muito ainda de artificial. Não possui origens mesmo 
históricas. Não tem razão de ser a Federação trazida até o Senado. 
Não existem interesses especiais dos estados, que levem a esta luta 
entre eles (BRASIL, 1946, Livro 21, p.430).

Assim, o substitutivo de Soares Filho foi rejeitado e a Subcomissão de 
Constituição votou a favor do bicameralismo, seguindo a tradição da Constituição de 
1891. 

Mostramos, aqui, o contexto da votação do artigo número 1 do anteprojeto 
da Comissão de Constituição pela Subcomissão de Poder Legislativo. Passaremos, a 
seguir, para uma breve retomada da teoria usada e, finalmente, para análise do discurso.

A Análise de Discurso de Filiação Francesa

 O objetivo da análise do discurso a qual adotamos – a saber, de filiação francesa, 
herdeira das teorias de Pêcheux e de Foucault -, é compreender o funcionamento do 
discurso, observando sua articulação com as formações ideológicas dos locutores 
(ORLANDI, 2007), pois, de acordo com esse paradigma, a linguagem funciona 
ideologicamente. 

Para compreender o funcionamento da língua é necessário partir de um 
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pressuposto básico da AD, que é de que a língua se relaciona com a exterioridade, 
manifesta na história e na língua, através da sua relação com o sujeito. Uma vez isso 
feito, o analista será capaz de apreender os efeitos de sentido do discurso. 

Utilizamos sentido no plural porque a análise de discurso não busca um sentido 
único e verdadeiro, mas sim os efeitos que podem ser apreendidos dele. Isso implica, 
necessariamente, que os sentidos não são conteúdos (ORLANDI, 2009). Os objetos 
analisados estão sempre em abertos, potencialmente à espera de novas análises e, 
portanto, de novos efeitos de sentido. Orlandi (2007, p.63) enfatiza: “(...) os significados 
que se pode atribuir são vários e têm a ver com o confronto de forças (e de poder) no 
contexto da sociedade, em sua dimensão ideológica.” Dessa forma, não pretendemos 
esgotar os efeitos de sentido que podemos obter através da análise dos Anais.
 De acordo com Orlandi (2009), a produção de um discurso tem condições 
determinadas e obedecem a regras. O sujeito que produz o discurso é impelido, 
simultaneamente, pela língua e pela história e, ao que fala, só pode ser atribuído sentido 
quando inserido dentro de uma formação discursiva. Essas, por sua vez, representam 
nos discursos as injunções ideológicas. 
 A autora considera a linguagem uma prática, porque ela pratica uma ação 
simbólica, que são os sentidos. Através da detecção dos efeitos de sentido, podemos 
investigar a relação do real da língua com o real da história e, posteriormente, o modo 
como a ideologia aparece no discurso (ORLANDI, 2008).

Segundo Orlandi (2008) o mérito da análise de discurso é proporcionar uma 
mediação teórica para o funcionamento do discurso, provendo conceitos através do 
qual o analista pode trabalhar. 

As Formações Discursivas na Subcomissão de Poder Legislativo

 As discussões na Subcomissão do Poder Legislativo, como já mencionado, 
começaram a partir do substitutivo do constituinte Soares Filho. A Comissão de 
Constituição já anteriormente enviara um projeto à Subcomissão, no qual decidira que 
o Poder Legislativo seria bicameral, ou seja, composto de uma Câmara dos Deputados 
e de um Senado Federal. 

O primeiro artigo do substitutivo de Soares Filho, contudo, propunha um 
Legislativo unicameral, no qual o Poder Legislativo seria exercido pela Câmara dos 
Deputados com colaboração do Senado Federal, seguindo o modelo da Constituição 
de 1934.
 O constituinte Gustavo Capanema, contudo, aponta que a emenda de Soares 
Filho não poderia ser aceita, uma vez que contrariava uma decisão da Comissão 
de Constituição. De fato, não havia consenso na Assembleia e nem uma indicação 
regimental, sobre qual era a extensão do poderes da Subcomissão para questionar uma 
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decisão já tomada pela Comissão de Constituição. 
 A partir da análise de discurso feita dessa breve discussão já podemos perceber 
as formações discursivas às quais pertencem as falas dos constituintes e que marcam 
todo o conjunto dos Anais da Constituinte de 1946. Contudo, antes de nos referirmos 
a elas, vamos retomar o conceito de formação discursiva.
 Segundo Orlandi (2009:43) o conceito de formação discursiva permite 
compreender o processo de produção de sentidos, permitindo que o analista perceba 
as regularidades no funcionamento do discurso. Foucault (2009:43), nesse sentido, 
afirma: “(...) no caso em que entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, 
as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade (uma ordem, correlações, 
posições e funcionamentos, transformações), diremos, por convenção, que se trata de 
uma formação discursiva.” 

A avaliação das formações discursivas é fundamental porque os sentidos só 
podem ser apreendidos pelo analista quando este compreender as formações discursivas 
nas quais o discurso se insere. As palavras derivam seus sentidos das formações 
discursivas e não significam nada nelas mesmas. Orlandi (2009) enfatiza ainda que 
os sentidos são determinados ideologicamente e, portanto: “A formação discursiva se 
define como aquilo que numa formação ideológica dada (...) determina o que pode e 
deve ser dito.”
 Iñiguez (2004a), por sua vez, enfatiza que a noção de formação discursiva atua 
como regulação da ordem do discurso. A formação discursiva define que enunciados, 
usados para definir ou caracterizar determinados objetos, serão colocados em circulação 
em detrimentos de outros.
 Dessa maneira, ao identificarmos as formações discursivas das quais fazem 
parte os constituintes, somos capazes de perceber as regularidades do discurso que 
analisamos.

Gustavo Capanema, ao defender a bicameralidade do Poder Legislativo, está 
disponibilizando um dizer pertencente a uma formação discursiva específica, que 
é a tradição constitucional liberal norte-americana, da qual a primeira Constituição 
republicana brasileira é herdeira e que propõe um Legislativo bicameral. 
 Por sua vez, o substitutivo de Soares Filho traz à tona uma formação discursiva 
diferente, pertencente à outra tradição constitucional, que é a da Constituição de 1934, 
que propõe um Legislativo unicameral, exercido pela Câmara dos Deputados com a 
colaboração do Senado Federal.
 Nas discussões subsequentes podemos observar os constituintes se remetendo 
a essas duas formações discursivas, aquela da Constituição de 1891 ou aquela da 
Constituição de 1934. Ambas configurando duas possibilidades de se institucionalizar 
o Poder Legislativo e estratégias distintas de democratização. 

Vamos observar, ainda na fala de Soares Filho, como esse debate se coloca 
(BRASIL, 1946, p.32): 
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Quero, entretanto, acentuar que do confronto desses dois pontos de 
vista mais se arraigou a minha convicção contrária ao bicameralismo, 
contudo se o considerarmos nos termos da Constituição de 1891. 
(...) Na Comissão encarregada, em 1933, de organizar o anteprojeto 
da Constituição, encontravam-se homens da Revolução de 30 (...) 
e todos contrários à manutenção de Senado Federal, como órgão de 
revisão legislativa, portanto, com atribuições constantes da primeira 
Constituição Republicana.

 
Iñiguez (2004b) enfatiza que a análise das formações discursivas nos direciona 

para a historicidade dos enunciados, uma vez que o sujeito é histórico e, portanto, 
está historicamente condicionado. A análise do discurso de ambos os constituintes 
nos indicou como ambos manipulam a história, ao nos remeterem a duas tradições 
constitucionais nas quais se inscrevem duas constituições brasileiras. 
 A análise do discurso supramencionado nos mostra como a memória da 
Revolução de 30 foi tomada por Soares Filho: como uma revolução democrática, 
transformadora. Os mesmos objetivos, portanto, da Assembleia Constituinte. 
Orlandi (2008:166) mostra que: “As palavras, como disse, não significam pelas 
nossas intenções mas pelas condições em que funcionam”. Ou seja, a memória da 
Revolução de 30 funciona manipulando sentidos democráticos, que são utilizados para 
justificar a formação de um Legislativo unicameral, como também queriam os homens 
da Revolução. Dessa forma, Soares Filho aponta que a opção unicameral, embora 
corrompesse os idéias democráticos do constitucionalismo norte-americano, ainda 
assim era democrática.
 É assim que esse discurso funciona, contrapondo o tempo todo, manipulando 
duas memórias distintas, de duas constituições díspares, em um embate político para 
determinar qual contém a fórmula mais democrática para a construção de Poder 
Legislativo. Aos nos colocarmos frente a esses dois discursos, surgem conceitos 
diferentes de democracia, que desembocam em concepções diferentes de Poder 
Legislativo (NUNES, 2003). No entanto, embora as estratégias dos constituintes mudem 
nas diferentes formações discursivas, ambas perseguem interesses democráticos 

O Interdiscurso na Defesa do Unicameralismo

 Segundo Guimarães (2003) a relação de funcionamento da língua não pode 
ser desvendada pela situação do discurso, mas sim através do interdiscurso. Cabe ao 
analista, portanto, ser capaz de compreender como a língua é afetada pelo interdiscurso e, 
através dele, apreender os efeitos de sentido. Acima de tudo, o conceito de interdiscurso 
aponta que a memória é um importante elemento na produção do discurso. Orlandi 
(2009:30) declara que o interdiscurso “(...) é definido como aquilo que fala antes, em 
outro lugar, independentemente. Ou seja, é o que chamamos de memória discursiva.” 
Vamos observar como o interdiscurso aparece na Subcomissão.
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A defesa feita pelo constituinte Soares Filho do Legislativo unicameral foi 
justificada pelo mesmo como uma maneira de garantir o fortalecimento do Poder 
Legislativo. Vamos observar suas palavras (BRASIL, 1946, p.32):

A necessidade de fortalecer, entre nós, o Poder Legislativo constitui 
uma verdade que passou em julgado. As críticas contra a fraqueza 
do Parlamento e as delongas na elaboração da obra legislativa, 
tornaram-se generalizadas. É evidente que o trabalho legislativo 
deve ser realizado com presteza sobretudo na época em que estamos 
vivendo. O sistema bicameral não mais corresponde às exigências 
de nossa atual situação política.

 
 A necessidade de fortalecimento do Poder Legislativo é uma preocupação 
constante na Assembleia Constituinte, que estava decidida a recuperar os poderes 
que essa instituição perdera com a ditadura. A maneira como isso seria realizado, 
contudo, é tema polêmico na mesa da Assembleia. Vemos que Soares Filho defendia 
um legislativo unicameral para solucionar a fraqueza do Legislativo. 
 O discurso pronunciado por Soares Filho manipula um já-dito, um interdiscurso. 
É a memória da ditadura, esta, que enfraqueceu as funções legislativas na Constituição 
de 1937, mas que, na prática, extirpa todas elas, já que o presidente governava por 
decretos-lei. 
  Se recuperarmos as expressões de tempo enunciadas aqui, “na época em 
que estamos vivendo” e “nossa atual situação política”, notaremos um segundo 
interdiscurso, agora recuperando uma memória mais recente – o fato de o Executivo 
continuar governando por decretos-lei enquanto a Constituição estivesse sendo 
elaborada.5

 Podemos facilmente perceber, portanto, que o discurso do constituinte Soares 
Filho está atravessado por dois interdiscursos, de dois momentos diferentes – aquele 
que recupera a memória da ditadura e aquele que reconstitui uma memória presente – a 
expedição dos decretos-lei.

Os Efeitos de Sentido nos Conceitos de Poder Legislativo: aquilo que não foi dito

Iremos analisar como alguns conceitos de Legislativo são definidos pelos 

5  A lei constitucional número 15, de 26 de novembro de 1945, expedida durante o governo 
provisório de José Linhares, determinava que o Executivo continuaria governando por decretos-lei 
enquanto a constituição estivesse sendo elaborada. Essa lei, bastante polêmica, retirava todas as funções 
ordinárias da Assembléia enquanto essa estivesse reunida em Assembléia Constituinte. A própria lei 
produz um efeito de sentido, que podemos inclusive observar lendo os Anais da Constituição, que é o 
da falácia de um regime democrático estar sendo construído com a elaboração de decretos leis. Para uma 
leitura mais detalhada desse tema: CARVALHO, Adriana. “Autoritarismo e Democracia: construindo 
instituições no processo constituinte de 1946”.
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constituintes na discussão sobre a bicameralidade ou unicameralidade do Legislativo, 
procurando pelos efeitos de sentido que despertam. Esses conceitos distintos são 
manipulados pelos atores políticos na continuação da discussão sobre a bicameralidade 
ou unicameralidade do Poder Legislativo.
 Eduardo Duvivier, defendendo a bicameralidade proposta pela Comissão de 
Constituição, define (BRASIL, 1946, p.29):

Estou, apenas, mostrando que o Senado é um ramo do Poder 
Legislativo. Na usa origem, foi órgão de colaboração com o 
Governador, com o Poder Executivo. Sua evolução, porém, é 
toda no sentido de tornar-se órgão legislativo, como se observa na 
Inglaterra e nos Estados Unidos, países democráticos. 

 
 Através desse discurso podemos recuperar um não-dito. Orlandi (2009) afirma 
que todo dito traz consigo necessariamente um não dito, que só pode ser determinado 
se conhecendo o contexto da fala. O analisar precisa reconhecer, principalmente, que 
os não-ditos também possuem repertórios de significados. Orlandi (2009, p.82) afirma: 
“(...) há sempre no dizer um não-dizer necessário. Quando se diz ‘x’, o não-dito ‘y’ 
permanece como uma relação de sentido que informa o dizer de ‘x’.”

Está dito no discurso supramencionado que Inglaterra e Estados Unidos são 
países democráticos, regime ao qual o Brasil aspirava. Essa afirmação produz um 
efeito de sentido para o leitor – e que recupera um não-dito - que é o de que o Brasil 
não seria democrático se não adotasse um Legislativo bicameral como os dois outros 
países citados fizeram. Dessa forma, era fundamental que o artigo da Comissão de 
Constituição fosse votado em detrimento do substitutivo de Soares Filho. 
 O constituinte Ferreira de Souza também menciona a Constituição norte-
americana em sua defesa do artigo apresentado pela Comissão de Constituição. 
Vejamos (BRASIL,1946, p.34):

O Senado, tal como o esboçaram os constituintes norte-americanos 
e como aqui vem sendo decidido não representa somente outro 
ramo do Poder Legislativo, no sentido propriamente popular. É uma 
forma pela qual nas federações se restabelece o equilíbrio entre 
as unidades federadas, quebrado na Câmara dos Deputados pelos 
estados mais fortes e mais populosos. 

 
O discurso do constituinte Ivo D´Aquino (1945, p.30) também exalta a memória 

da Constituição de 1891 ao defender bicameralismo norte-americano:

No sistema bicameral também. Cada um tem iniciativa no sentido 
de suas atribuições. A Câmara e o Senado têm atribuições gerais na 
iniciativa das leis. Isso sempre caracterizou o sistema bicameral da 
Constituição de 1891. Por isso, desde o momento em que o Senado 
fica como colaborador, ele evidentemente perde a sua iniciativa (...)
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Mais uma vez, o paradigma americano é exaltado como um modelo exemplar de 
democracia e de organização dos poderes. A fala de Ferreira de Souza, contudo, produz 
um novo efeito de sentido, de que está atrelada ao conceito de democracia a idéia de 
federalismo. Uma vez que o Senado é o representante dos Estados, a democracia não 
poderia existir sem que ele usufruísse as funções que a Constituição americana lhe 
atribuía. Mais uma vez a memória da ditadura aparece como um já-lá, uma memória 
que critica a centralização empreendida pelo governo autoritário, centralização essa 
que a Assembleia deveria combater.
  

Conclusão

Os textos constitucionais são fundamentais para estabelecer limites para os 
procedimentos políticos e definem as regras do jogo. É justamente por isso que são 
as constituições que determinam as relações entre os três poderes, especificando suas 
funções, seus limites e criando mecanismos de fiscalização. A Constituição procura 
determinar a maneira concreta como o poder é exercido, embora muitas vezes os 
dispositivos constitucionais sejam interpretados de acordo com as necessidades e se 
associem às práticas informais. 
 O debate sobre a construção do poder Legislativo na Constituinte visava, 
portanto, encontrar soluções democráticas que mediassem a relação entre os poderes. 
Questionava-se qual a medida ideal de poderes que cabia a cada um deles para o 
estabelecimento de um regime democrático. Era uma questão de engenharia institucional 
que definiria com qual modelo de democracia operar, se aquele que concentra poderes 
nas mãos do Executivo ou um que abre mais espaço para a atuação do Congresso 
Nacional. Essa, evidentemente, não era uma fórmula fácil de ser encontrada, já que 
é variável, pois depende do país em que é aplicada. As circunstâncias do final de 
uma ditadura, contudo, tornava essa escolha mais enviesada, pois criava urgência em 
se estabelecer um Legislativo forte, com funções fiscalizadoras sobre o Executivo. 
Ao mesmo tempo, era fundamental criar mecanismos para diminuir os poderes de 
atuação do Executivo. As discussões na Subcomissão de Poder Legislativo mostram 
a necessidade de fortalecimento do Legislativo e a maneira pela qual os constituintes 
pensaram estratégias de assim fazê-lo. 

A análise do discurso realizada, confrontada como o texto constitucional de 
1946, mostra que a formação discursiva pertencente à vertente constitucional-liberal 
da Constituição de 1891 saiu vencedora em relação àquela que defendia a proposta da 
Constituição de 1934. 

É preciso reconhecer, contudo, que é possível apreender um efeito de 
sentido único em ambas as vertentes, que é a defesa da democracia representativa e, 
principalmente, a necessidade de se construir um Legislativo forte, capaz de sustentá-
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la. Mudam-se as estratégias, mas não o objetivo.
Através da aplicação das metodologias aqui propostas, percebemos que ambas 

podem ser utilizadas com êxito pelos pesquisadores na área do Direito, pois elas 
permitem ao pesquisar ter controle sobre suas variáveis e, consequentemente, rigor 
científico. 

Searching for a methodology to the study of Law: an analysis of the Constituent 
Assembly of 1946.

ABSTRACT: The researchers in the area of Law have been challenged by the lack of 
methodologic perspectives that can garantee scientific rigor in their research. Because 
of this situation, the aim of this paper is to analyse two methodogies proposals that 
can be explored by schoolars in the area of Law: documentary analysis and speech 
analysis. The paper will be divided in two main parts. In the first, we will show an 
epistemology/theoretical review of both methodologies and, in the second, we will 
apply them in the discussions about the existence of two chambers in the Legislative 
Branch in the Annals of the Subcomission of the Legislative Branch of the Constituent 
Assembly of 1946. 

KEYWORDS: methodology; documentary analysis; speech analysis; constituent 
assembly of 1946.
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O MAGISTÉRIO E O UNIVERSO FEMININO: CULTURA ESCOLAR E 
RELAÇÕES DE GÊNERO

Marco Antonio PRATTA1

RESUMO: Durante séculos a mulher foi considerada, e ainda o é, em alguns 
contextos, inferior ao homem, o que justificava formas de tratamento e representações 
culturais bastante violentas, discriminatórias e preconceituosas. No mundo ocidental 
essa realidade começou a se alterar, gradativamente, com as mudanças no mundo 
produtivo e a inserção da mulher no mundo do trabalho. O ingresso da mulher no 
mercado formal liberou-a, além das atividades domésticas, para as funções que eram 
consideradas uma extensão da maternidade: os cuidados com a saúde e a educação. 
Exercer a enfermagem ou o magistério era como uma ramificação da sua essência, 
segundo as concepções da época. As freiras católicas, irmãs de caridade, foram um 
dos modelos sociais utilizados nessa transição ocorrida a partir da época moderna, por 
mais antagônico e paradigmático que isso possa parecer. As escolas confessionais, em 
muitos países, serviram de modelo para a organização tardia da rede pública de ensino, 
o que trouxe influências, para a cultura escolar, que de certo modo perduram até os 
dias atuais. 

PALAVRAS-CHAVE: Mulher; Magistério; Escola; Cultura Escolar. 

Uma das manifestações cruciais das mudanças nas práticas e representações 
culturais no mundo ocidental, nos dois últimos séculos em especial, foi a que ocorreu 
em relação à mulher e a sua inserção no âmbito do magistério. A mulher, vista 
como um misto de inferioridade e de perigo, digna de comiseração e de indiferença 
ao mesmo tempo, enquanto receptáculo da procriação sempre foi objeto de receio 
e, consequentemente, de controle. Desde as sacerdotisas do Mundo Antigo, muitas 
delas prostitutas violentadas, ocasionalmente, em lugar das mulheres da comunidade 
(BRANDÃO, 1982), até as monjas celibatárias medievais, a virgindade e a castidade 
consagradas sempre foram objeto de distinção e consideração nas representações 
culturais, por mais ambíguo que possa parecer. Na Ilíada, de Homero, uma das filhas 
do rei Príamo, de Tróia, é sacerdotisa de Apolo, depois tomada como companheira 
por Aquiles. A sacerdotisa zela pelo bem de todos; se for o caso, dá a vida ou a 
1  Doutor em Filosofia e História da Educação pela Faculdade de Educação da Universidade 
Estadual de Campinas – UNICAMP. Docente do Centro Universitário Central Paulista – UNICEP. 
Endereço: Rua XV de Novembro, nº 1.859, ap. 22, Centro, São Carlos – SP. CEP: 13.560-241. E-mail: 
emmppsic@terra.com.br. 
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sua virgindade em benefício do coletivo. A possibilidade da procriação supõe o 
controle sobre a reprodução da força de trabalho. A abstinência em relação a essa 
prerrogativa causa, inicialmente, estranheza, distanciamento da realidade cotidiana e, 
de certo modo, um respeito social. A diversidade sempre chama a atenção: seja ela 
estigmatizada ou reverenciada. Essa é uma das raízes do preconceito. Por outro lado, 
bastante inferiorizada socialmente, a mulher é vista como possuidora de uma natureza 
distinta em relação ao homem (BENCOSTTA, 2001). Segundo Hipócrates (460 a.C.- 
377 a.C.), “a criança é úmida e quente; o jovem é quente e seco; o homem adulto é seco 
e frio; o velho é frio e úmido” (LE GOFF; TRUONG, 2006, p. 94); tudo que é muito 
úmido é inferior, pois se degrada mais rapidamente, o que justificaria a inferioridade 
feminina, tal como a criança e o velho. São Alberto Magno (1193-1280) dizia que a 
mulher possuía mais elementos líquidos que o homem, motivo pelo qual era inferior 
(RANKE-HEINEMANN, 1999). Ovídio (43 a.C.- 17 d.C.), pensador latino, dizia que 
o homem, frente à mulher, devia “ceder diante da sua teimosia: cedendo você vencerá” 
(apud PINSKY, 1980, p. 113). 

O crescimento da complexidade na divisão social do trabalho, em especial 
com o desenvolvimento das novas relações econômicas modernas, produziu uma 
cisão ainda mais profunda entre o papel social do homem e da mulher no mundo 
ocidental (ENGELS, 1976; PONCE, 1986). Nesse sentido, o papel das religiosas 
consagradas na Igreja Católica sempre foi muito peculiar. Privadas da atividade 
sexual e da maternidade desde os primeiros concílios da era cristã, a vida celibatária 
contemplava uma simbiose entre uma relativa autonomia para com o sexo oposto e 
uma subordinação ainda mais ferrenha em algumas situações. Muitos mosteiros e 
abadias femininas foram centros de grande acúmulo de patrimônio, fruto, sobretudo, 
de doações imobiliárias e pecuniárias, portanto, locais de imensa influência social 
e política. A virgindade também poderia ser um sinônimo de liberdade, tendo em 
vista que a procriação representava um aumento significativo da probabilidade da 
morte prematura da mulher (KESSEL, 1994). Uma em cada sete mulheres francesas 
jovens, no século XVII, morria no parto (SIX, 1991). A maternidade, apesar de ser 
considerada a essência feminina, assustava. Muitas vezes, a entrada na menopausa era 
considerada uma libertação, uma etapa vencida; em outras, o estado doentio constante 
de muitas mulheres, permanentemente acamadas e indispostas, era uma predisposição 
emocional contrária à procriação, que roubava a vida de tantas precocemente. Por 
outro lado, muitos maridos abstinham-se de manter relações sexuais constantes com as 
respectivas esposas, com receio que os partos consecutivos lhes tirassem a vida. Nesse 
contexto, é possível compreender a condescendência das autoridades civis e religiosas, 
muitas vezes, com a prostituição, considerada por muitos um mal necessário, além 
da questão da iniciação sexual dos mais jovens. Métodos contraceptivos ainda eram 
muito precários, quando existiam.

A rainha Anne (1665-1714), da Inglaterra, a última da dinastia Stuart, faleceu 
depois de dezessete gestações, aos quarenta e nove anos de idade (FARQUHAR, 
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2003). Todos os seus filhos não nasceram, nasceram mortos ou sobreviveram poucos 
anos depois do nascimento. A imperatriz Maria Teresa (1717-1780), da Áustria, teve 
dezesseis filhos. A rainha portuguesa Da. Maria II, filha de D. Pedro I (1799-1834) 
do Brasil, ao dar a luz o seu décimo primeiro filho, morreu em 1854, com apenas 
trinta e sete anos de idade. Advertida dos riscos dos partos constantes, ela afirmou 
que “se morrer, morro no meu posto” (apud BARMAN, 2005, p. 327). Muitas vezes, 
o casamento sem a opção de escolha da parceira também era um sacrifício para os 
homens. Quando Guilherme de Orange2 (1650-1702), príncipe holandês, desposou 
uma sobrinha do rei inglês Charles II (1630-1685), a princesa Mary (1662-1694), sua 
prima, diante da sua relutância em ir para a noite de núpcias, o rei postou-se ao seu 
lado e disse, firmemente: “Ei, sobrinho, ao trabalho! Por São Jorge e pela Inglaterra!” 
(apud FRASER, 2007, p. 92). O matrimônio era um fardo pesado para muitos, mas, 
sem dúvida alguma, muito mais para as mulheres. O filósofo francês Voltaire (1694-
1778) afirmava que “como as moças eram criadas em prisões domiciliares, qualquer 
pretendente medíocre era aceito como um verdadeiro libertador” (apud KEHL, 2006, 
p. 122). Prisioneiras em suas próprias casas, as jovens em idade de casamento, muitas 
vezes, preferiam a vida conventual a um casamento de futuro incerto, com um marido 
que desconheciam e a possibilidade de um grande número de filhos. Contraditoriamente, 
apesar da autonomia relativa da vida conventual, muitas vezes o clero e mesmo outros 
estratos sociais exploravam economicamente as freiras, tendo em vista o patrimônio 
acumulado ao longo dos séculos. Na república italiana de Veneza, por exemplo, no 
século XVII, existiam cinquenta (50) conventos, com mais de três mil freiras, boa 
parte delas proveniente das ricas famílias locais (LAVEN, 2003). Em Lisboa, em 1620, 
somente na zona urbana, eram vinte e quatro (24) conventos masculinos, com 1.365 
frades, e dezoito (18) conventos femininos, com 1.832 freiras (SCHWARCZ, 2002).

Mulheres: misto de anjos e demônios

Durante séculos, a mentalidade teológica de purificação da condição feminina 
através da “fuga do mundo” norteou a reclusão das monjas em mosteiros e abadias, a 
partir das raízes lançadas pelo cenobitismo3 no início da Idade Média (PIERRARD, 
1982). São Jerônimo (342-420), um dos patriarcas da Igreja ocidental, fundou no ano 
de 386, com um grupo de jovens, um estabelecimento monástico com hospedaria 
para peregrinos, na beira de uma estrada, e uma escola. As irmãs de Santo André, 
agrupamento religioso surgido no início do século XIII, na região de Tournai, 

2  Guilherme (William) e Mary tornaram-se reis da Inglaterra em 1689, com a chamada 
Revolução Gloriosa e a deposição de Jaime II (1633-1701), tio do casal.
3  Os monges cenobitas lançaram um novo estilo de vida monacal no início do Cristianismo, 
ao contrário dos antigos eremitas ou anacoretas. Apesar da manutenção da rígida disciplina de práticas 
individualistas, como as orações e os jejuns, os cenobitas passaram a exigir alguns momentos de 
atividades coletivas, tais como a recitação do ofício divino (livro de orações) e as refeições. 
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na França, davam abrigo aos peregrinos que passavam pela região em romaria; 
posteriormente, as religiosas abriram um hospital para atender os doentes e indigentes. 
Em alguns períodos e em algumas regiões, a fluidez da hierarquia permitiu que 
algumas comunidades se tornassem centros de estudos e traduções de textos clássicos 
antigos, como chegou a ocorrer, por exemplo, com as religiosas beneditinas. Com o 
advento das irmãs franciscanas e dominicanas, no século XIII, surgiram os conventos 
urbanos, ainda um local de reclusão, porém inseridos em áreas mais cosmopolitas e 
com cerimônias abertas em igrejas públicas anexas aos conventos. A justificativa por 
parte da instituição religiosa era que as freiras santificariam a população pela prática 
devota, além de oferecerem um refrigério espiritual aos sedentos por orientação e 
aconselhamento. A população, geralmente, procurava muito as casas religiosas.

Os conventos repletos, entretanto, também desempenhavam outras funções no 
início da Idade Moderna: impediam a dispersão das fortunas familiares e se constituíam 
em uma recusa ao casamento fora do respectivo grupo social. O crescimento urbano, 
o enriquecimento por parte da burguesia, em algumas regiões, e a perda de capital por 
parte da nobreza socialmente estruturaram o convento como um escoadouro propício 
para as numerosas filhas cujos dotes matrimoniais solapariam o patrimônio familiar 
de algumas camadas sociais. Geralmente, em famílias nobres, porém em dificuldades 
financeiras, as filhas mais velhas tinham o dote para o casamento garantido; as mais 
novas, muitas vezes, seguiam para a vida religiosa. Consequentemente, a condição 
monacal permitia a preservação do prestígio e da posição social aos que a possuíam 
por nascimento ou fortuna (GONÇALVES, 2005). Como se dizia na Itália seiscentista, 
cabia à mulher maritar ò monacar (LAVEN, 2003), ou seja, casar ou tornar-se freira.

Muitos médicos e mesmo teólogos, desde a Idade Média, defendiam que os 
problemas da fisiologia feminina centravam-se no fato dela possuir humores – secreções 
e líquidos fisiológicos - frios e úmidos, em oposição aos humores quentes e secos do 
homem. Frialdade e umidade indicavam um temperamento instável, enganoso e falso. 
No século XIX o discurso naturalista, armado de um referencial cientificista, reforçou 
muito as concepções populares: aos homens competia o cérebro, a inteligência e a 
razão lúcida; às mulheres o coração, a sensibilidade e os sentimentos (PERROT, 
1988). Ao homem cabia o labor, o trabalho, a luta pela sobrevivência, enquanto para 
a mulher a dolor, a dor, o desgaste pela tentativa de equilíbrio do dia-a-dia doméstico. 
Quando pobre, a mulher era considerada quase um animal, selvagem, bruta, analfabeta 
e rústica; quando rica e influente, um perigo, ardilosa, sedutora e sorrateira.

Em 1609, às margens do oceano Atlântico, na pequena localidade francesa de 
Acqs, corria o boato que quarenta mulheres haviam sido enfeitiçadas e ladravam como 
se fossem cães. O motivo: seus maridos haviam saído ao mar para pescar nas costas 
da Terra Nova, no Canadá, já fazia semanas, e não voltavam. Elas estariam possuídas 
pelo demônio, uma vez que faltava o objeto do seu desejo? Ocorreu uma investigação 
geral na comunidade: várias mulheres e três padres locais foram queimados na fogueira 
(SIX, 1991), considerados praticantes de bruxaria e heresia. Os crimes de ordem 



180 Multiciência, São Carlos, 11: 176 - 189, 2012

Marco Antonio Pratta

moral eram exemplarmente punidos. Em 1580 o núncio apostólico Alberto Bolognetti, 
representante do Papado na república veneziana, queixava-se das freiras locais que 
se imiscuíam em muitos assuntos políticos (LAVEN, 2003). As ordens religiosas 
monacais, masculinas e femininas, eram consideradas muitas vezes tão desregradas que 
muitos humanistas e reformadores defendiam que em uma sociedade utópica, perfeita, 
ideal, não existiriam conventos, bordéis, prisões e hospitais, símbolos da imperfeição e 
da decadência. E as camadas populares, o povo pobre das cidades e dos campos, como 
viam, provavelmente, essas instituições e essas mulheres consagradas e reclusas? Às 
vezes como bastiões da castidade, outras como verdadeiros bordéis públicos. O novo 
modelo de irmã de caridade, a exemplo das irmãs vicentinas e das irmãs ursulinas, era, 
antes de tudo, o de uma mulher virtuosa, em processo de aprimoramento, independente 
de ser proveniente das camadas ricas ou pobres, letrada ou não. 

O chamado século de ouro da espiritualidade francesa caracterizou-se por uma 
retomada da teologia dos séculos XIII e XIV, com a ênfase no domínio e no controle 
das sensações (ZAGHENI, 1999). O seiscentos foi o século dos místicos, mas também 
da feitiçaria e da bruxaria. Da mesma forma que muitos religiosos pregavam uma vida 
austera e de pequenas mortificações para o controle dos instintos pecaminosos, outros 
utilizavam a ascese e o misticismo como uma forma de felicidade eterna no mundo 
material. Em muitos lugares o fanatismo religioso em relação a jejuns, macerações do 
corpo através de pequenos objetos de tortura e abstinência de qualquer tipo de luxo 
ou de prazer produziram uma exaltação da dor como forma de aproximação com o 
sobrenatural. Ocorreu um processo de magicalização do mundo e, paralelamente, de 
sensualização do religioso. Os textos de oração enfatizavam um contato íntimo com a 
pessoa de Cristo, como se eles se referissem a alguém materializado, como um esposo 
ou um amante, com o qual a intimidade parecia transcender, muitas vezes, a esfera 
meramente espiritual. Jesus era o “bem amado”, o “querido”: alguém muito próximo, 
que participava das atividades mais cotidianas do grupo familiar.

Todas essas características se desenvolveram concomitantemente a dois 
grandes grupos de acontecimentos: o caos econômico e os novos padrões artísticos. 
Em primeiro lugar, o século XVI foi o período das grandes guerras de religião em toda 
a Europa. Milhares de pessoas morreram devido à fome, à intolerância ou nos campos 
de batalha. Na França, por exemplo, entre 1628 e 1633 os impostos quadruplicaram 
(SIX, 1991). A crise social provocava novas manifestações de religiosidade. Boa parte 
da população passava necessidades materiais. A insatisfação era canalizada para a 
religião. Paralelamente, o período em questão viu florescer a arte barroca: uma cultura 
de massa, visual, na qual o esplendor das cerimônias religiosas estava relacionado a 
uma nova sociabilidade. Educava-se pelo visual; ilustrava-se pelo pictórico. O teatral 
criava uma atmosfera lúdica. Analfabetos eram introduzidos em um mundo mágico, 
místico, sobrenatural, no qual a fé e a sua vivência se constituíam em um verdadeiro 
espetáculo. As cerimônias nas igrejas revestiam-se de grande pompa e ritualismo, o 
que encantava as multidões e, de certo modo, procurava educar o espírito.
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Essa realidade, apesar de, a princípio, ser semelhante à do início da Renascença, 
quando as cidades européias de grande e médio porte eram repletas de conventos 
abarrotados nos quais as jovens eram confinadas, é substancialmente diversa. As várias 
reorganizações implantadas pelos religiosos da Contra-Reforma, além da fundação 
de inúmeros institutos e congregações modelados a exemplo das irmãs vicentinas, 
gradativamente provocaram um processo de feminização do catolicismo, tal como o 
processo de feminização da educação escolarizada (PERROT, 1998), processo esse 
que atingiu o seu auge no século XIX, quando a Igreja Católica definiu claramente uma 
nova perspectiva organizacional. Ao lado da feminização da prática religiosa católica, 
desde o período barroco intensificou-se uma docilização dos costumes, ou seja, uma 
necessidade de maior educação no trato social, uma suavização das relações entre os 
gêneros, ou mais especificamente uma suavização do mundo feminino, pressuposto 
para o ingresso, ou pelo menos a aproximação, das camadas urbanas médias ao 
chamado mundo da alta sociedade. A mulher, nas novas relações de produção, começa 
a ganhar progressivamente um papel social mais definido, mais específico, o que 
necessariamente produziu alterações na cultura popular, no imaginário social e na 
própria estrutura eclesiástica. Esse novo papel social da mulher nas relações produtivas 
interferiu na sua posição dentro das estruturas institucionais religiosas. 

A posição social da mulher, nessas novas concepções culturais em gestação, 
foi fundamental enquanto elemento mediador na relação entre a realidade econômica, 
material e objetiva, e a sua representação e justificação mentais, conceituais. Apesar 
de toda a crítica dos humanistas e mesmo dos iluministas quanto ao matrimônio, 
particularmente em seu caráter sacramental, indissolúvel, sagrado para a maioria 
das religiões, o progresso do mercantilismo e, em seguida, a ascensão liberal 
proporcionaram um incremento à questão da importância da maternidade controlada 
(BEAUVOIR, 1949). A mãe ensinava, orientava e admoestava o futuro cidadão, 
porém a centralização dos Estados nacionais e as novas necessidades econômicas de 
produção e consumo exigiram uma complementação. A educação escolarizada passou 
a se constituir em uma questão política à medida que as camadas emergentes dela 
necessitavam para o acesso ao aparelho estatal e aos seus privilégios e concessões.

Quanto às camadas populares, a alfabetização não era uma necessidade 
produtiva, pelo menos inicialmente; entretanto, as disputas religiosas e o processo de 
recatolização da Europa e cristianização dos novos continentes exigiram a expansão 
do acesso à palavra escrita. Na ótica burguesa, o espaço público é sempre masculino, 
enquanto para as mulheres, a sua natureza e a sua sensibilidade impunham o espaço 
privado, familiar. Entretanto, os exemplos edificantes de vida da mulher, no espaço 
doméstico, produziram uma lenta, porém constante, conversão dos homens para 
o caminho da religião, segundo essa concepção. A glória era sempre masculina, 
enquanto a felicidade fazia parte do universo feminino (PERROT, 2007). A mulher era 
considerada mais merecedora das virtudes morais. 

Nas camadas populares, entretanto, as dificuldades e misérias do cotidiano 
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empurravam as mulheres para as ruas, para as fábricas e o comércio, para o espaço 
público. À medida que algumas camadas avançavam economicamente, e com elas as 
cidades se expandiam, ocorria uma especialização dos serviços, o que posteriormente 
foi chamado de terceiro setor. A mulher começou a ser um pouco mais valorizada 
enquanto ente produtivo na medida em que o seu trabalho era tão apreciado e rentável 
como o dos homens, nas fábricas dos séculos XVIII e XIX, apesar dela ganhar muito 
menos que esses últimos. A mulher, gradativamente, deixava as choupanas campestres 
e os lares miseráveis dos bairros operários das cidades europeias para ganhar as ruas 
e os outros espaços públicos. A mulher passou a ter mais visibilidade social. Essa 
situação provocava temores. Quanto mais a mulher estava presente nas ruas, maior era 
a tendência de limitar seu papel e sua presença por outras vias. O receio das instituições 
religiosas era que, dada a sua considerada inferioridade intelectual, a mulher se perdesse 
nesse novo mundo, que ela se desse ao desfrute da carne. Muitas práticas religiosas 
foram introduzidas, ao longo do século XIX, no sentido de garantir uma adequada 
formação moral para as futuras mães de família. Na França, por exemplo, um (01) 
milhão de jovens, ao longo do século XIX, participou das cerimônias de coroação de 
Nossa Senhora no mês de maio, cerimônia essa que, tanto enaltecia a figura da Virgem 
Maria, como também se constituía em um momento de valorização da virgindade 
como requisito para um casamento feliz e duradouro (GIORGIO, 1994). Na Itália, no 
final do século XIX, popularizou-se o uso de uma rosa branca na cintura para as jovens 
solteiras consideradas de conduta moral ilibada, irrepreensível.

O crescimento do culto à Virgem Maria, em séculos anteriores secundário, 
assume uma posição central nessa nova estrutura religiosa. O culto mariano divulga um 
novo modelo de identidade feminina. A obediência, a pureza, a mansidão, a fidelidade 
matrimonial e a castidade passam a ser valores difundidos para todas as mulheres e não 
apenas para as religiosas. A figura da Virgem Maria é a da mulher perfeita, portanto 
uma figura mítica, mágica, inacessível. Um fiel, logicamente, não deseja sexualmente 
a Virgem Maria, mas constrói, muitas vezes, uma representação de mulher para si que 
se assemelha a ela. Mesmo nos meios urbanos mais politizados, a saída da mulher 
de casa para trabalhar era vista como um mal momentâneo que seria superado com a 
melhoria das condições de vida. Um texto operário sindical francês de 1867 dizia que 
“aos homens cabia a madeira e os metais; para as mulheres, a família e os tecidos” 
(apud PERROT, 1988, p. 187).

Paralelamente, em 08 de dezembro de 1854, o papa Pio IX (1792-1878), no calor 
dos movimentos liberais pela unificação da Itália, com a consequente perda de terras 
por parte da Igreja, declara o dogma da Imaculada Conceição da Santa Mãe de Deus 
(ZAGHENI, 1999). A Virgem Maria, segundo essa nova verdade de fé, concebeu Jesus 
Cristo sem ter realizado ligação carnal com homem algum, deu à luz o Filho de Deus e, 
mesmo depois, permaneceu virgem. Essa verdade cristã, ensinada e difundida desde os 
primórdios dessa religião, nunca tinha sido objeto de uma regulamentação formal por 
parte da cúpula eclesiástica. A Virgem Maria era uma metáfora da Igreja, considerada 
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perfeita. A Igreja Católica, perseguida e combatida pelo anticlericalismo crescente e 
pela laicização da moral e dos costumes, segundo as novas orientações do Vaticano, 
necessitava se fazer presente de uma forma mais ostensiva. O episcopado entendia 
que não bastava apenas possuir a verdade e difundi-la; era fundamental oferecer mais 
intensamente alguns serviços para a população e, através deles, combater as condutas 
e os valores considerados perniciosos e heréticos (PRATTA, 2002). Para as camadas 
populares, por sua vez, esses serviços de assistência hospitalar e de educação eram 
fundamentais.

A mulher e o magistério
Mulheres: frágeis, incapazes e perigosas ao mesmo tempo. Os desentendimentos 

e conflitos de interesses entre o episcopado, o clero e as religiosas eram comuns, tendo 
em vista que muitas vezes as religiosas não correspondiam aos desejos do alto clero, 
da mesma forma que as opções de trabalho das comunidades religiosas, em inúmeras 
ocasiões, não garantiam o sustento das irmãs. A maternidade espiritual das religiosas 
exigiu, dessa forma, uma formação estabelecida como ideal, modelar, formação essa 
que a mulher brasileira, em geral, não se acreditava que possuía. A natureza feminina, 
tão permissiva segundo os teólogos medievais, poderia ser elevada à condição de 
santidade por excelência, à glória dos altares, desde que guiada e controlada. A mulher 
era vista como educadora, como uma formadora de consciências, de cristãos e de 
cidadãos. A moral liberal, por sua vez, vinha ao encontro da perspectiva católica, uma 
vez que a privacidade doméstica, sob o controle da mulher, era a responsável pela 
perpetuação dos valores considerados ideais: a honra, a lealdade, a retidão de caráter 
e a hombridade (LIMA, 1996).

Ao contrário do que se esperava, a mulher brasileira era considerada por 
demais permissiva (ARAÚJO, 1997), cheia de vícios e sem postura. Efetivamente, 
as difíceis condições de existência para a maioria das mulheres criaram um nível de 
sociabilidades bastante distante do discurso católico romanizado. Relacionamentos 
sem o casamento instituído, concubinatos e prostituição eram muito comuns, desde o 
período colonial. Para muitos teólogos, a prostituição se constituía em um crime menor 
que o adultério e a sodomia (PRIORE, 1994). Muitas famílias brancas, frequentadoras 
da religião e seguidoras dos mandamentos da Igreja, alugavam suas escravas em casas 
de tolerância ou até mesmo nas ruas, o que não era considerado um desvio moral, 
tendo em vista que elas eram escravas, ou seja, consideradas inferiores. Fato singular 
desse choque de concepções em relação ao universo feminino ocorreu em Salvador, 
capital baiana, em meados do século XIX. A Santa Casa de Misericórdia local possuía 
uma Casa de Recolhimento para mulheres que, na época, estava lotada com cento 
e setenta pessoas: mulheres casadas afastadas dos maridos violentos; moças para 
receber alguma instrução; órfãs, filhas de membros da irmandade, que, de preferência, 
deveriam sair de lá casadas; enfim, todas aquelas que estivessem correndo algum risco 
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em relação a sua honra. Em 1856 quinze irmãs vicentinas e um padre da Congregação 
da Missão, lazarista, chegaram, da França, encarregados de disciplinar o cotidiano 
das internas, contratados pela Santa Casa (SERBIN, 2008). O conflito foi inevitável. 

As irmãs eram consideradas autoritárias e punitivas, não aceitando, das 
recolhidas, atos de insubordinação, tais como respostas insolentes e comportamento 
demasiado livre. Em 28 de fevereiro de 1858 uma das irmãs, estrangeira, investiu contra 
uma recolhida, nativa, ferindo-a na face. Várias órfãs correram às janelas e bradaram 
por socorro para os transeuntes. O Recolhimento funcionava no centro da cidade, 
próximo, inclusive, ao Palácio do Governo, na entrada da atual região conhecida como 
Pelourinho. Reunida muita gente, algumas pessoas, exaltadas, arrombaram a porta 
do edifício, invadiram o prédio e libertaram algumas recolhidas, além da agressão 
verbal e física para com as irmãs, que se refugiaram nas vizinhanças. Em seguida, 
uma multidão rumou para o Palácio e iniciou uma grande manifestação de protesto. 
Em 1862 o Recolhimento foi desativado e, dois anos depois, o prédio foi vendido ao 
Governo da Província (SAMPAIO, 2005). Evidentemente a revolta não dizia respeito 
apenas ao incidente com as internas, até porque a capital baiana, na época, passava 
por uma grave crise de abastecimento: faltavam mantimentos e o custo de vida estava 
muito alto. Entretanto, ela reflete os conflitos em relação aos costumes e exigências 
em relação ao papel social das mulheres: o padrão europeu, da mulher supostamente 
dócil e submissa, em contraposição ao cotidiano da maioria das mulheres brasileiras, 
que não eram tão passivas como se esperava.

Enquanto no Brasil colonial era impensável a existência da professora, fosse 
ela religiosa ou leiga, haja vista a própria condição feminina na época, com o advento 
do Império e, particularmente, com o II Reinado (1840-1889), o contexto alterou-
se de forma considerável. A expansão cafeeira no Centro Sul aumentou a circulação 
de capital, em especial o capital estrangeiro, o consumo interno cresceu um pouco 
e os imigrantes europeus assalariados começaram a ser uma alternativa em relação 
ao escravo. O acesso aos rudimentos de alfabetização passou a ser uma obrigação 
para quem desejasse o ingresso no serviço público ou mesmo o estabelecimento de 
uma atividade comercial. O padre educador, letrado e erudito, religioso e professor 
concomitantemente, personagem típico do Brasil colonial e das primeiras décadas 
do Estado independente, passou a ceder espaço para o professor laico, geralmente 
advogado ou funcionário público (BRESCIANI, 1976).

Cada municipalidade poderia contratar um lente, um mestre para a sua escola, 
além de algumas associações, como a Maçonaria e os Clubes Republicanos, que 
ofereciam ensino gratuito para os adultos, geralmente à noite. Nos relatórios dos 
presidentes das Províncias, em especial após 1870, já é nítida a separação entre as 
atividades dos sacerdotes e as dos professores (MONARCHA, 1999). Paralelamente, 
outra separação ocorria: o setor burocrático do Estado brasileiro, no I Reinado muito 
influenciado pelos militares e por religiosos, gradativamente foi sendo controlado por 
profissionais liberais, principalmente advogados. A fundação das Faculdades de Direito, 
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no I Reinado, em São Paulo e em Olinda, essa última transferida posteriormente para 
Recife, estrategicamente situadas no Sudeste e no Nordeste do país, constitui-se em um 
elemento poderoso de unificação ideológica das elites imperiais (CARVALHO, 2003). 
Entre 1890 e 1930 foram criados no Estado de São Paulo cinquenta e oito (58) colégios 
católicos, dezoito na capital e quarenta no interior (MOURA, 2000). A sua distribuição 
pelo interior do Estado acompanhou a marcha do café e o consequente “progresso” 
alardeado pelas elites. As cinquenta e oito instituições católicas conviviam com cento 
e sessenta (160) Grupos Escolares estaduais, criados e instalados entre 1894 e 1920 
(CORRÊA; MELLO; NEVES, 1991).

Considerações finais

A questão central, portanto, neste processo de definição institucional em uma 
realidade em constante mudança para os padrões da época, era construir uma nova 
cultura, cultura essa que solidificaria e expandiria, em tese, os novos padrões de 
comportamento que se esperavam. Essas novas concepções culturais necessitavam 
da escola, acima de tudo. Escola para as religiosas, para os padres, para as crianças, 
para o povo. Mas qual escola era essa? Como ela seria organizada? Como era seria 
financiada? O ponto central e convergente dessa nova cultura escolar era, ao que 
parece, a doutrina: em uma primeira fase, no século XIX, prepararam-se o campo, as 
defesas e os instrumentos para, em um segundo momento, no século XX, iniciar-se a 
instalação e a propagação desse novo modelo. Determinados comportamentos, atitudes 
e posturas eram reforçados diuturnamente, como se fosse possível que ocorresse uma 
interiorização de valores e formas de conduta que nunca abandonariam o indivíduo, 
garantindo assim uma obediência contínua para com o Estado e para com a Igreja 
Católica. A ordem e a autoridade foram os dois princípios basilares defendidos pela 
Igreja Católica no Brasil (DIAS, 1996), tal como os positivistas e muitos dos primeiros 
republicanos defendiam a ordem e o progresso (CARVALHO, 1990). O progresso 
na ordem; na desordem ele é impossível. O fiel e o cidadão, o devoto e o trabalhador 
convergiriam para o mesmo fim, apesar das duas instituições responsáveis por esse 
processo, a Igreja e o Estado, serem, oficialmente, opostos e distintos no Brasil. 
Entretanto, as contradições existentes no seio da escola, ao mesmo tempo em que 
disseminaram padrões de exclusão em uma sociedade por formação muito autoritária 
e discriminatória, permitiram que alguns estratos encontrassem no magistério uma 
possibilidade de melhoria das condições de existência.

O educador católico, particularmente a religiosa no período em questão, foi o 
modelo para milhares de jovens normalistas que buscavam no magistério, além da 
formação erudita, a estabilidade econômica, o reconhecimento social e a realização 
profissional. O modelo para tal fim foi buscado, sem dúvida, em uma atuação pedagógica 
bastante autoritária, o que também produziu entraves e obstáculos novos para a 
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socialização do conhecimento escolar em uma sociedade como a brasileira na época. 
O professor sabe, conhece; o aluno não. O coronel manda; o escravo ou o empregado 
obedece. A escola sabe o que ela está fazendo; a família do aluno desconhece. As 
semelhanças são grandes! Na transição do Estado monárquico para o republicano, 
do trabalho escravo para o assalariado, o que se consolida no país é uma progressiva 
e crescente autonomia das camadas urbanas em relação ao Estado, particularmente 
as camadas mais abastadas economicamente, o que produziu momentos de ruptura, 
tensões, confrontos e reorganizações (OLIVEIRA, 1997). A educação escolarizada 
no país foi participante desses embates, principalmente à medida que os pequenos 
avanços na democratização de acesso ao ensino eram truncados e barrados pela 
gradativa privatização da educação como um todo.

The Teaching and the Female Universe: School Culture and Relations of Gender

ABSTRACT: During centuries the woman was considered, and she is still it, in some 
contexts, inferior to the man, what justify ways of treatment and cultural representations 
quite violent, discriminatory and prejudiced. On the occidental world this reality has 
started changing, gradually, with the changes in the productive world and the insertion 
of the woman in the world of work. The entry of woman in the formal world of work 
set her free, beyond the domestic activities, to the functions that were considered an 
extension of maternity: the cares about health and education. Exercising the nursering 
or the teaching was like a branch of her essence, according to the conceptions of the 
age. The catholic nuns, sisters of charity, were one of the social models used in this 
transition that happened from modern age on, however antagonistic and paradigmatic it 
may seem. The faith schools, in many countries, served as model to the late organization 
of the teaching public schools, which brought influences, to the school culture, which 
somehow last until nowadays.

KEYWORDS: Woman; Teaching; School; School Culture. 
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RESUMO: Esse artigo tem por objetivo mostrar a importância de manter viva a história 
da educação de Porto Ferreira-SP para que os cidadãos compreendam o contexto 
educacional em que seus filhos estão inseridos. Para isso esse trabalho é embasado 
em pesquisas em livros da cidade, jornais da época, revistas, museu da cidade e na 
própria escola. Todas essas fontes trazem informações do que aconteceu no início do 
ano da fundação da cidade (1896), as conquistas e o desenvolvimento da mesma, os 
professores que passaram pela primeira escola e os cidadãos que se tornaram médicos, 
políticos, etc. Alguns deles receberam homenagens e tornaram-se nome de bairros, 
ruas e prédios, como por exemplo Sud Mennucci. Espera-se alcançar o resgate pela 
história da cidade de Porto Ferreira-SP e retratar o desenvolvimento educacional de 
sua primeira escola.

PALAVRAS-CHAVE: Educação; história e pesquisas.

Introdução

Compreender e interpretar o passado traz benefícios para o presente, sendo 
que pessoas ilustres e motivadas por uma determinação trouxeram desenvolvimento 
e progresso para a cidade de Porto Ferreira-SP. Nem todos os cidadãos dessa cidade 
sabem ao certo quem foram os grandes precursores que ajudaram no crescimento da 
mesma. É de suma importância sabermos da trajetória vivenciada por essas pessoas 
desde a fundação da cidade até os dias de hoje, para que possamos compreender as 
raízes dos acontecimentos em fatos atuais, e homenagens às famílias tradicionais em 
ruas, praças, escolas, etc.
1  Artigo resultante do Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Licenciatura em 
Pedagogia da Escola Superior de Tecnologia e Educação de Porto Ferreira (ASSER) pela primeira autora.
2  Concluinte do Curso de Licenciatura em Pedagogia na Escola Superior de Tecnologia e 
Educação de Porto Ferreira (ASSER). Inspetora de alunos na Escola Municipal Mario Borelli Thomaz, 
também na cidade de Porto Ferreira, SP. Contato: lutordato@yahoo.com.br
3  Doutoranda em História, Filosofia e Sociologia da Educação pela Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar) e professora do curso de Licenciatura em Pedagogia na Escola Superior de Tecnologia 
e Educação de Porto Ferreira (ASSER). Contato: juguedesufscar@gmail.com
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Segundo as revistas e livros pesquisados, houve a necessidade de se fundar 
uma cidade em torno do rio Mojiguaçu devido o grande movimento de travessia da 
balsa de João Ferreira. O movimento advinha do fato de as pessoas saírem da capital 
para buscar progresso no interior, o que acabou propiciando o surgimento das fazendas 
de café, despontando assim em 1896 a fundação da cidade de Porto Ferreira no estado 
de SP. Procópio de Carvalho, fazendeiro influente e que participava ativamente da 
vida política da cidade, foi uns dos responsáveis pelo desenvolvimento da primeira 
escola, considerando que o progresso trouxe a demanda de crianças que ansiavam por 
um futuro brilhante, em 1910 providenciou a compra do terreno para a construção da 
primeira escola da cidade. 

Ao olhar para a escola em seu presente e as fotos antigas encontradas em livros 
históricos, percebe-se que nada mudou em sua parte arquitetônica, apenas o tempo 
a deteriorou. O tempo e os costumes, já que, por exemplo, o muro que separava os 
meninos das meninas não existe mais. Detalhes como esse passam despercebidos 
pelos cidadãos dessa cidade – para eles é apenas uma escola, embora as crianças que a 
frequentam aprendem a história de sua cidade e da própria escola. Hoje a escola possui 
apenas o Ensino Fundamental I. 

A pesquisa que resulta no presente artigo foi realizada em jornais, revistas locais, 
(organizadas por jornalistas da época e publicadas no mês de aniversário da cidade), no 
“Museu Histórico e Pedagógico Lourenço Filho” e na própria escola Sud Mennucci que 
mantém viva a narração dos precursores que a desenvolveram. Objetivou-se, portanto, 
resgatar parte da história da cidade de Porto Ferreira e retratar seu desenvolvimento 
educacional a partir da primeira escola a ser fundada: Sud Mennucci.

Sud Mennucci e a educação Ferreirense

Conforme as revistas citam, a cidade de Porto Ferreira-SP surgiu às margens 
do rio Mojiguaçu que significa pela língua tupi “rio da cobra grande”. Este rio nasce 
em Bom Repouso-MG, passa por outras cidades (dentre elas, Porto Ferreira) e tem 
sua foz na cidade de Taquaral-SP. João Inácio Ferreira, conhecido como o balseiro da 
cidade, exercia sua função de levar pessoas, animais e cargas em sua balsa de um lado 
para outro da margem do rio. Então “ali, passou a funcionar uma balsa que transportava 
tropas, cargas e viajantes, de um para o outro lado do rio” (PORTO FERREIRA,1996, 
p. 19).

Joaquim Araujo Procópio de Carvalho, conhecido Procópio de Carvalho, era 
influente na política e, aproveitando a expansão do café nessas terras, decidiu comprar 
uma fazenda em 1861, onde João Ferreira exercia suas atividades. Com isso, “para 
poder continuar seu trabalho, João Inácio Ferreira foi obrigado a mudar a balsa rio 
abaixo, passando a atracar no lado direito, junto à foz do rio corrente.” (REVISTA DO 
CENTENÁRIO DE PORTO FERREIRA,1996, p. 19).  As revistas confirmam o poder 
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aquisitivo de Procópio de Carvalho, evidenciado pelas fotos e citações com pessoas 
ilustres da sociedade daquela época. João Inácio Ferreira construiu uma casa ao lado 
da margem do rio, casou-se com Joaquina Maria da Conceição e teve seu único filho, 
Tomé de Souza Filho, falecendo em 1877. 

Com o passar dos anos e o crescimento da economia cafeeira, novas famílias 
passaram a morar nas margens do rio Mojiguaçu e a pequena vila começou a 
ser denominada como “Porto de João Ferreira”. “Pela Lei Estadual nº 110 de 1 de 
outubro se 1892, e já Distrito da paz, Porto Ferreira  desligou-se de Descalvado-SP 
passando a pertencer a Pirassununga-SP” (REVISTA DO CENTENÁRIO DE PORTO 
FERREIRA,1996, p. 26).

Com o trabalho constante entre fazendeiros e colonos no manejo do café a 
região passou a ser considerada como centro principal da produção do mesmo. Duas 
empresas ferroviárias (Companhia Mogyana de Estradas de Ferro e Companhia Paulista 
de Vias Férreas), que possuíam fazendeiros como acionistas e visavam possuir uma 
fatia dos lucros da produção cafeeira, iniciaram um embate para colocar seus trilhos 
na cidade. “Em 1879, quando os trilhos da Companhia Paulista já havia ultrapassado 
Pirassununga-SP, aqui sobre o rio Mojiguaçu foi construída uma ponte de madeira” 
(PORTO FERREIRA,1996, p. 20) que auxiliava no transporte.

 “Em 1883, quando a Companhia Paulista viu-se prejudicada pela decisão 
governamental que deu preferência à Mogyana, não se deu aquela vencida, procurando 
novos caminhos a fim de não perder o lucrativo negócio de transporte que oferecia as 
safras cafeeiras” (PORTO FERREIRA,1996, p. 20). A busca pelas informações sobre 
esse fato demonstra que ambas as companhias visavam o lucro pelo crescimento da 
produção de café e expansão da cidade, sendo assim, devido à escolha da Companhia 
Mogyana pelo município, a Companhia Paulista começou a investir no transporte 
fluvial de café pelo lado direito do rio surgindo assim uma nova ferrovia de bitola 
que passava pela ponte de madeira. “Ao lado da ponte de madeira fez construir seu 
porto principal: um cais de pedra com ancoradouros para baldeação de mercadorias” 
(PORTO FERREIRA,1996, p. 23).

 Em 1903 foi extinta a navegação devido à nova ligação ferroviária da 
Companhia Paulista que atravessava o rio Mojiguaçu para a região cafeeira, o local onde 
exercia essa atividade, o cais ou porto de desembarque, permanece até os dias atuais 
tornando assim um ponto turístico da mesma. Em 1904, com o rendimento dos recursos 
naturais da lavoura de café e o trabalho humano, houve um progresso na cidade, onde 
surgiram novos comércios e a educação passou a ser um dos focos principais. Seguindo 
as circunstâncias, o Capitão Francisco José de Araujo (que era o atual governante do 
município), possuía uma escola particular. No entanto a busca realizada em revistas, 
livros e o próprio museu da cidade não possuem maiores informações sobre esta escola, 
dizendo apenas que eram frequentadas por crianças da sociedade cafeeira. Além disso, 
“a referida escola possuía poucos alunos, dada a pequena população do povoado e 
eram eles do sexo masculino.” (GRUPO ESCOLAR,1911, s.p.)
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Em 1900 a Câmara da cidade de Porto Ferreira recebeu uma circular da 
Secretaria do Interior dizendo que ficaria a cargo do município a responsabilidade de 
desenvolver e vistoriar a educação. Havia um grande interesse em tornar a cidade uma 
grande potência e, por isso, Carlindo Valeriani, político e vereador da época, elaborou 
um projeto na Câmara Municipal da cidade que estabeleceu normas para o ensino 
colocando a obrigatoriedade do ensino primário a ambos os sexos e a construção de 
novas escolas.

O governo, de acordo com o artigo 32 da lei 686, de 26 de setembro 
1899, deixara de concorrer com os vencimentos dos professores interinos, 
podendo a municipalidade resolver sobre a conservação ou dispensa dos 
mesmos, bem como a criação de escolas municipais de igual categoria 
(GRUPO ESCOLAR,1911,s.p.).

No ano de 1910, Joaquim Procópio de Carvalho era chefe de governo e tinha 
a promessa do governo do Estado para a construção de uma escola pública de ensino 
primário, mas para que isso ocorresse era necessário que o município fornecesse um 
terreno. A compra do terreno foi autorizada pela Câmara Municipal, presidida por João 
Mutinelli, em 09 de agosto de 1910. “O terreno era mesmo ideal, com medida de 46 
metros de frente e 65 metros de fundo” (PORTO FERREIRA, 1996, p.62).

As fotos encontradas mostram que aconteceram festividades na cidade no ano 
de 1913, assim, um grande obstáculo fora rompido e a construção da escola iniciada. 
Após um ano, em 07 de fevereiro, a primeira escola é inaugurada e no dia 16 do 
mesmo mês começa seu funcionamento, com a denominação de Grupo Escolar de 
Porto Ferreira, seu diretor era Osório Alves. A instituição possuía 295 alunos, sendo 
apenas três meninas (das quais somente duas terminaram o curso – Deolinda Lourenço 
e Nadir Zadra). Um muro separava o recreio dos meninos e das meninas. O muro não 
existe mais (foi derrubado em 1945), mas até hoje se encontra em alto relevo, na frente 
do prédio, as marcações que indicavam o lado dos meninos e o das meninas.

O professor João Teixeira trabalhava no Diário de São Paulo onde conheceu e 
tornou-se amigo do Professor Elisário Rodrigues de Souza, responsável pela seção de 
Educação e Ensino do mesmo jornal.  João Teixeira noticiava os acontecimentos do 
movimento ruralista, além disso, exercia suas funções no Grupo Escolar oferecendo 
aos alunos horta, granja, campanhas de profilaxia do tracoma entre outras. Segundo 
o próprio Teixeira, “nas notícias que enviava ao Diário de São Paulo eu falava do 
trabalho e do movimento ruralista que eu, meus colegas e alunos mantemos em franca 
atividade no Grupo Escolar de Porto Ferreira” (TEIXERA, 2009, p 79). Ambos os 
professores eram apaixonados pela cidade, e como as reportagens encontradas nas 
revistas mostram, sempre lutaram para que a mesma fosse reconhecida por todos. João 
Teixera foi aluno do professor Sud Mennuci na 4ª série do Grupo escolar, começando 
assim uma amizade entre as famílias.

 Sud Mennucci nasceu em 20/01/1892 e faleceu em 22/07/1948, era de família 
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humilde e aos 17 anos diplomou-se professor pela Escola Normal de sua cidade natal, 
Piracicaba-SP. “Voltando para São Paulo, em 1914, Sud foi designado pelo Governo do 
Estado, para lecionar em Porto Ferreira, no único grupo escolar” (PORTO FERREIRA, 
1996, p.63). Ele permaneceu na cidade durante seis anos e casou-se com Maria da 
Silva de Oliveira, com quem teve cinco filhos. 

 Aos 26 anos, Sud publicou seu primeiro livro “Alma Contemporânea”, mas sua 
principal obra foi “A Crise Brasileira da Educação”, na qual tratou sobre os problemas 
educacionais pelos quais o país passava. Através de seu esforço e estudo, alcançou 
outros cargos: Membro da Academia Paulista de Letras, Delegado Regional do Ensino, 
Chefe do Recenseamento Escolar de 1920, Presidente do Centro do Professorado 
Paulista, Diretor Geral de Ensino, Diretor da Imprensa Oficial do Estado, Delegado 
do Recenseamento Geral de 1940 e membro do Instituto Geográfico e Geológico do 
Estado, onde conseguiu aumentar a área territorial de Porto Ferreira de 166,5 para 
240 quilômetros quadrados.  O professor João Teixeira, em uma conversa informal 
com o professor Elisáro, decidiu homenagear Sud Mennucci ostentando seu nome à 
escola que já dirigia. De acordo com Teixeira, “o Professor Elisário imediatamente 
pela seção Educação e Ensino deu realce as minhas providencias solicitando o nome 
de Sud Mennucci ao ex grupo escolar de Porto Ferreira” (TEIXEIRA, 2009, p. 80).

Houve uma festividade para a homenagem e as fotos exibiram a conquista 
e a satisfação pelo ocorrido. Assim, “por decreto de 11 de maio de 1944, o Grupo 
Escolar de Porto Ferreira passou a ter o nome de Sud Mennucci, um dos seus primeiros 
professores” (PORTO FERREIRA, 1996, p.63). 

No ano de 1976, pela resolução número 23 da Secretária de Educação, para 
implantar a Lei de Diretrizes e Bases o grupo escolar recebeu a designação genérica de 
Escola Estadual de Primeiro Grau Sud Mennucci.

Desde então, a escola Sud Mennucci passou por inúmeras modificações e o 
crescimento trouxe muitos triunfos, podendo ser considerada como um patrimônio 
histórico da cidade, visto que seu prédio continua o mesmo comparado às fotos antigas 
das revistas. A busca pelos dados na própria escola no ano de 2011 permitiu uma 
atualização dos dados estatísticos: estão matriculados 422 alunos distribuídos em nove 
salas no período da manhã e oito salas no período da tarde. Além disso, a escola oferece 
aos alunos biblioteca, acesso a computadores, vídeo e projetos de aulas de música em 
parceria com a prefeitura, com o objetivo de gerar futuros cidadãos conscientes. Assim 
como as demais escolas do município, a instituição passa por avaliações constantes do 
Governo, sendo realizadas por provas que determinam o nível de aprendizagem dos 
alunos e, por consequência, o nível de ensino da instituição. Um exemplo é a Provinha 
Brasil, realizada uma vez ao ano, que classifica em notas as escolas da seguinte maneira: 
1,0 – Insuficiente; 2,0 – Suficiente; 3,0 – Básico; 4,0 – Suficiente Adequado, e 5,0 – 
Avançado. “A Provinha Brasil é realizada em dois momentos durante o ano letivo: ao 
início do 2º ano de escolarização e ao final desse mesmo ano letivo. Sugere-se que o 
Teste um seja aplicado, preferencialmente, até o mês de abril, e o Teste dois, até o final 
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de novembro” (BRASIL, 2011). A escola Sud Mennucci obteve a nota quatro.
Já o “Sistema de avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo” 

conhecido como Saresp, avalia a escola e os alunos nos quesitos Língua Portuguesa 
(incluindo a redação), Matemática e Ciências Humanas (história e geografia). 

As informações fornecidas pelo SARESP permitem aos responsáveis 
pela condução da educação, nas diferentes instâncias, identificar o nível 
de aprendizagem dos alunos de cada escola nos anos/séries e habilidades 
avaliadas, bem como acompanhar a evolução da qualidade da educação ao 
longo dos anos (BRASIL, 2011).

A partir dessas avaliações são oferecidos subsídios às escolas para melhorarem, 
a qualidade do ensino oferecido e com os resultados da avaliação e dos questionários 
socioeconômicos respondidos pelos pais dos alunos para se manter uma escola de 
perfeição no quesito educação. De acordo com os últimos resultados do Saresp, a 
escola Sud Mennucci teve a nota 4,8 no quesito português e 5,2 no quesito matemática. 
A escola não passou pela avaliação nas demais matérias porque estas são direcionadas 
aos alunos a partir do sexto ano do Ensino Fundamental, série não atendida por ela.

  
Conclusão

É importante observar o passado que nos rodeia para podermos entender o 
presente e suas consequências. Existiram na cidade de Porto Ferreira pessoas que 
fizeram a diferença em todos os sentidos, buscaram o progresso não somente para si 
mesmas, mas para todos. Os governantes que trabalharam para que a cidade crescesse 
e seus nomes perpetuassem na história, usaram de seu poder aquisitivo para trazer 
progresso à cidade, investindo em áreas primordiais como a educação. Era, portanto, 
objetivo desta pesquisa, registrar uma destas histórias: a de Sud Mennucci.

 Além de aluno, professor e diretor do primeiro Grupo Escolar da cidade de Porto 
Ferreira, Mennucci foi considerado um dos precursores da educação, pois trabalhou 
em prol ao desenvolvimento, com muita ética e competência sendo homenageado e 
vendo a primeira escola da cidade ostentar seu nome.

Esse artigo teve o auxílio de revistas comemorativas, jornais, da própria escola 
Sud Mennucci e do Museu Pedagógico da cidade, nos quais estão registrados dados 
de sua fundação, a importância do plantio do café e seu progresso, o desenvolvimento 
das ferrovias e dos demais comércios. Além disso, abordou-se o desenvolvimento da 
educação e a fundação da primeira escola.

Acredita-se que os objetivos propostos ao dissertar sobre parte da história da 
educação ferreirense foram atingidos, embora muito há o que se pesquisar na cidade. 
Conclui-se portanto que, através do passado podemos encontrar subsídios para fazer 
um presente melhor, onde os erros cometidos simbolizam uma aprendizagem, levando 



196 Multiciência, São Carlos, 11: 190 - 197, 2012

Luciane Tordato e Juliana Guedes dos Santos Marconi

ao crescimento de forma adequada e eficiente. Através da história semeamos nas futuras 
gerações uma motivação para buscar um futuro melhor onde haja desenvolvimento 
para todos. A educação tem por finalidade transformar vidas.  

History of Education at Porto Ferreira: Sud Mennucci’s contribution

ABSTRACT: This article is important to keep alive the history of education in Porto 
Ferreira-SP for citizens to understand the educational context in which their children 
are inserting. That for this work is grounded in research on the city books, newspaper 
of the time and magazines, museum of the city and in the own school. All of these 
sources provide information of what happened in the founding of the city (1896), 
the achievements, and develop it, the teachers who went through school and became 
doctors, politicians, etc. Some of then have received honors and became the name of 
neighborhoods, streets and buildings, as Sud Mennucci. Expected to reach the rescue 
history of the city of Porto Ferreira portray their educational development from the 
example of Sud Mennucci School.

KEYWORDS: Education; history; research.

Referências Bibliográficas

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Prova Brasil. Disponível em <portal.
mec.gov.br>. Acesso em 24/10/2011.

FERREIRA, Jr. Amarilio, História da Educação Brasileira, 2 ed. Fevereiro de 
2009. Editora UFSCar: São Carlos- SP.

GRUPO ESCOLAR. Cel Procópio de Carvalho. A folha. Porto Ferreira. 06/08/1911. 

PORTO FERREIRA 100 anos. Edição comemorativa do 1º centenário 1896-1996. 
Julho de 1996. Prefeitura Municipal de Porto Ferreira – SP.

RODRIGUES. Marly, Mogi Guaçu : o curso de um rio. Ensaio fotográfico de 
Delfim Martins e Rosa Guauditano. Meta livros: São Paulo. 1999.

SÃO PAULO. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Saresp. Disponível 
em <www.educação.sp.gov.br>. Acesso em 24/10/2011.



197Multiciência, São Carlos, 11: 190 - 197, 2012

CONTRIBUIÇÕES DE SUD MENNUCCI AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DE PORTO FERREIRA

TEIXERA. João, Porto Ferreira: Sua história, seus costumes, sua tradições e sua 
gente...1ª Ed. Maio de 2009. Grafica Máximo Fenili: Porto Ferreira – SP

VILLA, Marco Antonio; FURTADO, Joaci Pereira. História do Brasil. 1ª Ed. São 
Paulo: Editora Moderna. 2002.



198 Multiciência, São Carlos, 11: 198 - 211, 2012

Carolina Bortolotti de Oliveira

ARQUEOLOGIA E ARQUITETURA NO SÉCULO XVIII: A IMPORTÂNCIA 
DO GRAND TOUR NA FORMAÇÃO DO ESTILO ADAM

Carolina Bortolotti de OLIVEIRA1

RESUMO: Em meados do século XVIII, com o início das escavações arqueológicas 
em Pompéia e Herculano, o interesse em explorar a antiguidade grega, romana e etrusca 
foi reavivado. Essas civilizações tornaram-se objeto de investigação não apenas para 
arqueólogos, mas também artistas e arquitetos que viajavam pela Itália em busca de 
novas inspirações para seus projetos. Seguindo essa trajetória, o arquiteto escocês 
Robert Adam realiza seu Grand Tour pela Itália, onde ele pôde aprimorar suas técnicas 
de desenho e pintura, compartilhando suas descobertas nos sítios arqueológicos com 
dois mestres e tutores – Piranesi e Clérisseau. O resultado da exploração intensa aliada 
à imaginação criativa, com inspiração nos monumentos romanos e nos interiores 
pompeianos, deu origem a uma nova moda na decoração de interiores na Inglaterra: o 
estilo Adam. 

PALAVRAS-CHAVE: Sítios arqueológicos na Itália; origens do estilo Adam; 
neoclassicismo inglês; arquitetura no século XVIII

Introdução

 Esse artigo pretende elucidar de que modo as viagens de estudos pela Itália 
no século XVIII contribuíram essencialmente para a difusão do estilo neoclássico na 
Inglaterra. Diferentemente de outros países da Europa - sobretudo a França, que já 
vinha propondo um ensino oficial e acadêmico para arquitetos e engenheiros militares, 
na Grã-Bretanha, a formação de cientistas e profissionais das artes tinha um caráter 
empírico e autodidata. Com isso, os chamados Grand Tours tornaram-se fundamentais 
para a profissionalização dos estudantes, fossem eles pintores, escultores ou arquitetos. 

As visitas in loco por inúmeros sítios arqueológicos da região centro-sul da 
Itália constituíram um campo de conhecimento inédito para a formação do arquiteto, 
uma vez que até meados do século XVIII, o aprendizado dos cânones da arquitetura 
greco-romana se restringia aos Tratados de Arquitetura. 

1 Arquiteta e Urbanista (2001), especialista em Patrimônio Arquitetônico (2003) e mestre em 
Urbanismo (2004) pela PUC-Campinas. Doutoranda em Urbanismo – UFRJ e professora do curso de 
Arquitetura e Urbanismo da Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro – ASSER Rio 
Claro. Rua 7, 1193 – Centro. CEP. 13500-200. Rio Claro – São Paulo. E-mail: linabortolotti@yahoo.
com.br
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Esses compêndios, em sua maior parte elaborados por arquitetos renomados 
da Renascença italiana, traziam informações detalhadas acerca das ruínas do Império 
Romano, que por sua vez foram extraídas e interpretadas de uma obra clássica - “Dez 
Livros de Arquitetura”, escritos por Vitrúvio, em 27 a.C., para o Imperador Augusto. 

Portanto, diante das incertezas sobre a autenticidade das edificações, além 
da falta de desenhos, esboços e aquarelas que pudessem dar uma real dimensão dos 
monumentos da Antiguidade Clássica, iniciam-se as expedições com grupos de artistas 
amadores de toda a Europa para observação, medição e representação das ruínas em 
território italiano. Posteriormente, essa prática de estudos também foi fundamental para 
a profissionalização do arqueólogo, ao instituir categorias de análise e catalogações 
minuciosas de investigação. 

As pesquisas arqueológicas na Europa do século XVIII e as origens do estilo Adam

Dois acontecimentos marcaram o contexto arquitetônico europeu no século 
XVIII: a redescoberta da arte grega como fonte original do estilo clássico e o início 
das escavações em Pompéia e Herculano, na Itália, revelando, pela primeira vez, o 
cotidiano da Antiguidade Clássica e toda a dimensão de suas “artes e ofícios”.

Segundo Janson (1992, p.577), livros ricamente ilustrados com a Acrópole de 
Atenas, os templos de Pasteum e os achados arqueológicos da região de Nápoles e 
em Roma seriam publicados na Inglaterra e na França, constituindo um novo gosto 
pelas paisagens históricas e idílicas entre paisagistas, artistas amadores e profissionais, 
além de revelar uma imaginação sem limites, sobretudo em território italiano. Logo, 
os interiores decorados e pintados de forma integrada com o desenho de mobiliário 
passaram a ser um dos aspectos mais originais do estilo neoclássico (WILTON-ELY, 
1989, p.51).

Embora a Itália fosse a principal fonte de inspiração para os artistas que 
circulavam pelas academias de reputação internacional, os ingleses, seguidos por 
franceses e alemães, foram os primeiros a empreender as investigações in loco, 
através de uma cultura arqueológica estabelecida, já no início do século XVIII, por 
Lord Burlington e William Kent. Atuando como uma vertente do estilo neoclássico 
na Grã-Bretanha, o neopalladianismo2 esteve presente na arquitetura inglesa durante 
o período Georgiano, estabelecendo-se graças ao incentivo da aristocracia Whig – de 
caráter liberal nas Artes, na Literatura, Filosofia e Arquitetura; permitindo que artistas, 
arquitetos e escritores buscassem novas formas de representação artística. 

Entre os fatores que também contribuíram para a retomada do gosto palladiano 
na Inglaterra, segundo Koch (1985, p.77), destacam-se: as viagens obrigatórias dos 
jovens nobres à Itália, conhecidas como Grand Tours; a publicação de Vitruvius 
Britannicus, por Colen Campbell, em 1715; a reedição inglesa de I Quatro Libri 
2  Estilo inspirado nas villas italianas do período Renascentista, especialmente naquelas 
construídas pelo arquiteto Andrea Palladio (1508-1580) na região do Vêneto, ao norte da Itália.
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dell’Architettura, de Andrea Palladio, por Leoni; a nova interpretação dos desenhos 
de Inigo Jones por William Kent e Lord Burlington, que, como já foi mencionado, 
tornaram-se os pioneiros na divulgação do neopalladianismo inglês e de um novo 
conceito de jardim paisagem. 

Dentro desse contexto, um novo estilo de decoração de interiores iria representar 
esse novo momento das artes e da arquitetura inglesa, tendo como expoente máximo as 
obras do arquiteto Robert Adam (1728-1792). 

Mesmo adaptando os ornamentos romanos em estuque, com a delicadeza dos 
interiores rococó, Adam manteve as linhas neoclássicas em seus projetos, caracterizados 
pelas superfícies planas, a simetria, a proporção e a exatidão geométrica, como se 
observa na figura 1:

Figura 1: Teto de estilo etrusco, Osterley Park, 1779. Detalhe que mostra a precisão geométrica e 
proporcional alcançada por Adam nos modelos de decoração inspirados na Arquitetura Clássica. Fonte: 
BEARD, G. The Work of Robert Adam. 5.ed. London: Bloomsbury Books, 1992. p.115.

A partir da segunda metade do século XVIII, as construções de estilo Adam 
passam a apresentar um aspecto menos purista e austero, o que denota a incorporação de 
elementos arquitetônicos e ornamentais inspirados nas ruínas encontradas no período, 
através dos levantamentos arqueológicos, e cujos projetos de decoração de interiores, 
inspirados nos motivos etruscos, gregos e pompeianos passam a se harmonizar 
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perfeitamente com as fachadas dos edifícios. Este gosto desenvolveu-se, sobretudo, 
na concepção das casas de campo e estava vinculado ao grupo de intelectuais que 
participavam das discussões arqueológicas promovidas pela Sociedade Dilettanti3.

Entre 1760 e 1790, notáveis experiências visuais e imaginativas foram exploradas 
não apenas pelos desejos de seus proprietários, mas pelos próprios arquitetos, pintores 
e inúmeros artesãos que colaboraram incessantemente na realização de uma autêntica 
unidade arquitetônica. A liberdade artística proporcionada pelas descobertas ao sul 
da Itália começou a renovar o repertório decorativo inglês, já com a introdução do 
estilo “grotesco”, derivado de artistas e arquitetos renascentistas, como Rafael, Giulio 
Romano e Giovanni de Udine. 

A adaptação altamente criativa de formas antigas, embasadas pelo senso de 
fantasia inaugurado pelo rococó, resultou numa linguagem decorativa original e sem 
precedentes na decoração de interiores (SICCA, 1985, p.15).

Além disso, os levantamentos dos interiores domésticos em Herculano e 
Pompéia, em 1738 e 1748 respectivamente, trouxeram um novo olhar sobre a concepção 
do desenho de interiores que resultou num estilo expressivo e contemporâneo para a 
época (apesar do impacto dos achados arqueológicos nas artes visuais se constituir 
lentamente). Somadas às restrições de visitação às ruínas, os métodos rudimentares 
de levantamento e a pesquisa arqueológica podem ter contribuído para a permanência 
dos fragmentos parietais, orientando o trabalho científico dos arqueólogos nos séculos 
seguintes, ainda que as reproduções do período privilegiassem uma interpretação 
fantasiosa das ruínas italianas.

Entre as publicações de referência4 para o período, devemos mencionar a 
originalidade da obra de Robert Wood - The Ruins of Palmyra e The Ruins of Balbec, 
de 1753 e 1757 respectivamente; de Julien-David Leroy - Lês Ruines dês plus beaux 
monuments de la Grèce; o desejo de reconstrução decorativa total em The Baths of 
the Romans, de 1772, do escocês Charles Cameron, além da coleção de gravuras de 
Nicholas Stuart e Thomas Revett, em Antiquities of Athens, de 1762, destacando com 
nitidez modelos, proporções e ornamentos gregos que trariam novas inspirações aos 
arquitetos europeus a partir da segunda metade do século XVIII.

Robert Adam, enquanto um estudante vindo da Grã-Bretanha e entusiasta das 
inovações decorativas na arquitetura neoclássica, ao empreender seu Grand Tour pela 
Itália, produz ao final da expedição um compêndio esplêndido, intitulado: The Ruins 
of the Palace of the Emperor Diocletian at Spalato, publicado em 1764. Segundo 

3  A sociedade patrocinou não só as pesquisas arqueológicas, mas encorajava a expressividade 
artística e originalidade de seus participantes. Vid. CUST, L. & COLVIN, S. History of the Society of 
Dilettanti. London, 1914.
4  Cf. RICHARDS, J. M. “Discovery of the Ancient World: Adam and the Neoclassicists”. In: The 
National Trust book of English Architecture. London: The National Trust, 1981. p.149; SUMMERSON, 
J. L’Architecture du XVIIIe siècle. London: Thames & Hudson, 1993. p. 76-77. Summerson destaca ainda 
que dentre os aspectos que marcaram o início do Neoclassicismo, as pesquisas nos sítios arqueológicos 
foram fundamentais para o embasamento do estilo arquitetônico e decorativo. 
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Cook (1968, p.203), o estilo associado ao arquiteto escocês revelaria uma influência 
das novas descobertas e dos levantamentos arquitetônicos, somados aos seus próprios 
estudos na Itália – das ruínas do Império Romano à Renascença, moldados pela 
tradição palladiana.

A trajetória de Robert Adam e o Grand Tour pela Itália, 1754-1758

O escritório da família Adam, ao realizar um trabalho no Fort George, rendeu 
ao jovem Robert uma fortuna de £5.000 libras que, juntamente com alguns bens de seu 
pai, permitiria o financiamento de seu Grand Tour pela Itália (COLVIN, 1978, p.17). 

Dentre os quatro irmãos, a família já sabia que Robert seria o filho mais 
talentoso e brilhante profissionalmente. Enquanto James se voltava mais aos estudos 
teóricos e acadêmicos da arquitetura, Robert era o mais empreendedor, inventivo e 
dinâmico. Sua busca incessante por uma carreira de êxito como arquiteto, além do 
sucesso profissional e financeiro, implicava numa trajetória árdua, uma vez que a 
prática arquitetônica não era um caminho óbvio para a fama, ou seja, para a nobreza e 
a alta burguesia um arquiteto não estava muito acima de um comerciante. 

Assim, uma viagem internacional poderia lhe dar um estatuto dentro dessa 
classe, inserindo-o em um círculo de importantes artistas, além da possibilidade 
de conhecer e investigar os grandes edifícios romanos, onde ele encontraria jovens 
aristocratas que poderiam lhe fazer encomendas de projetos (HOAR, 1983, p.141).

No verão de 1754, Robert Adam parte para a Itália na companhia de um jovem 
aristocrata escocês – Charles Hope. Inicialmente apresentado como amigo de Hope, 
Adam foi admitido no melhor meio social de Florença e Roma, passando a contratar 
profissionais que trabalhassem com ele, a fim de conseguir uma reputação junto ao 
meio aristocrático. Seguindo essa trajetória, Robert adquiriu seu repertório neoclássico 
primeiramente com Charles-Louis Clérisseau5, premiado com o Grand Prix de Roma, 
em 1746, e conhecido por ser um brilhante desenhista e arquiteto francês, além de 
professor da Academia Real, de 1749 a 1754. Também já havia sido nomeado arquiteto 
de Catarina II, Imperatriz da Rússia.

Em fevereiro de 1755, quando Robert encontra Clérisseau em Florença, os dois 
se tornam grandes amigos e o artista francês passa a ser o tutor de Adam, transmitindo-
lhe toda a tradição daquela academia e ensinando-lhe novas técnicas de desenhos, bem 

5  Para Charles-Louis Clérisseau (1721-1820), artista francês e amante da Antiguidade Clássica, 
Roma era uma cidade de grandes ruínas que rapidamente se tornou um centro arqueológico e artístico 
em potencial. Clérisseau realizou seus primeiros trabalhos no período de 1740 a 1750, compondo 
cenas fantásticas, cheias de dramaticidade, com colunas justapostas, arcos, pirâmides, sarcófagos e 
obeliscos. Entusiasmava-se não apenas com os devaneios propiciados pelo mundo clássico, mas com 
as representações dos monumentos romanos, esboçando inúmeros cenários de ruínas que mais tarde 
seriam publicados.
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como fazer perspectivas e criar ornamentos baseados na Antiguidade Clássica. Além 
disso, ambos visitaram as antigas edificações de Pisa e Florença, observando ainda as 
ruínas de Herculano e as pinturas em estuque das villas da costa oeste italiana.

A estadia de Adam em Roma e o percurso dos levantamentos arquitetônicos6

Continuando sua viagem, Adam chega a Roma, se estabelecendo na casa 
Guarnieri, próxima à Piazza di Spagna, no período de fevereiro de 1755 a maio de 
1757 (TAIT, 1996, p.10). Já naquela época, Robert tinha a intenção de levar seu mestre 
de estudos - Clérisseau, com ele para Londres. Porém, a falta de tempo e o intenso 
programa de trabalho tornou necessário um escritório provisório em Roma, onde Adam 
foi instruído por um círculo de acadêmicos franceses escolhidos por Clérisseau. Entre 
eles estavam Laurent-Benoît Dewez, Jean-Baptiste Lallemand e Pécheux, prontos 
a ensinar temas de arquitetura, paisagismo e desenho figurativo, respectivamente. 
Da maioria dos desenhos realizados, as perspectivas de Clérisseau e os capricci de 
Lallemand são os mais numerosos.

Certamente, tais esboços e as variações criadas por Adam causaram espanto e 
assombro quando eles mais tarde foram expostos à sociedade londrina. Embora muitas 
vezes ficassem como desenhos inacabados, os arranjos menos artísticos, juntamente 
com os cadernos de croquis e aquarelas, teriam formado uma poderosa visão do 
classicismo, tornando-se uma verdadeira novidade na capital inglesa. 

Essa coletânea, portanto, foi o resultado do ensino intensivo dado por Clérisseau, 
mestre na elaboração de numerosos desenhos retratando a Roma antiga e os detalhes 
decorativos do Renascimento, como cornijas, frisos, tetos, pinturas de parede, estátuas e 
vasos, bem como as cenas mais comuns sobre as ruínas arquitetônicas. Os ornamentos, 
sobretudo, tornaram-se uma enorme fonte de imaginação para a arquitetura e a 
decoração do neoclassicismo, futuramente incorporados com originalidade no estilo 
Adam (McCORMICK, 1990, p.25). 

Alguns esboços e anotações realizados por Adam na viagem de abril de 1755 
parecem ser típicos desse método de aprendizado. Seu tutor estabelecia os itinerários 
e os locais que deveriam ser retratados, incluindo, além dos monumentos romanos, as 
descobertas arqueológicas ao redor de Nápoles, conforme mostra a figura 2:

6  Na coleção do Museu John Soane, em Londres, existem registros comprovando que Adam 
também esteve em Nimes, em dezembro de 1754, e em Portofino, próximo a Gênova, em janeiro de 
1755. Entretanto, a partir dessa data, até meados de 1756, não se tem informações precisas quanto ao 
trajeto de suas viagens.
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Figura 2: Perspectiva de ruína clássica em Puzzuoli, C. L. Clérisseau, 1755. A vista elaborada por 
Clérisseau mostra as novas escavações feitas na região. Fonte: TAIT, A. A. Robert Adam. The Creative 
Mind: from the sketch to the finished drawing. London: The Soane Gallery, 1996. p.02.

 Ainda na capital italiana, Adam teria conhecido o famoso gravurista Giovanni 
Battista Piranesi7. Entusiasmados com a grandiosidade e a magnificência das ruínas da 
Antiguidade, os dois exploraram a cidade dimensionando e fazendo esboços de seus antigos 
monumentos, além de visitar o Campus Martius e outras raridades ao redor de Roma. 

Ao exercitar temas fantásticos, Adam fez com que Roma se tornasse palco para 
o treinamento de seus desenhos. Alguns deles eram projetos impossíveis de serem 
realizados, como devaneios exagerados, em que as condições humanas (intrínsecas aos 
projetos arquitetônicos) deixavam de ser relevantes. Nota-se, portanto, a influência de 
Piranesi em seu trabalho, através da liberdade artística encontrada em seus desenhos, 
havendo a impressão de que o artista, de fato, desenvolvia sua criatividade. 

A eventual introdução de temas românicos e góticos também seria bastante 
visível e original, pois até o final do século XVII, ainda não tinham sido retomados 
dentro da estética arquitetônica inglesa. Certamente, Robert Adam foi um dos primeiros 
arquitetos na Grã-Bretanha que conscientemente rompeu com esse espírito de servidão 
rígida à Antiguidade Clássica (como teriam feito os precursores do neoclassicismo 
em seu país) trazendo novas contribuições estilísticas, não só de inspiração histórica, 
mas incorporando os elementos encontrados nas escavações arqueológicas, como os 
motivos pompeianos, presentes na decoração de interiores e no desenho de mobiliário, 
que caracterizam seu estilo decorativo. 8

7  Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) se estabelece definitivamente em Roma, a partir 
de 1745, onde começa a trabalhar na sua magistral série de impressões que representavam prisões 
imaginárias, vistas de Roma, somando-se às suas visões fantásticas do mundo antigo. Trabalhando junto 
com Adam e Clérisseau, esse artista-arqueólogo alcança um resultado expressivo na formulação de seu 
renascimento romano, visível através do seu conhecimento e de seu olhar peculiar sobre a Antiguidade 
Clássica.
8  Como as fontes de inspiração para Adam eram versáteis, ele pôde elaborar um estilo bem mais 
flexível que o neopalladianismo, então em voga na Inglaterra, adaptando-se às várias composições de 
projeto. Vid. BAZIN, G. Barroco e Rococó. São Paulo: Martins Fontes, 1993. p.283.
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A visita ao Palácio do Imperador Diocleciano, em Spalato

Para completar sua experiência italiana, seria necessário um novo desafio – a 
produção de um livro espetacular. Na companhia de Piranesi, Clérisseau e mais dois 
desenhistas assistentes, entre eles Antônio Zucchi, Adam partiu para a costa da Dalmácia 
(atual região da Croácia) com o intuito de realizar uma inspeção cuidadosa nas ruínas 
do antigo Palácio do Imperador Diocleciano. O arquiteto, portanto, em busca de fontes 
de inspiração ainda mais audaciosas, conseguiu avançar mais do que o próprio Palladio, 
observando meticulosamente e dedicando uma atenção especial às obras do Império 
Romano, como as ruínas daquela importante edificação (BETJMAN, 1977, p.68).

A equipe velejou de Veneza a Spalato, seguindo a costa do Mar Adriático, em 
julho de 1757, sob o controle veneziano e, mesmo assim, foram suspeitos de espionagem 
nas fortificações com o pretexto de estarem investigando e retratando as obras (HOAR, 
1983, 142). Rapidamente, Adam passa a documentar todas as dificuldades de acesso ao 
palácio em ruínas, construído no século IV d. C. Os estudos foram finalizados em cinco 
semanas e o material coletado foi suficiente para a realização de um trabalho exemplar, 
publicado seis anos após o retorno de Adam à sua terra natal, como ilustra a figura 3:

Figura 3: Ruínas do Palácio do Imperador Diocleciano. Frontispício da publicação. Robert Adam, 
1764. Ilustração apresentada na introdução do seu magnífico portfolio, cujas imagens foram finalizadas 
em Veneza, sob a supervisão de Clérisseau e de seu irmão James Adam. Fonte: BEARD, G. The Work 
of Robert Adam. 5.ed. London: Bloomsbury Books, 1992. p.iv.
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Essa viagem, portanto, exerceu um papel importante na sua reputação enquanto 
arquiteto, fazendo com que a experiência obtida in loco lhe permitisse desenvolver 
notáveis habilidades que futuramente estariam sintetizadas no chamado estilo Adam.  
Sua visita a Spalato também contribuiu para um encerramento grandioso da proposta 
inicial de fazer um Grand Tour, tornando Robert Adam um mestre e uma autoridade 
suprema no pequeno mundo da arquitetura inglesa. O livro sobre a reconstituição 
do Palácio de Diocleciano obteve uma notável repercussão, por incluir gravuras de 
Piranesi, e foi tido como um marco notório de sua visita à Itália. 

A importância do Grand Tour na formação do estilo Adam

Summerson (1977, p.412) afirma que no temperamento de Robert Adam, o 
estudante, o explorador, o arquiteto e o grande turista formavam uma só unidade e seu 
livro pode ser considerado um marco do neoclassicismo inglês. A importância da sua 
viagem internacional se dá pelo valor atribuído às academias italianas, tidas na época 
como locais de interesse para quem apreciava arte, literatura e ciências em geral. 

Também foi um período de treinamento intensivo e enérgico, que complementou 
os estudos iniciais no Condado de Blair-Adam, na Escócia, agora reavaliados e 
incorporados à sua brilhante experiência internacional. Robert se tornou um exímio 
projetista do escritório de seu pai e suas composições clássicas e simétricas passaram 
a ser revestidas por um capriccio pitoresco, referente aos ensinamentos dados por 
Piranesi e Clérisseau. 

A influência de outros mestres também tornou-se visível, como Lallemand, 
que incentivou Robert a utilizar técnicas de representação que misturavam edificações 
e paisagens à moda pitoresca, como mostra a figura 4. Dewez também lhe ensinou 
métodos de desenho arquitetônico, além de perspectivas grandiosas das construções. 

Figura 4: Capriccio ou estudo rápido sobre as ruínas clássicas, J. B. Lallemand, 1757. Através dos 
elementos característicos das composições paisagísticas de Lallemand, Adam passou a elaborar seus 
desenhos com maior destreza. Fonte: TAIT, A. A. Robert Adam. The Creative Mind: from the sketch to 
the finished drawing. London: The Soane Gallery, 1996. p.07.
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Piranesi exerceu uma influência poderosa na interpretação de Adam sobre 
as obras do passado. Na figura 5, temos as últimas ideias desse artista relatadas em 
seu Parere sur l’architettura, dando importância à liberdade de imaginação, com 
composições cheias de vivacidade e um senso dramático que dificilmente Adam 
conseguiria se igualar pois, seus projetos sempre se ajustavam a algum tipo de 
planta, para serem construídos, ou seja, uma visão totalmente diferente  das propostas 
fantásticas oferecidas por Piranesi.

Figura 5: “Fantasia arquitetônica” – prisões imaginárias, G. B. Piranesi, 1755. Fonte: TAIT, A. 
A. Robert Adam. The Creative Mind: from the sketch to the finished drawing. London: The Soane 
Gallery, 1996. p.21.

Os banhos romanos, especialmente de Diocleciano e Caracalla, também foram 
importantes para o desenvolvimento dos projetos arquitetônicos, como mostra a figura 6:

Figura 6: Desenho da planta baixa das Termas de Diocleciano, Robert Adam, 1756. Nota-se aqui a 
grandeza e complexidade dos Banhos do Império Romano. No outono de 1756, Adam escreve de Roma 
dizendo que os Banhos de Deocleciano “estão quase terminados”, os de Caracalla “estão em andamento”, e 
em abril de 1757, “meus desenhos agora estão concluídos”. Fonte: TAIT, A. A. Robert Adam. The Creative 
Mind: from the sketch to the finished drawing. London: The Soane Gallery, 1996. p.13.
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Com a experiência adquirida durante o Grand Tour, portanto, Adam deixou de 
ser um provinciano arquiteto escocês para se tornar uma figura cosmopolita, mostrando 
habilidade e fortes conhecimentos profissionais. 

Entre as décadas de 1770 a 1790, o estilo Adam também ganhou notoriedade 
pela combinação leve e singela com a estética do estilo  rococó, embora o uso das 
cores tivesse sido marcado pelos tons fortes, sob a influência de Giuseppe Manocchi9, 
e associado às pinturas etruscas, conforme nos mostra a figura 7: 

Figura 7: Interior da sala etrusca, Osterley Park, 1775-1776. Com decoração inspirada nos vasos 
clássicos e nas gravuras de Piranesi, é considerada o exemplo mais completo que apresenta motivos 
etruscos e pompeianos. Fonte: BEARD, G. The Work of Robert Adam. 5.ed. London: Bloomsbury 
Books, 1992. p.187.

9  Sobre a breve parceria de Manocchi com o escritório Adam, entre 1765-1766, vid. STILLMAN, 
Damie. English Neo-Classical Architecture. London: Zwemmer, 1988. 2 vol. p. 42-43.
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Conclusão

Os quatro anos investidos no Grand Tour possibilitaram a Robert Adam o ponto 
de partida para sua prática arquitetônica, pois assim que retornou a Londres, trouxe 
consigo uma excepcional bagagem técnica, artística e profissional adquirida com os 
mais importantes mestres da época, dentre eles Piranesi e Clérisseau. Além disso, o 
Grand Tour pela Itália lhe possibilitou ter contato, em primeira mão, com os estudos 
mais recentes sobre a Antiguidade, incluindo o trabalho de artistas do Renascimento e 
os levantamentos arqueológicos até então realizados. 

Por fim, sabemos que além da importância da escola palladiana, introduzida 
por Lord Burlington, no início do século XVIII, e as referências de composição 
renascentista; os elementos arqueológicos estudados tanto em seus fragmentos e 
pinturas parietais ou ainda em “cenários recriados” durante o Grand Tour, foram as 
fontes mais aproveitadas e exploradas exaustivamente em seus projetos, caracterizando 
o estilo Adam.

Pode-se considerar que seu interesse pela arqueologia clássica era fazer com 
que os ornamentos intrínsecos à cultura arquitetônica da Roma antiga, especialmente 
a arte pompeiana e etrusca, ressurgissem na decoração de interiores da Inglaterra do 
final do século XVIII. 
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Archaeology and Architecture in the 18th century: the Grand Tour’s importance in the 
conception of the Adam style

ABSTRACT: In the middle of the 18th century, at the beginning of the archaeological 
researches, especially in Pompeii and Herculaneum, the desire of exploring the 
Greek, Roman and Etruscan World was being increased. These civilizations became 
an investigation’s source not only by archaeologists, but artists and architects that 
also were traveling through Italy to find out new inspirations for their projects. By 
this way, the Scottish architect Robert Adam carried out his Grand Tour by Italy, 
where he improved his paintings and technical drawings, sharing his discoveries 
in the archaeological places with two masters – Piranesi and Clérisseau. The result 
of an intensive exploration added to a creative imagination, besides the inspiration 
on the Roman monuments and the Pompeian interiors, allowed him to create a new 
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fashionable interior design in England: the Adam style.

KEYWORDS: Italian archaeological sites; origins of the Adam style; English 
Neoclassicism; architecture in the 18th century
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ENCARCERAMENTO: UM ESTUDO DE CASO1 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo apresentar um estudo de caso no qual 
são avaliadas as relações entre o histórico de violência e o ingresso na vida criminal de 
uma mulher, bem como descrever uma intervenção psicológica realizada com a mesma, 
por meio do “Projeto Parceria”. Tal programa aborda aspectos psicoterapêuticos e 
experiências traumáticas (Módulo 1) e práticas parentais educativas positivas (Módulo 
2). Foi aplicada uma Entrevista Inicial, bem como os instrumentos: Inventário de 
Potencial de Abuso Infantil (CAPI), Inventário de Estilos Parentais (IEP), e Inventário 
Beck de Depressão (BDI), nos momentos pré-teste, pós-teste e follow up. Além disso, 
foram coletados semanalmente registros diários de bem-estar e competência parental. 
Os dados foram analisados de maneira qualitativa e quantitativa. Os resultados 
indicaram uma melhora em todos os escores dos instrumentos aplicados, bem como 
nos registros diários; a participante relatou melhoras no relacionamento com os filhos, 
apresentou indicativos de melhoras nas habilidades sociais e de resolução de problemas, 
em sua autoestima e passou a ficar engajada em atividades que poderiam lhe gerar 
renda. Tal intervenção parece indicar estratégias importantes de serem utilizadas com 
essa população, embora estudos futuros com maior número de participantes possam 
oferecer dados mais sólidos.

PALAVRAS-CHAVE: violência doméstica; fatores de risco; mulheres 
encarceradas.
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) reporta que, a cada ano, mais de 
1.6 milhões de pessoas ao redor do mundo perdem suas vidas em razão da violência, 
além daqueles que sobrevivem a atos violentos e convivem com suas consequências 
prejudiciais em sua saúde física, reprodutiva e mental. Portanto, a violência ocupa um 
encargo financeiro altíssimo para as economias nacionais, seja no sistema de saúde, 
em aspectos legais e/ou em quedas de produção no trabalho (OMS, 2012). 

Embora, cotidianamente, a mídia nos leve a refletir sobre a violência urbana 
na sociedade (roubos, assaltos, sequestros) ou em guerras, grande parte da população 
tem que lidar com a violência que ocorre no âmbito familiar, no espaço privado, 
sendo que diferentes terminologias têm sido utilizadas na literatura para descrever tais 
fenômenos, como por exemplo: violência doméstica; violência intrafamiliar; violência 
entre parceiro íntimo; violência conjugal e maus-tratos infantis. No presente trabalho 
utilizaremos o termo violência doméstica, a qual é definida como violência, explícita 
ou velada, literalmente praticada dentro de casa ou no âmbito familiar, entre indivíduos 
unidos por parentesco civil (marido e mulher, sogra, padrasto) ou parentesco natural 
pai, mãe, filhos, irmãos etc. (CAVALCANTI, 2007). 

As vítimas mais frequentes desse tipo de violência são as mulheres e crianças. 
Os episódios de violência contra a mulher comumente ocorrem em suas casas, e o os 
agressores, em geral, são homens, na maioria das vezes o parceiro, sendo os principais 
responsáveis pelas agressões e ameaças, seguidos pelos ex-maridos e ex-companheiros 
(VASCONCELOS, 2002). Em relação às crianças, o abuso é geralmente imposto 
pelos próprios pais ou responsáveis, presentes indistintamente em todas as categorias 
socioeconômicas, não respeitando credo, raça ou cor.

Pesquisas na área da psicologia têm apresentado fatores de risco que podem 
atuar como estressores ou facilitadores para o desencadeamento dos abusos. Tais 
fatores estão presentes em diferentes níveis, como proposto por Slep e O’Leary (2001), 
bem como por Tolan, Gorman-Smith e Henry (2006), e podem ser sistematizados da 
seguinte maneira: 
a) Fatores de risco contextuais: neles encontram-se a pobreza e a experiência de 
estresse (o qual pode ser desencadeado por desemprego, falta de moradia, rotinas de 
trabalho, padrões disfuncionais de pensamento).
b) Fatores de risco de relacionamentos sociais: incluem-se o histórico de agressão na 
família de origem, a parentagem pobre na família de origem, discórdia entre os pais, 
violência entre os pais e pouca satisfação com o relacionamento atual.
c) Fatores de risco pessoais: destacam-se a impulsividade, agressividade, poucas 
habilidades de resolução de problemas, sintomas de depressão, abuso de substâncias, 
história de comportamento antissocial (problemas de conduta e delinquência) e a idade.

Em relação ao comportamento antissocial, os autores observaram que níveis 
altos de comportamento antissocial em ambos os parceiros aumenta o risco de violência 
conjugal. Além disso, hipotetiza-se que o mesmo possa ser um elo na transmissão 
intergeracional dos maus-tratos infantis (características de pessoas antissociais são 
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parecidas com as características dos pais e das mães que abusam fisicamente de seus 
filhos). A respeito da idade, no que diz respeito da violência conjugal, os autores 
destacam que a vitimização de mulheres na adolescência e próximo aos 20 anos de 
idade é três vezes maior do que para mulheres acima dos 30 anos. Em relação aos 
maus-tratos infantis, quanto maior for a idade da mãe, menor a probabilidade de ela 
maltratar seu filho, especialmente quando a mãe tem mais de 20 anos e o pai mais de 
30 anos (SLEP & O’LEARY, 2001; TOLAN, GORMAN-SMITH & HENRY, 2006).

Outro fator de risco, geralmente citado na literatura devido a sua recorrência, 
consiste na intergeracionalidade – fenômeno pelo qual crianças expostas à violência 
doméstica, de modo repetitivo e intencional, tornam-se adultos que submeterão crianças 
às mesmas experiências pelas quais passaram. Tal fenômeno pode ser explicado a 
partir da teoria de aprendizagem social, postulada por Bandura (1977), a partir da qual 
a criança ao estar exposta a um modelo significativo que utiliza violência como forma 
de resolução de conflitos pode passar a utilizar a mesma estratégia para lidar com as 
situações adversas vivenciadas ou até mesmo para educar os filhos, na vida adulta. 
Ou seja, estar exposto à violência levaria a criança a aprender modelos de relação 
agressivos ou a ter uma modelação pobre de comportamentos adequados. 

Contudo, nem todas as crianças que foram expostas à violência doméstica estão 
destinadas a repetir os padrões comportamentais dos pais. Muitas crianças rejeitam 
completamente o uso de violência quando se tornam adultos, tentando romper esse 
ciclo. Estudos mostram que os pais que quebraram o ciclo de violência tiveram contato 
com suportes sociais com mais frequência e amplitude; em sua própria infância 
experimentaram um relacionamento próximo não abusivo e de suporte com um dos 
pais enquanto crescia; conseguiram desenvolver um repertório de expressar a agressão 
de forma adequada; foram capazes de realizar denúncias de forma mais detalhada e 
coerente sobre seu abuso precoce; tiveram menos sentimentos ambivalentes sobre a 
gravidez e tiveram bebês mais saudáveis (PEARS & CAPALDI, 2001).

No entanto, os pais incapazes de romper o ciclo de violência costumam carecer 
de outras habilidades sociais, não possuir apoio social adequado ou vivem com elevados 
níveis de estresse (BEE, 2003). Isso demonstra que a questão da intergeracionalidade 
continua sendo preocupante, principalmente num país como o Brasil, onde a realidade 
social contribui para o desencadeamento desses fatores, ou seja, a falta de assistência 
para crianças vítimas, o baixo nível de qualidade de vida da população e o alto índice 
de violência urbana, principalmente nas grandes cidades.

Tal problema é ainda mais premente quando pensamos em uma população de 
alto risco e comumente negligenciada: as mulheres encarceradas. Em uma revisão da 
literatura realizada por Ormeño, D’Affonseca e Williams (submetido), observou-se 
que, no Brasil, são poucos os estudos realizados com essa população, e ainda mais 
escasso o trabalho realizado com os filhos dessas mulheres, buscando compreender os 
fatores de risco que as levaram a cometer algum delito. 

Vale destacar que o número de mulheres encarceradas no Brasil vem aumentando 
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consideravelmente. Em dezembro de 2010 o número de mulheres encarceradas no 
Estado de São Paulo era de 8,491, já em dezembro de 2011 tal número passou para 9,762 
– ou seja, um aumento de 1,271 mulheres em um ano (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 
2012). A população feminina brasileira encarcerada é composta por mulheres jovens, 
solteiras, com pouca ou baixa escolaridade, afrodescendente e com filhos. Em relação 
ao tipo de crime realizado, há uma predominância no envolvimento com drogas, seja 
como usuária ou com tráfico (ORMEÑO, D’AFFONSECA & WILLIAMS, submetido). 
Dados preliminares indicam histórico de maus-tratos na infância e vitimização por 
violência doméstica como fatores de risco comumente presente nessa população. 
Portanto, é necessário realizar intervenções com as mulheres encarceradas, pois em 80% 
dos casos elas são mães e expõem seus filhos a riscos (ORMEÑO & WILLIAMS, 2011). 

Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar um estudo 
de caso no qual são avaliadas as relações entre o histórico de violência e o ingresso na 
vida criminal de uma mulher com histórico de encarceramento, bem como descrever 
uma intervenção realizada com a mesma no sentido de aprimorar suas habilidades no 
manejo do comportamento de seus filhos e empoderá-la em relação à violência sofrida.

Caracterização e queixa

Na época da intervenção, Janete (nome fictício) tinha 43 anos de idade, 
apresentava nível educacional até o ensino médio completo, estava desempregada, 
era viúva, tinha quatro filhos, relatou histórico de violência doméstica pelo ex-marido 
(falecido), com o qual conviveu por 12 anos e sofreu três tipos de violência por 
parte dele (física, psicológica e sexual), de frequência semanal. Permaneceu em tal 
relacionamento por medo, pois o parceiro fazia ameaças caso ela se separasse dele, 
além de dificuldades financeiras. Relatou que o seu relacionamento com os filhos 
era ruim, pois sempre teve dificuldades financeiras em manter os quatro filhos e, 
com isso, ficava muito nervosa e estressada. Além de histórico de violência pelo ex-
marido, Janete também relatou ter sofrido de violência física e psicológica na infância 
por parte de sua mãe, sendo o pai ausente. Após o falecimento de seu ex-marido, 
Janete passou a se relacionar com um ex-presidiário e mantinham união estável. No 
entanto, as dificuldades financeiras perduraram e Janete aceitou uma proposta de uma 
conhecida para levar droga de um ponto até outro da cidade em troca de duzentos 
reais. Em tal ocasião, Janete foi presa em flagrante por tráfico de drogas e, no período 
da intervenção psicológica, estava respondendo ao julgamento em liberdade. Janete 
procurou o serviço de psicologia porque se sentia deprimida. Queixava-se de que ela e 
seu parceiro não conseguiam um posto de trabalho devido ao histórico em suas fichas 
criminais e isto a deixava triste e irritada. Além disso, não tinha paciência com os 
filhos, e acabava por utilizar o castigo corporal para educá-los. 
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Procedimento

Janete participou de um Programa de intervenção a mulheres vítimas 
de violência doméstica, o “Projeto Parceria”, desenvolvido pelo Laboratório 
de Análise e Prevenção da Violência (Laprev), situado no Departamento de 
Psicologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O objetivo do Projeto 
Parceria consiste em trabalhar os aspectos emocionais relacionados ao histórico 
de violência doméstica sofrido por mães (Módulo 1), bem como orientar as mães 
participantes sobre práticas parentais educativas positivas (Módulo 2). Para o 
presente estudo, foi adotada a técnica de mesclar ambos os módulos nas sessões 
alternadamente, assim como proposto por Santini (2011), a fim de maximizar os 
resultados da intervenção. Portanto, a cada sessão era trabalhado um capítulo 
de cada Módulo: em uma sessão o capítulo 1 do Módulo 1, na próxima sessão o 
capítulo 1 do Módulo 2, em seguida o capítulo 2 do Módulo 1, na outra sessão 
o capítulo 2 do Módulo 2, e assim por diante, totalizando as 16 sessões, oito de 
cada módulo.

Foram realizados 20 encontros semanais e individuais com Janete, com 
duração de cerca de 50 minutos cada, conduzidos da seguinte maneira:

1. As duas primeiras sessões envolveram coleta de informações gerais e 
aplicação dos seguintes instrumentos: Entrevista Inicial com Mães Vítimas de 
Violência Doméstica (WILLIAMS ET AL 2010); Child Abuse Potential Inventory 
- CAPI (Inventário de Potencial de Abuso Infantil) (MILNER, 1994); Inventário 
de Estilos Parentais – IEP (GOMIDE, 2006); e o Beck Depression Inventory - BDI 
(Inventário Beck de Depressão) (BECK, RUSH, SHAW & EMERY, 1979).

2. As sessões seguintes foram de intervenção, apoiadas nas cartilhas do 
Projeto Parceria, e contabilizaram em 16 encontros. Cabe ressaltar que Janete 
também entregou, semanalmente, registros contendo notas de zero a 10 acerca 
de seu bem-estar e competência parental. As técnicas utilizadas nas sessões eram 
baseadas no relaxamento, role-playing, reforço positivo e diferencial, estabelecer 
limites e regras, Habilidades Sociais, time-out. 

3. Por fim, foi realizada uma sessão para reaplicação dos instrumentos no 
momento pós-teste e uma sessão de follow up (três meses após a data do pós-teste). 

Análise dos dados

Os dados da Entrevista Inicial foram sistematizados e categorizados. Os 
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instrumentos foram analisados de acordo com os seus respectivos manuais, de forma 
a se ter informações sobre o desempenho parental (IEP e CAPI) e bem-estar (BDI) da 
participante. Sobre os Registros Diários, os dados (notas) referentes às duas variáveis 
foram tabulados e calculada média em cada categoria por semana, e o resultado foi 
disposto em uma figura de frequência. 
Resultados e Conclusão 

Inicialmente serão descritos os dados pré/pós/follow up dos instrumentos 
aplicados. Em relação ao BDI, Janete apresentou o escore 17 (depressão leve) no pré-
teste, 12 (depressão leve) no pós-teste e 7 (ausência de depressão) no follow up. A 
respeito do CAPI, Janete apresentou o escore 272 (comportamento potencialmente 
abusivo) no pré-teste, o escore 211 (comportamento não abusivo) no pós-teste, 
retornando a apresentar comportamento potencialmente abusivo (escore 267) no follow 
up. Por fim, no IEP, Janete apresentou o escore 17 (estilo parental de risco) no pré-
teste, mantendo o mesmo padrão no pós teste (escore 20), e no follow up apresentou o 
escore 50 (estilo parental regular e abaixo da média). 

 
Figura 1: Escores de Janete nos instrumentos BDI, CAPI e IEP nos três momentos 
da aplicação do Programa.



218 Multiciência, São Carlos, 11: 212 - 222, 2012

Paolla Magioni Santini, Sabrina Mazo D’affonseca, Gabriela Isabel Reyes Ormeño e Lúcia Cavalcanti de 
Albuquerque Williams 

 
Figura 2: Registros Diários de Janete. LB = Linha de base; M1 = Módulo 1; M2 = Módulo 2; BE = 
Bem-estar; CP= Competência parental.

  Nos dados dos Registros Diários (Figura 2), Janete atribuiu a si mesma 
notas baixas no momento pré-teste (entre 3-5) em ambas as variáveis, bem-estar e 
competência parental. Na primeira metade da intervenção, notou-se um aumento das 
notas nas primeiras sessões e movimento decrescente nas notas próximas à metade. 
A partir da 13ª sessão as notas aumentaram, mantendo-se entre 8-9 até o final da 
intervenção. 

Pode-se notar que as menores médias foram observadas na variável 
Competência Parental, sendo que ambas as variáveis apresentaram semelhança na 
média das notas na maior parte dos registros avaliados, com destaque nas últimas 
semanas da intervenção. A diferença encontrada nos momentos pré-teste e final da 
intervenção pode ser avaliada como expressiva (de 3-5 para 8-9).

Portanto, verificou-se melhora nos escores dos instrumentos BDI e IEP 
aplicados, sendo que os escores do instrumento CAPI retornaram ao status clínico 
semelhante ao anterior da intervenção. Isso pode indicar que, embora Janete estivesse 
aplicando estratégias parentais mais adequadas, a falta de auxílio da terapeuta e a 
continuidade dos estressores (falta de emprego, dificuldades financeiras e problemas de 
comportamentos dos filhos) favoreceram para aumentar o seu potencial agressor. Nos 
registros diários, houve melhora na sua autoavaliação ao longo da intervenção. Além 
disso, ao final da intervenção, a participante relatou melhoras no relacionamento com 
os filhos, apresentou indicativos de melhoras nas habilidades sociais e de resolução de 
problemas, melhoras na sua autoestima e estava engajada em atividades que poderiam 
lhe gerar renda. 

Discussão

No caso apresentado, é possível observar os riscos aos quais as crianças estão 
expostas quando há violência entre seus pais, uma vez que até mesmo crianças que não 
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estão presentes durante os conflitos parentais podem sofrer consequências negativas a 
curto, médio e longo prazo (BRANCALHONE, FOGO & WILLIAMS, 2004). Além 
disso, as mães vítimas de violência apresentam dificuldades no que se refere à educação 
dos filhos, pois podem apresentar sintomas de depressão, Transtorno de Estresse Pós-
Traumático, ansiedade, entre outros. Com isso, tais mães podem apresentar ora um 
estilo parental autoritário, ora negligente, o que pode prejudicar o relacionamento com 
seus filhos, bem como influenciar no desenvolvimento saudável dos mesmos. Tais 
crianças podem apresentar problemas de aprendizagem, de relacionamento com os 
colegas na escola, de comportamento em geral, maior frequência de agressões aos 
irmãos e pares, podem apresentar sintomas relacionados a transtornos psicológicos, 
como a depressão e ansiedade. Caso não recebam ajuda, essas crianças poderão 
propagar a violência sofrida, mantendo o ciclo vicioso da violência (MALDONADO 
& WILLIAMS, 2005). 

 Além disso, ao estar exposta a um ambiente violento, a criança acaba não 
aprendendo habilidades adequadas de resolução de problemas, recorrendo a um padrão 
de passividade e aceitação da violência imposta por um terceiro, ou, no outro extremo, 
lançando mão de comportamentos agressivos para lidar com as situações (WILLIAMS, 
2003). Ambas as estratégias levam a prejuízos nos relacionamentos sociais, os quais 
são estabelecidos de maneira que o indivíduo se vê imerso em uma situação que ele 
acredita ter pouco controle e, com isso, recorre a soluções que trazem um benefício 
imediato, mas que apresenta consequências graves em longo prazo – como quando 
Janete aceita levar drogas para receber um dinheiro e pagar algumas contas, mas acaba 
ficando presa por conta do ato ilícito praticado.

Assim, o histórico de violência de Janete (violência pelo parceiro conjugal 
e maus-tratos na infância), associado a fatores de risco como a precária condição 
financeira, falta de habilidades parentais e estar um ambiente aversivo, podem ter sido 
preditores para a dificuldade de manejo de comportamento dos filhos, seu envolvimento 
na vida criminal e, também, com um parceiro presidiário, e, consequentemente, 
inclusão na vida criminal, tal como apontado por Dalley (2002). Vale destacar que 
apesar de todas as dificuldades enfrentadas por Janete, ela foi capaz de reconhecer 
que precisava de ajuda para lidar com a situação, buscando apoio em órgãos públicos 
do Município (posto de saúde, Centro de Referência de Assistência Social, Unidade 
Saúde Escola, Conselho Tutelar), o que pode ter auxiliado no seu engajamento na 
intervenção proposta e nos ganhos conseguidos ao longo do processo. 

Os dados de follow-up indicaram que alguns ganhos foram mantidos após 
a intervenção, destaque especial para ausência dos sintomas de depressão ao final 
da intervenção e o escore de estilo parental indicando que ela apresentava práticas 
educativas regulares ou abaixo da média esperada. Considerando as situações de 
vulnerabilidade vivenciadas por Janete e seus filhos e os escores obtidos no inicio 
da intervenção, tais dados são positivos e indicam que, quando a mãe melhora, tanto 
subjetivamente quanto aplicando estratégias disciplinares mais adequadas e reforçam 
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positivamente os comportamentos adequados de seus filhos, estes, consequentemente, 
começam a apresentar um aumento dos comportamentos apropriados e uma diminuição 
dos comportamentos inadequados, o que pode contribuir para um aumento do senso 
de competência parental e melhora no estilo parental apresentado pela mãe. Com isso, 
espera-se que diminuam as probabilidades de Janete utilizar maus-tratos infantis e, 
consequentemente, interromper o ciclo da intergeracionalidade.

Poucos dados são encontrados sobre o histórico ou família de origem do 
preso brasileiro, dados sobre o adolescente em conflito com a lei indicam que há 
um considerável número deles provenientes de famílias monoparentais dirigidas por 
mães com histórico de violência (GALLO & WILLIAMS, 2008). Desta forma se 
considerarmos que estas mulheres estão expostas a um ambiente de violência se faz 
necessário um atendimento, tanto com as mulheres em situação de encarceramento, 
tanto com os filhos destas mulheres visando prevenir a intergeracionalidade da 
violência. Tal fato não significa estigmatizar esta população (tanto mulheres ou 
crianças) e sim de apontar as inúmeras situações de vulnerabilidade as quais estão 
expostos, visando a realização de programas preventivos para minimizar os problemas 
enfrentados por eles.

Domestic Violence and Incarceration: A case-study

ABSTRACT: This paper aims to present a case study which assessed the relationship 
between a woman’s history of violence and her entry into the criminal life, as well 
as to describe a psychological intervention with her. The participant completed the 
“Partnership Project”, which endorses aspects of psychotherapeutic and traumatic 
experiences (Unit 1) and positive parental educational practices (Unit 2). It was 
applied an initial interview, as well as the following instruments: Child Abuse 
Potential Inventory (CAPI), Parenting Styles Inventory (IEP) and Beck Depression 
Inventory (BDI), which were evaluated at pre-test, post-test, and follow up phases. In 
addition, a Daily-Record of Wellbeing and Parental Competence Sense was collected 
weekly. The data were analyzed qualitatively and quantitatively. Results showed an 
improvement in all scores of the instruments applied, as well as in the daily records, 
and the participant reported better relationship with her children, showing indications 
of improvements in social skills and problem-solving, as well as in their self-esteem. 
In addition, she started to engage herself in activities that could generate income. This 
intervention seemed to indicate important strategies to be used with this population, 
although further studies with a larger number of participants could provide stronger 
results.



221Multiciência, São Carlos, 11: 212 - 222, 2012

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ENCARCERAMENTO: UM ESTUDO DE CASO

KEYWORDS: domestic violence; risk factors; incarcerated women. 

Referências Bibliográficas 

BANDURA, A. Social Learning Theory. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. 1977. 

BECK, A. T., RUSH, A. J., SHAW, B. F. & EMERY, G. Cognitive Therapy of 
Depression: A treatment manual. New York: Guilford Press. 1979.

BEE, H. A criança em desenvolvimento. Tradução: Maria Adriana Veríssimo Veronese. 
9ª edição. Porto Alegre: Artmed. 2003. 

BRANCALHONE, P. G., FOGO, J. C. & WILLIAMS, L. C. A. Crianças expostas à 
violência conjugal: avaliação do desempenho acadêmico. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 
20 (2), 113-117. 2004. 

CAVALCANTI, S. V. S. F. Violência doméstica contra a mulher no Brasil. Ba, 
Podium. 2007

DALLEY, L. P. Policy implications relating to intimate mothers and their children: Will 
the past be prologue? The Prison Journal, 82, 234-268. 2002.

GALLO, A E. & WILLIAMS, L C. A. A escola como fator de proteção à conduta 
infracional de adolescentes. Cadernos de Pesquisa, 38 (133), 41-59. 2008.

GOMIDE, P. I. C. Inventário de Estilos Parentais - IEP: Modelo teórico, Manual de 
aplicação, apuração e interpretação. Petrópolis: Vozes. 2006.

GREENE, S., HANEY, C & HURTADO, A. Cycles of Pain: Risk Factors in lives of 
incarcerated Mothers and their children. The Prison Journal, (80) 3-23. 2000.

MALDONADO, D. P. A. & WILLIAMS, L. C. A. O comportamento agressivo de 
crianças do sexo masculino na escola e sua relação com a violência doméstica. Psicologia 
em Estudo, 10 (3), 353-362. 2005. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Infopen-Estatisticas. Disponível em <http://portal.mj.gov.
br> Acessado em 10/07/2012.

MILNER, J. S. Assessing Physical Child Abuse Risk: The Child Abuse Potential 
Inventory. Clinical Psychology Review, 14 (5), 547-583. 1994.

MUMOLA, C.J. Incarcered Parents and Their Childrens. Washigton, DC: Bareu of 



222 Multiciência, São Carlos, 11: 212 - 222, 2012

Paolla Magioni Santini, Sabrina Mazo D’affonseca, Gabriela Isabel Reyes Ormeño e Lúcia Cavalcanti de 
Albuquerque Williams 

Justice Statistics. 2000.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS). Ações de Prevenção da Violência. 
2012. Disponível em <http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/en>. 
Acessado em 15/05/2012. 

ORMEÑO, G. I. R. & WILLIAMS, L. C. A. Situações Traumáticas enfrentadas por 
filhos de mulheres encarceradas. Anais do Encontro da Sociedade Brasileira de 
Psicologia. Belém PA, Brasil, 2011.

ORMEÑO, G. I. R., D’AFFONSECA, S. M. & WILLIAMS, L. C. A. O que sabemos 
sobre mulheres encarceradas: uma revisão da literatura. Submetido.

PEARS K. C. & CAPALDI D. M. Intergenerational transmission of abuse: a two-
generational prospective study of an at-risk sample. Child Abuse Neglect, 25(11), 1439-
61. 2001.

SANTINI, P. M. Eficácia de Procedimentos Para Maximizar Senso de Bem-estar e 
Competência Parental a Mulheres Vitimizadas. Dissertação de mestrado. Programa de 
Pós-Graduação em Psicologia, UFSCar. 2011.

SLEP, A. M. S. & O’LEARY, S. G. Examining partner and child abuse: Are we ready for 
an integrated theory of family violence? Child and Family Psychology Review, 4, 87-
108, 2001.

TOLAN, P., GORMAN-SMITH, D., & HENRY, D. Family violence. Annual Review of 
Psychology, 57, 557-583. 2006. 

VASCONCELOS, I. F. Resolução Violenta de Conflitos entre Casais: quem sai 
perdendo? Trabalho apresentado no XIII Encontro da Associação Brasileira de 
Estudos Populacionais, realizado em Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil de 4 a 8 de 
novembro de 2002.

WILLIAMS, L .C. A. Entrevista Inicial com Mulheres Vítimas de Violência Doméstica. 
Em: L. C. A Williams, J. M. D. Maia & K. S. A. Rios (Orgs). Aspectos Psicológicos da 
Violência: Pesquisa e Intervenção Cognitivo-Comportamental. (pp. 549-558). Santo 
André: ESETec. 2010.

WILLAMS, L. C. A; PADOVANI, R. C. & BRINO, R. F. O Empoderamento da Família 
para enfrentar a violência doméstica. Práticas exemplares em gênero, etnia e saúde. 
São Carlos: EdUFSCar: OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde). 2009.



223Multiciência, São Carlos, 11: 223 - 231, 2012

CLIENTELISMO, PATRIMONIALISMO E CIDADANIA NO BRASIL URBANO
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URBANO

Fransérgio FOLLIS1

RESUMO: O presente texto tem como objetivo central demonstrar de que maneira 
o patrimonialismo e o clientelismo, dois fenômenos tradicionais da cultura política 
brasileira, vem prejudicando o desenvolvimento da cidadania urbana no Brasil 
ao dificultar o acesso à moradia e aos equipamentos e serviços urbanos coletivos, 
entendidos como direitos sociais dos moradores da cidade.

PALAVRAS-CHAVE: cidadania; direitos sociais urbanos; clientelismo; 
patrimonialismo; Brasil.

 Em todos os lugares onde se desenvolveram, as cidades criaram novas 
necessidades e, ao mesmo tempo, novas possibilidades de acesso a melhoramentos 
como o abastecimento de água tratada, rede de esgoto, galerias de águas pluviais, 
iluminação pública, energia elétrica, transporte coletivo, coleta de lixo, calçamento das 
ruas, praças ajardinadas, centros esportivos, culturais e de lazer, etc.
 No Brasil, entretanto, assim como em outros países subdesenvolvidos, fatores 
como o crescimento acelerado e desordenado das cidades, a dificuldade financeira 
dos municípios, a incompetência administrativa, a falta ou o descumprimento do 
planejamento urbano, o descaso dos governantes pelos problemas urbanos da periferia 
e o direcionamento das verbas públicas para o atendimento de interesses pessoais e de 
grupos, dificultaram em grande medida a democratização do acesso aos equipamentos 
e serviços públicos urbanos, contribuindo, assim, para o agravamento da injustiça 
social.
 Com isso, apesar dos diferentes graus de intensidade, o processo de urbanização 
das cidades brasileiras foi marcado pela segregação das camadas mais pobres em 
periferias desprovidas parcial ou totalmente de equipamentos e serviços públicos 
necessários a uma vida urbana digna. A esse respeito, é digno de nota o fato de que, 
em 1998, as cidades brasileiras abrigavam 11,4% dos 55% de domicílios sem acesso à 
água potável e 48,9% dos domicílios urbanos não eram atendidos pela rede de esgotos. 
(MARICATO, 2002).
1 Graduado e Mestre em História pela UNESP-Franca-SP e Doutor em Sociologia pela UNESP-
Araraquara-SP. Professor e Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Gestão do Turismo do 
Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, Rua Miguel Petroni, 5111, 13563-470 São Carlos -SP. 
E-mail: follis25@gmail.com.
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 Em muitas cidades o déficit habitacional e a pobreza provocaram também o 
surgimento de cortiços e favelas, locais onde as condições de moradia e de vida são 
extremamente precárias. Nas favelas, em razão da ocupação do solo se dar ilegalmente, 
os moradores ficaram sujeitos às ordens judiciais de desocupação por mandatos de 
integração de posse. Além disso, grande parte das construções ocorreu em áreas de 
risco de desmoronamentos e enchentes. Em razão da falta de equipamentos coletivos 
básicos ou de condições para pagar as taxas de implantação, ligação e consumo, 
tornaram-se comuns as ligações clandestinas e precárias de água e energia elétrica. Em 
muitas favelas e bairros periféricos, a água somente é obtida em bicas, chafarizes ou 
caminhões pipas, e, na emergência, mediante compra. O esgoto geralmente corre a céu 
aberto, colocando em risco a saúde das pessoas. A falta de iluminação pública deixa as 
ruas e vielas às escuras, facilitando a ação de criminosos e aumentando a insegurança.
 Não resta dúvida que o acesso diferenciado aos equipamentos e serviços 
urbanos coletivos se tornou um componente de grande importância na composição 
da desigualdade social no Brasil. Conforme ressalta Santos (1994), as cidades fazem 
dos habitantes das periferias, dos cortiços e das favelas, pessoas ainda mais pobres. 
Assim, a pobreza urbana não é apenas resultado do modelo sócio-econômico, mas 
também da não universalização do acesso aos equipamentos e serviços públicos 
coletivos necessários a uma qualidade de vida condizente com o progresso econômico 
das cidades e do país.2

 Conceitualmente, o direito à moradia e a equipamentos e serviços públicos 
coletivos integram o grupo dos direitos sociais, uma das três esferas que compõe a 
concepção moderna de cidadania estabelecida pelo sociólogo inglês Theodor H. 
Marshall para analisar o desenvolvimento da cidadania na Inglaterra: os direitos civis 
ou individuais, os direitos políticos e os direitos sociais.3 Apesar dos complementos e 
reformulações propostos por alguns autores, essa concepção ainda se mantém como 
principal marco referencial para se analisar o fenômeno da cidadania.
 Os direitos civis são aqueles que buscam garantir as liberdades individuais 
contra a intervenção do Estado. Compreendem o direito à vida e à propriedade, as 
liberdades de ir e vir, de palavra e consciência, de firmar contratos, de organizar-se 
e se associar, de ter respeitada a inviolabilidade do lar e das correspondências, de ter 
acesso à justiça e ser tratado com igualdade perante a lei. São direitos cuja garantia 
se baseia na existência de uma justiça independente, eficiente e acessível a todos. Os 
direitos políticos se referem aos direitos que possibilitam ao cidadão a participação 
no exercício do poder político, “como um membro de um organismo investido da 
autoridade política ou como um eleitor dos membros de tal organismo” (MARSHALL, 
2  Ver a esse respeito também Sorj (2001) e Kowarick (2000).
3  Trata-se do texto clássico que apareceu originalmente em Citizenship and Social Class, 
obra publicada em Londres pela Cambridge University Press em 1950. Utilizamos aqui a publicação 
brasileira de 1967, da Zahar Editores, onde o texto aparece no capítulo três do livro intitulado Cidadania, 
classe social e status.
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1967, p.63). Compreendem então os direitos de votar, de ser votado, de se organizar 
em partidos e de fazer demonstrações políticas. Sobre a possibilidade do exercício dos 
direitos políticos permitirem uma efetiva participação dos cidadãos nas decisões dos 
governantes, vale a ressalva de que mesmo no sistema político mais democrático, tal 
participação representa apenas um ideal, visto que a influência exercida pelas massas 
é periférica e marginal, já que as macrodecisões estão concentradas nas mãos de uma 
elite política ou classe governante (SAES, 2001). Já os direitos sociais, compreendem 
“tudo o que vai desde o direito a um mínimo de bem-estar econômico e segurança 
ao direito de participar, por completo, na herança social e levar a vida de um ser 
civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade” (MARSHALL, 
1967, p.63-64). Em resumo, os direitos sociais são aqueles que permitem ao cidadão 
uma participação mínima nas riquezas material e espiritual criadas pela coletividade 
(COUTINHO, 1999, p. 50).
 Essa concepção ampla de cidadania diz respeito aos direitos do cidadão 
enquanto homem genérico ou homem em abstrato, ou seja, ao homem concebido 
em sua homogeneidade. No transcorrer do século XX, entretanto, num movimento 
crescente que se estende aos nossos dias, a cidadania, tanto o conceito como a prática, 
foi sendo constantemente estendida a casos específicos. Situações em que, conforme 
observou Bobbio (1992, p.68-9), o homem passa a ser considerado na singularidade 
e na concreticidade das suas diversas maneiras de ser e viver em sociedade, com base 
em diferentes critérios de diferenciação, como a origem étnica, o gênero, a idade, a 
opção sexual, as condições físicas e mentais etc. Trata-se de um processo de gradativa 
diferenciação ou especificação dos carecimentos em que se solicita o reconhecimento 
e a proteção mediante a criação de direitos específicos decorrentes de necessidades 
singulares.4

 Os direitos são, portanto, fenômenos sócio-históricos. A cidadania, tanto 
o conceito como a conquista prática dos direitos que a compõe, se estabelece num 
processo dinâmico e inacabado, visto que está sempre em construção5. Sendo assim, 

4  A esse respeito Sorj (2001, p.106-107) nos adverte para o perigo dos movimentos sociais 
que reivindicam identidades coletivas com direitos específicos colocarem em risco componentes 
fundamentais da cidadania, como o sentimento de fazer parte de uma comunidade cultural mais ampla e 
a busca por uma maior justiça social mediante lutas coletivas associadas às reivindicações tradicionais 
dos setores mais pobres da população por melhores condições materiais de vida e acesso a bens de 
consumo coletivo. Nesse sentido, a conquista de alguns direitos específicos pode se efetivar como 
privilégios de grupo, contrariando assim o princípio fundamental da concepção de cidadania, ou seja, o 
ideal de igualdade. Ressalvamos, contudo, que esses movimentos sociais de grupos aderiram também, 
por vezes, a lutas em prol de benefícios múltiplos e coletivos que transcenderam interesses puramente 
específicos.
5  A esse respeito, Bobbio (1992) ressalta que, ao contrário do que defendiam os pensadores 
jusnaturalistas liberais, mesmo os direitos individuais ou civis não têm nada de naturais, visto que o seu 
surgimento é historicamente datado, nasceram da exigência por liberdade individual dos que lutavam 
contra o dogmatismo das Igrejas e o autoritarismo dos Estados. Nesse sentido, a idéia de que os homens 
nasceram livres e iguais é uma exigência da razão, não uma constatação de fato ou um dado histórico.
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os direitos do cidadão são mutáveis, suscetíveis à transformação e à ampliação. A 
esse respeito Bobbio (1992, p.18) esclarece que o elenco dos direitos do homem “se 
modificou, e continua a se modificar, com a mudança das condições históricas, ou seja, 
dos carecimentos e dos interesses, das classes no poder, dos meios disponíveis para a 
realização dos mesmos, das transformações e técnicas, etc”.
 Uma característica fundamental da cidadania moderna é sua tendência à 
universalização e à ampliação6. Tal característica advém do fato da mesma surgir e 
se desenvolver atrelada ao princípio da igualdade. Princípio este que ao ampliar o seu 
significado e adquirir valor universal transcendeu o sentido restrito que lhe deram os 
liberais, de igualdade apenas na liberdade, e passou a fundamentar não só a expansão 
dos direitos políticos, que até fins do século XIX se mantinham como privilégios de 
gênero e de classe (o homem burguês), como também a criação dos direitos sociais.
 Observa-se, assim, que os direitos sociais foram surgindo como decorrência de 
um crescente interesse e luta pela igualdade em termos de condições dignas e decentes 
de vida, como um princípio de justiça social. Pressionado a garantir o acesso de todos 
a essas condições dignas e decentes de vida, o Estado passou a intervir também a favor 
das camadas excluídas.
 Conforme Marshall (1967) já havia chamado a atenção em seu estudo sobre 
o percurso da cidadania na Inglaterra, o avanço dos direitos sociais cumpriu a função 
de diminuir a desigualdade social produzida na sociedade capitalista, na medida em 
que contribuiu para que os componentes de uma vida civilizada e culta, originalmente 
monopólio de poucos, fossem, aos poucos, postos ao alcance de muitos. Nas palavras 
do próprio Marshall (1967, p.94-95):

A ampliação dos serviços sociais não é, primordialmente, um meio de 
igualar as rendas. Em alguns casos pode fazê-lo, em outros não. A questão 
não é de muita importância; pertence a um setor diferente da política social. 
O que interessa é que haja um enriquecimento geral da substância concreta 
da vida civilizada, uma redução geral do risco e insegurança, uma igualação 
entre os mais e menos favorecidos em todos os níveis – entre o sadio e o 
doente, o empregado e o desempregado, o velho e o ativo, o solteiro e o pai 
de uma família grande. [...] A igualdade de status é mais importante do que 
a igualdade de renda.

 Dessa forma, especialmente no que se refere à esfera dos direitos sociais, a 
cidadania acabou entrando, por vezes, em contradição com a lógica do capital. A esse 
respeito Coutinho (1999, p.53) assinala que essa contradição se manifesta como um 

6  Enquanto o processo de universalização da cidadania diz respeito ao aumento do número 
de cidadãos efetivos que passam a usufruir direitos que já eram usufruídos por outros, o processo de 
ampliação diz respeito à criação de novos direitos.
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“processo no qual o capitalismo primeiro resiste, depois é forçado a recuar e fazer 
concessões, sem nunca deixar de tentar instrumentalizar a seu favor (ou mesmo 
suprimir, como atualmente ocorre) os direitos conquistados.” Nesse processo, torna-se 
importante ressaltar que o Estado capitalista deixou de ser uma simples arma nas mãos 
da classe dominante e, sem deixar de representar prioritariamente os interesses da 
burguesia, foi obrigado a se abrir também para a representação e a satisfação – ainda 
que sempre parciais – dos interesses de outros seguimentos sociais (COUTINHO, 
1999). Pressionado pelas reivindicações e manifestações em favor das demandas 
sociais, o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, por vezes, foi, e ainda é, em 
alguns casos, impelido até mesmo a contrariar alguns interesses capitalistas.
 Assim, o direito aos equipamentos e serviços públicos coletivos disponibilizados 
pela Municipalidade no meio urbano é ao mesmo tempo social e específico. Social em 
razão de propiciar ao citadino o direito a um mínimo de bem-estar proveniente do 
desenvolvimento econômico da sociedade em que vive, da riqueza material produzida 
socialmente. Específico visto que diz respeito particularmente ao morador da cidade. 
Isso porque, diferentemente do que ocorre no campo, a aglomeração nos centros 
urbanos, como já observamos, gera novas necessidades e também novas possibilidades 
em serviços e equipamentos coletivos. A essa esfera da cidadania social damos o nome 
de cidadania social urbana e aos direitos que a compõem chamamos de direitos sociais 
urbanos. Logicamente, o direito social à moradia se constitui num pré-requisito para o 
acesso aos direitos sociais urbanos.
 Conforme observou Kowarick (1988), a simples situação de privação, apesar 
de se constituir na base concreta fomentadora das mobilizações populares, não gera 
automaticamente ou necessariamente mobilizações e nem pode ser considerada a sua 
única causa. A mobilização social por melhoramentos urbanos depende da tomada de 
consciência por parte dos citadinos de que eles têm direito, enquanto moradores da 
cidade e agentes sociais do seu desenvolvimento econômico, além de pagadores de 
impostos, de usufruir, em igualdade de condições para com os moradores das áreas 
privilegiadas, de equipamentos e serviços públicos coletivos.
 Assim, o estudioso da cidadania social urbana deve levar em conta tanto as 
circunstâncias históricas (políticas, econômicas e sociais) que possibilitaram ou 
motivaram a luta por equipamentos e serviços públicos coletivos, quanto os elementos 
norteadores da política urbana municipal.
 Para essa análise, é de grande importância verificar as conseqüências para a 
cidadania social urbana do patrimonialismo e do clientelismo, fenômenos tradicionais 
da cultura política brasileira que mantêm uma relação conflituosa com a cidadania e 
prejudicam o seu desenvolvimento.
 O fenômeno do patrimonialismo compreende uma estratégia dos grupos 
ociais, especificamente os dominantes, de uso do poder para apropriar-se de 
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recursos econômicos ou privilégios.7 Conforme ressalta Sorj (2001, p.13), “uma das 
particularidades do moderno patrimonialismo brasileiro está na sua associação com 
uma extrema desigualdade social, a impunidade de suas elites e o abandono dos setores 
mais pobres da população.”
 No Brasil, os mecanismos de favorecimento típicos do patrimonialismo vêm 
provocando a “colonização” do Estado por interesses privados e a perda do sentido 
público, afetando a eficácia e a autonomia necessária da máquina governamental para 
planejar as ações com uma visão que transcenda os interesses puramente particulares. 
Isso porque o patrimonialismo teve como implicação a geração de relações promíscuas 
entre o espaço público e o espaço privado.
 No Brasil o espaço público quase sempre é visto ou como extensão do espaço 
privado, no qual se desconhecem a existência e a convivência com outros interesses, 
ou é tratado como terra de ninguém, espólio a ser capturado ou bem que pode ser 
dilapidado. Nessas condições, “a falta de instrução, a sensação de impunidade e a 
prepotência dos grupos dominantes convergem para o debilitamento da formação de 
um espaço público e fortalecem uma atitude de desacato à lei.” (SORJ, 2001, p.30)
 Por todas essas características, o patrimonialismo brasileiro favoreceu o 
estabelecimento de uma relação clientelista com o Poder que há muito vem limitando 
o desenvolvimento da cidadania no país. Fruto de relações pessoais estabelecidas entre 
pessoas que não possuem o mesmo poder econômico ou político, prestígio e status, o 
clientelismo baseia-se na concessão, por parte dos detentores do poder aos necessitados, 
de benefícios de origem pública ou privada, na forma de favores, em troca de apoio 
político e votos.8 Trata-se, portanto, de uma relação pessoal fundamentada no favor e 
no compromisso de lealdade que extrapola a simples compra e venda de votos durante 
os pleitos eleitorais.
 Não restam dúvidas que as mudanças processadas no decorrer do século XX 
no Brasil, como a urbanização, a industrialização, o voto secreto, a introdução de 
leis trabalhistas e de formas de proteção social reconhecidas como direito social, o 
7  Adotamos aqui a versão interpretativa presente na bibliografia brasileira que privilegia o 
“patrimonialismo de base societal” e salienta a sua sobrevivência nas relações sociais mesmo após as 
mudanças promovidas pelo Estado de arquitetura liberal, em contraponto à interpretação que privilegia 
o patrimonialismo como um fenômeno de Estado e aponta para a autonomia do estamento burocrático 
sobre a sociedade civil, do primado do Direito Administrativo sobre o Direito Civil, estabelecendo 
uma forma de domínio patrimonial-burocrática em que o indivíduo aparece desprovido de iniciativa e 
sem direitos diante do Estado. A primeira versão tem entre os seus principais representantes Florestan 
Fernandes, Maria Sílvia de Carvalho Franco, José Murilo de Carvalho e Bernardo Sorj, enquanto a 
segunda tem em Raimundo Faoro o seu principal precursor (VIANNA, 2007). Sobre a utilização do 
conceito de patrimonialismo na bibliografia brasileira ver as análises de Campante (2003) e Vianna 
(2007). Segundo Sorj (2001, p.139), essa bibliografia “tendeu a uma visão dicotômica, como se fosse 
necessário optar entre a total autonomia do estamento burocrático e sua subordinação completa aos 
interesses locais, privatizantes.”
8  Para essa definição nos baseamos sobretudo em Burke (1980), Bezerra (1999) e Lenardão 
(2006).
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aumento da fiscalização sobre o setor público, a institucionalização de concursos para 
cargos públicos, entre outras, contribuíram para o enfraquecimento do clientelismo, 
pois provocaram a diminuição dos graus de dependência pessoal.
 Entretanto, conforme observou Lenardão (2006, p.15), no Brasil o clientelismo 
ainda continua prejudicando o estabelecimento de alguns pressupostos básicos do 
Estado democrático-liberal que obstacularizam o desenvolvimento da cidadania, 
como “o livre exercício do voto, a mediação política exercida por partidos políticos, a 
existência de espaços institucionais de representação organizados a partir de relações 
políticas impessoalizadas, etc.”
 O que se processou ao longo do século XX nas cidades brasileiras foi a 
consolidação de um clientelismo de vertente coletiva, modelo em que não só um 
indivíduo, mas sim um conjunto de indivíduos organizados em torno de algum objetivo 
coletivo, pede favor a um político local (LAISNER, 2000).
 Nas cidades as práticas clientelistas ainda continuam vigentes, visto que muitas 
das condições favoráveis ao seu desenvolvimento ainda se fazem presente, como o 
abandono da população em periferias carentes de melhoramentos básicos, a falta de um 
planejamento urbano de investimento que contemplassem essas áreas, a ausência de 
espaços institucionais impessoais e universalistas de canalização e processamento de 
demandas e a presença de vereadores atuando como intermediários entre as demandas 
dos moradores e os órgãos públicos responsáveis pelo seu atendimento.
 A presença da política clientelista e a ausência de um movimento popular 
autônomo nas cidades brasileiras favoreceram a manutenção de uma política urbana 
patrimonialista em prol dos interesses privados de promotores imobiliários e de 
proprietários de terras.
 Ao longo do século XX, a utilização patrimonialista dos recursos públicos no 
meio urbano para atendimento dos interesses pessoais e de grupo garantiu grandes 
lucros a loteadores e especuladores, às custas dos cofres públicos e do abandono da 
população pobre em periferias parcialmente ou totalmente desprovidas de equipamentos 
e serviços públicos urbanos.
 A proliferação de loteamentos precários foi facilitada, primeiramente, pela 
ausência e, posteriormente, pelo descumprimento das leis que obrigavam os loteadores 
a se responsabilizar pela implantação de equipamentos urbanos coletivos. Além disso, 
o Poder Público Municipal beneficiou os promotores de loteamentos com incentivos 
públicos e com o abrandamento das exigências legais para a aprovação de novos 
empreendimentos. Assim, em prejuízo dos cofres públicos municipais e em detrimento 
dos direitos sociais urbanos dos moradores dos bairros periféricos, prevaleceram os 
interesses privados dos proprietários de terras e dos empresários do setor imobiliário.
 Vê-se, assim, que muitos dos problemas atualmente observados nas cidadades 
brasileiras são fruto das demandas dos promotores imobiliários e dos grupos que 
detinham a propriedade da terra e que tudo fizeram para maximizar economicamente 
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essa condição. Em regra, a construção das cidades não se processou enquanto resultado 
do interesse público. No conflito público-privado, o segundo se sobrepôs com larga 
margem de vantagem sobre o primeiro.
 Por outro lado, as cidades brasileiras também se tornaram, ao longo do 
século XX, espaços privilegiados de lutas e algumas conquistas, por parte de seus 
moradores, pelo direito a equipamentos e serviços urbanos coletivos propiciados pelo 
desenvolvimento econômico e tecnológico.
 Nesse sentido, o acesso a equipamentos e serviços públicos coletivos nas 
cidades dependeu muito mais da mobilização e da luta dos moradores que da ação 
planejada e eficiente de seus governantes. Mesmo porque, conforme observou 
Coutinho (1999), antes de serem reconhecidos como direitos positivos, estatuídos nas 
constituições e nos códigos, antes mesmo de se efetivarem, os direitos se manifestam 
por meio de reivindicações e lutas. Além disso, a simples existência de leis não garante 
a sua aplicação de maneira efetiva, daí a grande importância das mobilizações e lutas 
populares.

Clientelism, Patrimonialism and Citizenship in Urban Brazil

ABSTRACT: The main aim of this text is to demonstrate how patrimonialism 
and clientelism, two Brazilian political culture traditional phenomena, have been 
withholding the development of urban Brazilian citizenship, detaining access to 
housing and other urban collective equipment and services, understood as social rights 
of the city inhabitants. 

KEYWORDS: citizenship; urban social rights; clientelism, patrimonialism, Brazil.
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FUNDAMENTOS DAS POLÍTICAS DE AÇÃO AFIRMATIVA 
ETNICORRACIAL NO ENSINO SUPERIOR
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RESUMO: Este artigo teve como objetivo contextualizar no ordenamento jurídico 
brasileiro as políticas educacionais de ação afirmativa etnicorracial, apresentar os 
principais fundamentos filosóficos que sustentam essas políticas educacionais e 
discutir a validade desses fundamentos. No contexto jurídico, o princípio da igualdade 
material e os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, positivados 
na Constituição Federal de 1988, assim como a Convenção Internacional sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial permitem a implantação das 
referidas políticas. Os fundamentos filosóficos apresentados neste artigo foram as teses 
da justiça compensatória e da justiça distributiva. A tese da justiça distributiva foi 
refutada por argumentos de lógica jurídica e pela análise do direito ao ensino superior 
positivado na Constituição. A tese da justiça compensatória foi considerada argumento 
válido para fundamentar as políticas de ação afirmativa, devido aos fatos históricos 
e aos fatores sociológicos existentes no contexto de nosso país. Conclui-se que as 
políticas de ação afirmativa por motivo etnicorracial são medidas que devem fazer 
parte das políticas sociais de nosso país, porém essas medidas não deveriam invadir 
o contexto do ensino superior, visto que os fins a que se destinam são alheios a este.

PALAVRAS-CHAVE: ação afirmativa; educação; justiça.

Introdução

O atual modelo jurídico ocidental surgido após a Segunda Guerra Mundial e 
fundamentado nos valores éticos de intangibilidade da dignidade humana e na aquisição 
da igualdade entre as pessoas resultou na elaboração da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1948 (NUNES, 
2000). Os eventos que ocorreram nos anos seguintes à elaboração da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, como o ingresso de novos países africanos na ONU 
em 1960 e a realização da Primeira Conferência de Cúpula dos Países Não-Aliados 
1  Discente do curso de graduação em Direito do UNICEP – Campus de São Carlos - Rua Miguel 
Petroni, 5.111, CEP 13.563-470, São Carlos, SP, Brasil - anaelisa.venturini@yahoo.com.br. 
2  Docente do Departamento de Sociologia e Antropologia da UNESP – Campus de Marília – Av. 
Hygino Muzzi Filho, 737, CEP 17.525-900, Marília, SP, Brasil – marianamsbraga@yahoo.com.br. 
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em Belgrado em 1961, contribuíram para que, em 1965, fosse adotada pela ONU a 
Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
Racial (PIOVESAN, 2003). 

Inspirada nos princípios da Declaração Universal dos Direitos do Homem 
de 1948, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Racial tem por objetivo eliminar a discriminação racial em todas as 
suas formas e manifestações, além de prevenir e combater doutrinas e práticas racistas. 
A Convenção enfatiza que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos, sem distinção de qualquer espécie, e acrescenta que qualquer doutrina de 
superioridade baseada em diferenças raciais é cientificamente falsa, moralmente 
condenável, socialmente injusta e perigosa, e que não existe justificativa para a 
discriminação racial. A Convenção ainda autoriza a implantação de medidas especiais 
com o único objetivo de assegurar progresso adequado de certos grupos raciais ou 
étnicos, embora não traga explicitamente o termo ação afirmativa. (PIOVESAN, 
2003).

Ação afirmativa pode ser definida, segundo Gomes (2001), como

[…] um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, 
facultativo ou voluntário, concebidas com vistas ao combate à discriminação 
racial, de gênero e de origem nacional, bem como para corrigir os efeitos 
presentes da discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a 
concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais 
como a educação e o emprego (p. 40).

Embora se considere a Índia o país criador dos programas de ação afirmativa 
(CARVALHO, 2005), o novo modelo ético-jurídico universal pós Segunda Guerra 
Mundial impulsionou, na década de 1960, o surgimento de um movimento pela 
igualdade racial e o desenvolvimento da ideia de ação afirmativa nos Estados Unidos, 
o que gerou grande repercussão internacional e contribuiu para que experiências 
semelhantes ocorressem em vários outros países (MOEHLECKE, 2002).

No Brasil, a expansão internacional dos ideais de ação afirmativa influenciou 
seus representantes políticos. Na Constituição Federal de 1988 surgem dispositivos que 
demonstram preocupação com a inclusão social de minorias e determinam tratamento 
diferenciado de indivíduos vulneráveis em algumas situações específicas, embora não 
autorize explicitamente a adoção de políticas de ação afirmativa de ordem etnicorracial 
(CRUZ, 2010).

Políticas de ação afirmativa por critério etnicorracial surgiram no Brasil a partir 
de 1995, ano em que se completaram 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares, e em 
que entidades do movimento negro passaram a reivindicar medidas de ação afirmativa 
em benefício de indivíduos negros (MUNANGA, 1996). 

Atualmente as modalidades de ação afirmativa no cenário brasileiro são cotas ou 
reservas de vagas em universidades públicas; implantação de bônus para concorrentes 
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à vaga em universidade pública para aqueles que se declararem afrodescendentes; 
preferências em concorrências públicas; cursos pré-vestibulares para afrodescendentes; 
bolsas integrais ou parciais para curso universitário de graduação ou pós-graduação 
em universidades públicas ou privadas (SILVA, 2009).

Contudo, o processo de adoção de políticas de ação afirmativa etnicorracial 
na educação ainda é tema bastante inovador no Brasil. As publicações brasileiras 
sobre o assunto são controversas e têm gerado polêmica em relação aos fundamentos 
para a aplicação das referidas políticas. Entre os autores brasileiros, há aqueles que 
argumentam favoravelmente à implantação dessas políticas, assim como há os que as 
critiquem severamente (CARVALHO, 2003).

O objetivo desse artigo é primeiramente contextualizar no ordenamento jurídico 
brasileiro as políticas educacionais de ação afirmativa etnicorracial. Segundamente 
objetiva-se apresentar os principais fundamentos filosóficos utilizados pelos autores 
brasileiros e estrangeiros para sustentar essas políticas educacionais, assim como 
discutir a validade desses fundamentos.

Contexto jurídico

Em relação ao contexto jurídico do tema em questão, serão apresentados a 
seguir os princípios constitucionais que fundamentam a implantação de medidas de 
ação afirmativa.

O princípio supremo do ordenamento jurídico brasileiro é o princípio 
constitucional da dignidade humana (art. 1º, III, CF/1988), pelo qual se entende 
que todos os indivíduos são titulares de direitos inerentes à pessoa humana. Por este 
princípio, considera-se que todos os indivíduos de uma comunidade são iguais em sua 
dignidade e, nesse sentido, esse princípio expressa o conceito de igualdade absoluta. 
O direito à igualdade absoluta ou formal é direito fundamental positivado pela 
Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, caput, em âmbito nacional, e no artigo 
1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, em âmbito internacional 
(BARZOTTO, 2003).

A Constituição Federal de 1988 também traz positivado o direito à igualdade 
proporcional ou material, fundamentado nas diferenças materiais entre os indivíduos 
da comunidade. Alguns dispositivos constitucionais expressam o conceito de igualdade 
material ao determinarem tratamento diferenciado para indivíduos vulneráveis em 
algumas situações específicas, como, por exemplo, gratuidade da assistência jurídica 
a quem comprovar insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV), gratuidade do registro 
civil de nascimento e da certidão de óbito para os reconhecidamente pobres (art. 5º, 
LXXVI), proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos 
(art. 7º, XX), reserva de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de 
deficiência (art. 37, VIII) e tratamento favorecido às empresas de pequeno porte (art. 
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170, IX) (CRUZ, 2010).
Contudo, a Constituição não traz previsão de tratamento diferenciado obrigatório 

por motivo etnicorracial, assim como também não traz dispositivo explícito que permita 
tal tratamento. Embora não haja previsão constitucional genérica explícita, nossa 
Constituição trouxe dispositivos principiológicos que poderiam justificar medidas de 
ação afirmativa por critério etnicorracial. Os objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil, trazidos pelos incisos do artigo 3º da Constituição, constituem 
alguns desses dispositivos principiológicos. Entre eles, podem ser citados os objetivos 
de construir uma sociedade livre, justa e solidária (inciso I); de reduzir as desigualdades 
sociais e regionais (inciso III); e de promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (inciso IV).

Alguns autores têm defendido que os objetivos fundamentais do artigo 3º são 
princípios que justificam tratamento diferenciado por motivo etnicorracial e que, ao 
colidirem com o princípio da igualdade absoluta, caberia o afastamento deste princípio 
em prevalência do tratamento diferenciado etnicorracial. 

A prevalência do tratamento diferenciado em detrimento do princípio da 
igualdade formal fundamenta-se nas teorias de sopesamento (ponderação) apresentadas 
por Alexy (2008) para solução de conflitos entre princípios. O autor afirma que, para a 
resolução de colisões entre princípios, devem-se sopesar os princípios eventualmente 
colidentes e determinar, no caso concreto, qual tem maior peso. Assim, deixa-se de 
aplicar um princípio a certos casos, em favor de outro princípio. O princípio afastado, 
por sua vez, poderá ser aplicado a outros casos e em outras circunstâncias, afastando-
se, inclusive, outros princípios. O peso dos princípios é estabelecido casuisticamente e, 
portanto, o afastamento de um princípio não implica a perda da sua validade enquanto 
norma jurídica (CRUZ, 2010).

Desta forma, alguns autores entendem que há princípios no ordenamento 
jurídico brasileiro que permitem a implantação de ações afirmativas por critério 
etnicorracial. De acordo com este entendimento, as discussões sobre a conveniência 
das medidas de ação afirmativa deveriam ser desenvolvidas na dimensão do peso e da 
harmonização de princípios.

Outro argumento jurídico favorável à possibilidade de implantação de políticas 
de ação afirmativa fundamenta-se na Convenção Internacional sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação Racial, promulgada no Brasil pelo Decreto N.º 
65.810 de 1969. Por ser um tratado internacional que versa sobre direitos humanos, a 
Convenção tem lugar específico em nosso ordenamento jurídico, com hierarquia abaixo 
da Constituição Federal e acima da legislação interna, segundo posicionamento de 
alguns Ministros do Supremo Tribunal Federal ou até mesmo hierarquia constitucional, 
segundo outros ministros do mesmo tribunal (PIOVESAN, 2010). 

Portanto, o lugar específico que a Convenção ocupa em nosso ordenamento 
jurídico permitiria a implantação de medidas de ação afirmativa com objetivo de 
assegurar progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos, embora a Convenção 
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não traga explicitamente o termo ação afirmativa. 
Embora haja possibilidade jurídica para implantação de políticas de ação 

afirmativa, os fundamentos filosóficos de tais políticas devem direcionar sua 
implantação, a fim de se evitar o aprofundamento de desigualdades sociais. A seguir 
serão apresentados e discutidos os principais fundamentos filosóficos atribuídos às 
políticas de ação afirmativa. 

Fundamentos filosóficos

Desde o surgimento dessas políticas educacionais, diversos autores brasileiros 
e estrangeiros têm apresentado fundamentos filosóficos que embasam ou refutam a 
implantação de tais políticas. 

No Brasil, Gomes (2001) sustenta que a tese da justiça compensatória e a tese 
da justiça distributiva são os dois postulados filosóficos principais que fundamentam 
as políticas de ação afirmativa. Por outro lado, Barzotto (2003) refuta ambas as teses 
apresentadas por aquele autor.

A tese de justiça distributiva e a tese de justiça compensatória serão brevemente 
apresentadas a seguir, bem como a discussão a respeito da validade de seus argumentos, 
com base nos estudos de Barzotto (2003).

Justiça distributiva

A tese da justiça distributiva, citada por diversos autores favoráveis a estas 
políticas, fundamenta-se na necessidade de se distribuir bens e encargos igualitariamente 
entre os vários grupos etnicorraciais da comunidade. Essa tese tem sido amplamente 
adotada nos Estados Unidos e no Brasil, fundamentando os programas de ação 
afirmativa no ensino superior, especialmente os programas de cotas. Para Gomes 
(2001), esses programas de ação afirmativa constituem-se meios apropriados de se 
assegurar oportunidade educacional igualitária nas universidades. 

De acordo com Dworkin (2000), nesses programas a distribuição de bens e 
encargos feita por critérios etnicorraciais tem como objetivo imediato aumentar o 
número de membros de certas raças em algumas profissões. Portanto, a fundamentação 
filosófica desses programas é a distribuição de vagas nas universidades de acordo com 
a conveniência social de distribuição proporcional de bens sociais entre os membros 
dos vários grupos étnicos. 

Contudo, para Barzotto (2003), a tese de Dworkin para a aplicação do conceito 
de justiça distributiva não poderia fundamentaras medidas de ação afirmativa, pois 
sustenta-se em uma visão utilitarista. A crítica elaborada pelo mencionado autor 
é de que, nessa visão utilitarista, a distribuição de bens ou encargos não ocorreria 
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em benefício de indivíduos, mas tão somente para resolver o problema nacional de 
distribuição desigual de bens sociais entre os indivíduos dos vários grupos étnicos.

Para o autor, essa tese se sustenta na visão de que os critérios de distribuição 
de vagas são critérios de utilidade social e não de direito particular. Nesta perspectiva, 
não há direito à educação, pois os indivíduos não são considerados em seus direitos, 
são somente considerados como instrumentos para resolver um problema nacional. 

Ele esclarece que, nessa visão, os indivíduos que não tenham direito à vaga em 
universidade pública, apesar de terem tido melhor desempenho em exame vestibular 
que indivíduos beneficiados pelos programas de cotas, são tratados apenas como 
instrumento para que se resolva um problema nacional, e são submetidos ao chamado 
“princípio sacrificial” do utilitarismo. Por outro lado, os indivíduos beneficiados 
pelos programas de cotas em universidades públicas também são instrumentalizados, 
servindo apenas de meio para que a sociedade alcance o fim desejável.

Barzotto (2003) afirma que, de acordo com a definição de Aristóteles, justiça 
distributiva seria aquela que regula a prática social de distribuição de bens e encargos, 
em virtude de determinada característica do indivíduo, ou seja, em virtude de um 
critério que constitua a causa da distribuição. De acordo com esta definição, a justiça 
distributiva é aquela que trata das relações da comunidade perante o indivíduo, visando 
diretamente ao bem particular e indiretamente ao bem comum.

Conclui que visar diretamente ao bem comum manipulando os critérios de 
distribuição em nome de alguma finalidade coletiva significaria destruir a justiça 
distributiva e utilizar os envolvidos na distribuição como meros instrumentos de fins 
que lhes são alheios.

O autor ainda afirma que, em cada distribuição, deve-se verificar a causa da 
distribuição, isto é, o critério de distribuição próprio a cada esfera distributiva. Ilustra 
esse conceito com exemplos: o parentesco não é o critério adequado para distribuir 
cargos públicos, assim como o mérito não é o critério adequado para distribuir bens no 
interior de uma família. Nas distribuições, a utilização do critério próprio a cada esfera 
garante que o bem do particular é o fim que está sendo buscado. 

Ao se analisar o bem a ser distribuído pelas políticas de ação afirmativa no 
ensino superior, o autor verificou que o bem “vaga no ensino superior” não faz parte do 
núcleo que a Constituição Federal de 1988 considera indispensável à plena realização 
do ser humano (dignidade humana), pois ele não é previsto como um bem devido a 
todos. 

A Constituição Federal declara que a educação é direito de todos em seus 
artigos 6º e 205, e o artigo 208 disciplina o conteúdo desse direito. O direito ao ensino 
fundamental é obrigatório e gratuito e, portanto, é direito de todos (artigo 208, § 1º). 
Por outro lado, o ensino superior é regulado pelo artigo 208, V, que determina‘acesso 
aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um’. Verifica-se, nesse artigo, a presença do critério ‘a cada um 
segundo sua capacidade’ como regra de distribuição do bem ‘participação nos níveis 
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mais elevados de ensino’.
Deste modo, Barzotto (2003) conclui que, ao violar o critério distributivo 

próprio ao ensino universitário (capacidade/mérito) em nome de objetivos sociais 
alheios à esfera acadêmica, os programas de cotas tornam-se insustentáveis do ponto 
de vista da dignidade da pessoa humana, na medida em que tocam em seu fundamento 
ético de tratar as pessoas como fins, e não como meios. Os envolvidos nesses programas 
estariam sendo tratados como meios para um fim estranho à universidade, porque 
não seriam qualificados a partir de critérios acadêmicos, mas de critérios étnicos, 
simplesmente porque se considera que isto seria útil para a realização de objetivos 
sociais relevantes extra-universitários. 

Assim, o autor afirma que as políticas de ação afirmativa baseadas na tese da 
justiça distributiva, embora voltada para a questão da igualdade, é inconstitucional do 
ponto de vista da dignidade humana, na medida em que, a pretexto de estabelecer a 
igualdade, viola a dignidade dos envolvidos, reduzindo-os à condição de instrumento.

Justiça compensatória

A tese da justiça compensatória fundamenta-se na necessidade de implantação 
de políticas de ação afirmativa para compensar as vítimas de perdas históricas 
acumuladas e de discriminação passada. Ao adotar políticas de ação afirmativa, a 
sociedade estaria promovendo no presente uma compensação pela injustiça cometida 
aos antepassados das pessoas pertencentes a esses grupos sociais. 

A tese de justiça compensatória apresentada atualmente por autores favoráveis 
à implantação de políticas de ação afirmativa fundamenta-se na teoria de justiça 
atribuída a Robert Nozick. 

O mencionado autor define três princípios básicos de justiça que fundamentam 
sua teoria: (1) o princípio da justiça na aquisição da propriedade, que determina 
que os indivíduos podem apropriar-se de algo sem dono, desde que isto não traga 
mal-estar a nenhum outro indivíduo; (2) o princípio da justiça na transferência da 
propriedade, que determina que os indivíduos podem tornar-se proprietários a partir de 
transações voluntárias com o antigo legítimo proprietário e (3) o princípio da reparação 
da injustiça, que legitima investigações retroativas acerca de possíveis injustiças 
cometidas em torno de determinada propriedade, ou seja, a reparação estaria permitida 
quando, em momentos passados, os dois primeiros princípios de justiça não tiverem 
sido respeitados, como por exemplo, em propriedades obtidas através de trabalho 
escravo (RAMOS, 2007). 

Dessa forma, verifica-se que o terceiro princípio apresentado por Robert 
Nozick fundamenta a tese da justiça compensatória, que determina ser necessária a 
intervenção governamental para compensar as desvantagens impostas aos indivíduos 
de determinados grupos sociais com o objetivo de restaurar a igualdade.
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Barzotto (2003) opõe-se a esta tese, e sustenta que utilizar a tese da justiça 
compensatória, de acordo com a teoria de Robert Nozick, para fundamentar a ação 
afirmativa por critério etnicorracial, significa reduzir os indivíduos de um grupo 
etnicorracial à condição de vítima e não considerá-los cidadãos iguais aos outros, 
violando, assim, sua dignidade.

O autor esclarece que, de acordo com a definição de Aristóteles, justiça 
compensatória seria aquela que trata das relações entre os particulares, visando 
diretamente ao bem particular e, indiretamente, ao bem comum. Na justiça 
compensatória, o indivíduo recebe um bem que lhe é devido em virtude da necessidade 
de se ter uma equivalência nas relações humanas particulares. O conceito de justiça 
compensatória é utilizado principalmente para regular as relações contratuais de 
prestação e contraprestação ou para regular as equivalências entre dano e indenização.

Barzotto (2003) explica que, nos termos da Constituição Federal de 1988, 
os vínculos fundantes das relações entre os brasileiros baseiam-se no princípio da 
dignidade. O autor entende que, em uma comunidade formada pela interação de 
pessoas que se reconhecem na sua mútua dignidade e a exercem como cidadãos, toda 
tentativa de vitimização tende a destruir a comunidade. Para ele, as políticas de ação 
afirmativa baseadas na tese da justiça compensatória voltada à questão da igualdade 
são inconstitucionais do ponto de vista da dignidade humana, na medida em que, a 
pretexto de estabelecer a igualdade, violam a dignidade dos envolvidos, reduzindo-os 
à condição de vítima.

Em que pese os fortes argumentos contrários à tese da justiça compensatória, 
não se pode negar que, durante o período de colonização e escravidão brasileira, 
alguns grupos étnicos sofreram consideráveis perdas históricas. Mesmo reconhecendo 
a dignidade dos beneficiados pelos programas de ação afirmativa, não se pode negar 
sua condição de vítima da história de exploração vivenciada no Brasil nos últimos 
séculos.

Estudos históricos e sociológicos realizados a respeito das perdas históricas de 
alguns grupos etnicorraciais fundamentam a tese da justiça compensatória, na medida 
em que expõem os eventos históricos que vitimaram esses grupos, assim como expõem 
as diferenças sociais atuais resultantes dessas perdas. 

Alguns autores sustentam que, no contexto de nosso país, as medidas 
compensatórias que visam a favorecer os grupos etnicarraciais afetados pelas perdas 
históricas e pela discriminação racial passada significam promoção da igualdade 
(SILVA, 2009).

Outros autores entendem ainda que a implantação de medidas de ação afirmativa 
direcionadas a certos grupos etnicorraciaisé necessária, pois as políticas sociais 
universalistas e as leis antidiscriminatórias não alcançam o objetivo de diminuir as 
desigualdades raciais (SILVA, 2009).

Em relação aos grupos etnicorraciais desfavorecidos, Paixão e Carvano (2008) 
afirmam que foram os afrodescendentes de ambos os sexos os mais prejudicados pelo 
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caráter restrito e insuficiente das políticas sociais ao longo da história brasileira. Além 
disso, os autores afirmam ter havido exclusão de um contingente proporcionalmente 
maior de afrodescendentes na definição das políticas sociais, decorrente de um 
entranhado racismo institucional que considerava indesejável a presença desses 
indivíduos na sociedade.

De fato, a população afrodescendente atualmente encontra-se em situação 
de desfavorecimento social. Segundo dados estatísticos do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), os afrodescendentes são 64% dos pobres e 69% dos 
indigentes brasileiros. Além disso, segundo o mesmo instituto, os afrodescendentes 
constituem menos de 2% dos estudantes nas universidades públicas ou privadas, sendo 
que, desse universo, apenas 15,7% concluem o curso universitário.

Esses dados apontam para enormes desigualdades sociais verificadas entre 
afrodescendentes e outros grupos etnicorraciais que constituem a sociedade brasileira. 
Entende-se que essas diferenças sociais são resultantes da exploração passada sofrida 
pelos afrodescendentes. Nesse sentido, tratar os integrantes desse grupo etnicorracial 
como vítimas da condição de escravos imposta a seus antepassados não seria deixar 
de reconhecer-lhes sua dignidade, pois que, as perdas históricas são fatos reais e que 
necessitam ser reparados.

Conclusão

Este artigo teve como objetivo apresentar sucintamente o contexto jurídico 
das políticas de ação afirmativa no Brasil, assim como apresentar seus fundamentos 
filosóficos e discutir a validade desses fundamentos.

A partir da análise do contexto jurídico brasileiro, verificou-se haver 
possibilidade jurídica para a implantação de medidas de ação afirmativa por motivo 
etnicorracial. 

Em relação aos fundamentos filosóficos para a implantação de tais medidas, 
foram apresentadas as teses de justiça distributiva e de justiça compensatória como 
fundamentos a essas políticas de ação afirmativa, assim como foi analisada a validade 
desses fundamentos, com base nos estudos de Barzotto (2003).

A tese da justiça distributiva foi refutada por argumentos de lógica jurídica e 
pela análise do direito ao ensino superior positivado na Constituição Federal de 1988. 
Por outro lado, a tese da justiça compensatória foi considerada como argumento válido 
para fundamentar as políticas de ação afirmativa, devido aos fatos históricos e aos 
fatores sociológicos existentes no contexto de nosso país.

Dessa forma, pode-se afirmar que, há possibilidade jurídica para a implantação 
de políticas de ação afirmativa por critério etnicorracial. Contudo, ao se considerar a 
análise dos fundamentos de justiça distributiva e de justiça compensatória, conclui-se 
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que as medidas de ação afirmativa, embora se fundamentem em uma compensação 
por perdas históricas, devem respeitar os limites impostos pela Constituição Federal 
quando estabelece o critério de distribuição do bem jurídico ‘ensino superior’, qual 
seja, o mérito.

Por fim, afirma-se que as políticas de ação afirmativa por motivo etnicorracial 
são medidas que buscam alcançar a igualdade material entre os indivíduos da sociedade 
brasileira e que devem fazer parte das políticas sociais de nosso país. Porém, essas 
medidas não deveriam invadir o contexto do ensino superior, visto que os fins a que se 
destinam são alheios a este.

Este artigo não teve como objetivo superar a polêmica a respeito do tema, 
tampouco apresentar modelo ou proposta de políticas de ação afirmativa etnicorracial. 
Limitou-se em apresentar mais um ponto de vista sobre o tema, a fim de contribuir para 
a compreensão a respeito do processo de implantação das políticas em questão.

Fundamentals of affirmative action policies for ethnic racial groups in higher 
education

ABSTRACT: This article aims to contextualize the educational affirmative action 
policies for ethnic racial groups in Brazilian legal system, present the main philosophical 
fundamentals that support these educational policies and discuss the validity of 
those fundamentals. In the legal context, the principle of substantive equality and 
the fundamental objectives of the Federative Republic of Brazil, positivised in the 
Constitution of 1988, as well as the International Convention on the Elimination of 
All Forms of Racial Discrimination, allow the implementation of these policies. The 
philosophical fundamentals presented in this article are the thesis of compensatory 
justice and the thesis of distributive justice. The thesis of distributive justice has been 
refuted by logical legal arguments and by analysis of the right to higher education 
positivised in the Constitution. The thesis of compensatory justice has been considered 
a valid argument to support affirmative action policies, due to historical facts and 
sociological factors existing in the Brazilian context. It is concluded that the affirmative 
action policies for ethnic racial groups should be part of the Brazilian social policies, 
but these affirmative action policies should not invade the context of higher education, 
since the intended purposes are unrelated to this.

KEYWORDS: affirmative action; education; justice.
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RESUMO: O objetivo do trabalho foi realizar atividades de educação nutricional com 
crianças na faixa etária entre 6 e 8 anos de idade que frequentam a Escola SESI de 
Rio Claro (SP). O trabalho foi dividido em três etapas, sendo a primeira a avaliação 
dos hábitos alimentares dos escolares para identificar os assuntos nutrição a serem 
abordados nas atividades de educação nutricional. A segunda etapa foi a realização 
de atividades de educação nutricional. A terceira etapa correspondeu a avaliação do 
trabalho educativo desenvolvido. A avaliação dos hábitos alimentares dos 31 escolares 
mostrou que a ingestão de água variou entre 3 e 6 copos por dia. A frequência de consumo 
alimentar apontou o leite, feijão e carnes como os alimentos ingeridos diariamente e 
foi observada a baixa frequência de consumo para hortaliças, sucos naturais, frituras, 
embutidos, industrializados e refrigerantes. A avaliação do estado nutricional mostrou 
19,3% dos estudantes com sobrepeso e 6,4% com obesidade. As nove atividades de 
educação nutricional contribuíram com a construção do conhecimento dos escolares em 
nutrição e foram apreciadas pelos participantes. Conclui-se que a educação nutricional 
deve ser realizada em escolas para incentivar a aquisição de hábitos alimentares mais 
saudáveis desde a infância e adolescência. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação alimentar e nutricional; hábitos alimentares; 
criança.

Introdução

A má qualidade da alimentação na infância tem sido um dos responsáveis pelo 
aumento da prevalência do excesso de peso e o aparecimento de doenças crônicas cada 
vez mais precocemente, repercutindo em problemas de saúde na adolescência e idade 
adulta.

1  Docente do Curso de Nutrição, Centro Universitário Central Paulista (UNICEP). 
angelicamanso@yahoo.com.br
2 Discentes do Curso de Nutrição, Centro Universitário Central Paulista (UNICEP). 13563-470, São 
Carlos, SP, Brasil, Rua Miguel Petroni, 5111. carol_cagol@yahoo.com.br, rafaela_bfigueiredo@
hotmail.com



245Multiciência, São Carlos, 11: 244 - 259, 2012

EDUCAÇÃO NUTRICIONAL PARA PRÉ-ESCOLARES DA ESCOLA SESI DE RIO CLARO (SP)

Os hábitos alimentares são formados desde a gestação, influenciados pela 
alimentação da mãe. Além disto, podem sofrer influências do ambiente como tipo do 
aleitamento recebido nos primeiros seis meses; a maneira como foram introduzidos 
os alimentos complementares nos primeiros anos de vida; as experiências positivas 
e negativas quanto à alimentação ao longo da infância e os hábitos da família e suas 
condições socioeconômicas (VITOLO, 2008).
 Nos primeiros anos de vida, a alimentação, higiene, boas condições de habitação 
e saneamento e acesso aos serviços de saúde são essenciais para o crescimento e 
desenvolvimento da criança, proporcionando ao organismo um bom desempenho nas 
suas funções (MONTEIRO et al., 1995).

Os pais preocupados com boa nutrição de seus filhos devem estimular e 
incentivar o interesse pelos alimentos saudáveis com pratos coloridos e diferentes 
texturas para a refeição ser mais prazerosa (FAGIOLI; NASSER, 2006).
 Uma alimentação de boa qualidade pode ser obtida através de alimentos simples 
e é um tema profundamente enraizado no dia-a-dia, sendo importante dialogar sobre 
este assunto em família e no ambiente escolar (BOOG, 2008).
 Na infância, a realização de trabalhos de educação nutricional deve ser 
valorizada, pois desperta nas crianças o interesse por práticas saudáveis em relação 
aos alimentos, recorrendo ao planejamento de atividades que mantenham a atenção 
das mesmas e estimulem sua habilidade criativa (MELLO, 2003).
 Programas de educação nutricional podem beneficiar as crianças na medida 
em que realiza orientações nutricionais direcionadas à ingestão adequada de calorias e 
de nutrientes, favorecendo o controle de peso e prevenindo as doenças crônicas. Estes 
programas têm como objetivo promover a redução de riscos de algumas doenças por 
modificar o comportamento alimentar desde a infância (BARANOWSKI et al., 2000). 
 Segundo Martins e Abreu (1997), a intervenção por meio da educação nutricional 
em estágio mais precoce contribui com a prevenção de doenças, promovendo uma vida 
mais saudável. O educador nutricional deverá utilizar técnicas motivacionais criativas 
para atingir o resultado esperado com o trabalho de educação nutricional, ou seja, a 
mudança de comportamento, enfatizando a proteção e promoção da saúde. 

Para o sucesso das atividades de educação na modificação faz-se necessária a 
participação ativa das crianças durante as ações educativas, bem como na elaboração 
dos temas a serem abordados. A aplicação de um instrumento de avaliação dos hábitos 
alimentares é fundamental para identificar as necessidades e interesses do grupo a ser 
trabalhado por assuntos de nutrição. 

O incentivo a práticas saudáveis associadas à alimentação por meio de 
atividades de educação nutricional desenvolvidas em escolas, ao promover mudanças 
no comportamento alimentar desde a infância, poderá contribuir para reverter este 
quadro. Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi realizar atividades de educação 
nutricional com crianças na faixa etária entre 6 e 7 anos de idade que frequentam a 
Escola SESI de Rio Claro (SP). 
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Métodos

 A pesquisa foi realizada com 31 crianças na faixa etária entre 6 e 8 anos de idade, 
de ambos os sexos e estudantes na Escola do SESI de Rio Claro (SP).
 Inicialmente foi enviado um Termo de Consentimento Livre Esclarecido para os 
pais ou responsáveis pelas crianças para autorizar a realização da pesquisa com seus filhos 
e o trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do UNICEP (Protocolo nº. 
058/2011).
 O trabalho foi desenvolvido em três etapas: avaliação antropométrica e dos hábitos 
alimentares das crianças, atividades de educação nutricional e avaliação dos resultados 
obtidos com a educação nutricional. 
 Na etapa de avaliação antropométrica, as crianças foram pesadas na balança digital 
da marca Toledo (capacidade para 150Kg) e a altura medida pelo estadiômetro compacto 
Sanny (capacidade 210cm). De posse dos dados de peso e altura foi calculado o Índice de 
Massa Corporal (IMC) e projetado o resultado na Curva de IMC por sexo, recomendada 
pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 2007). 
 A classificação do estado nutricional segundo o percentil (P) para a faixa etária 
entre 5 e 10 anos é: magreza acentuada (P<0,1), magreza (P≥0,1 e P<3), eutrofia (P≥3 e 
P≤85), sobrepeso (P>85 e P≤97), obesidade (P>97 e ≤P99,9) e obesidade grave (>P99,9) 
(WHO, 2007).
 Segundo Motta e Boog (1984), para o desenvolvimento de um programa educativo 
em nutrição, inicialmente devem ser avaliados os hábitos alimentares das crianças, que neste 
trabalho, a proposta foi aplicar um questionário elaborado pelas próprias pesquisadoras 
denominado “Questionário sobre hábitos alimentares da criança”, cujo preenchimento 
foi feito pelos pais ou responsáveis pelos participantes e envolveu questões sobre hábitos 
alimentares de cada criança e da família como idade e sexo da criança, número de moradores 
da casa, número de crianças menores de 10 anos, consumo mensal de óleo, açúcar e sal, 
frequência de consumo alimentar pela criança, frequência do preparo de alimentos em 
casa, ingestão diária de água da criança, tipo de água ingerida, técnicas de higienização e 
preparo dos alimentos, percepção da mãe quanto à qualidade da alimentação oferecida em 
casa e do peso do seu filho. 

Com base nos dados encontrados foi obtido o diagnóstico educativo dos problemas 
nutricionais do grupo estudado e foram elaboradas nove atividades de educação nutricional 
com duração de trinta a quarenta minutos, sendo abordados assuntos de alimentação e 
nutrição de interesse e necessidade dos participantes, por meio de atividades lúdicas 
propostas por Lockmann et al. (2010).

O trabalho educativo foi desenvolvido em nove dias consecutivos no final do mês 
de maio e início do mês de junho de 2012, na sala de aula dos alunos do SESI de Rio Claro.
 Após esta etapa foi aplicada uma avaliação final composta de duas questões para 
verificar qual das atividades realizadas os alunos mais gostaram e o que aprenderam 
durante este período. 
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Resultados 
 

Os resultados referem-se ao trabalho de educação nutricional realizado com 
31 crianças do SESI de Rio Claro. Destas, 51,6% são do sexo masculino, 77,4% tem 
7 anos de idade, 16,1% 6 anos e 6,5% 5 anos. Quanto número de moradores na casa, 
64,5% moram em quatro pessoas, 16,1% três ou cinco ou mais pessoas e 3,3% dois 
moradores. O número de menores de 10 anos de idade nas residências dos entrevistados 
é de 61,3%.
 A ingestão de água, as características do modo de preparo e higiene dos 
alimentos e os hábitos alimentares dos escolares envolvidos na pesquisa estão descritos 
nas Tabelas 1, 2 e 3. 

Tabela 1: Quantidade de água ingerida pelas crianças e o tipo de água ingerida pela família. 
Água N %

Quantidade oferecida para o(s) 
filho(s)

1 a 2 copos 3 9,7
3 a 4 copos 11 35,5
5 a 6 copos 11 35,5

7 ou mais copos 6 19,3
Tipo 

Filtrada 11 35,4
Mineral 20 64,6
Total 31 100,0

 De acordo com a Tabela 1, a ingestão diária entre as crianças varia entre 3 e 6 
copos e o tipo de água ingerida mais prevalente é a mineral.

Tabela 2: Características do preparo e higiene dos alimentos pelas famílias das crianças entrevistadas. 
Características N %

Consumo mensal de óleo por pessoa
Adequado 16 51,6
Acima da recomendação 15 48,4
Consumo mensal de sal por pessoa
Adequado 17 54,8
Acima da recomendação 14 45,2
Consumo mensal de açúcar por pessoa
Até 250g 10 32,3
250g a 500g 9 29,0
500g a 1Kg 5 16,1
Mais de 1Kg 7 22,6
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Técnica de higienização das frutas e hortaliças
Água corrente 19 61,3
Água corrente e vinagre 8 25,7
Água corrente e detergente 2 6,5
Água corrente e hipoclorito de sódio 2 6,5
Retirada da gordura visível da carne e pele do frango
Não 23 74,3
Sim 8 25,7

Total 31 100,0
 
 Na Tabela 2, a quantidade de óleo e sal utilizados por mês per capita estão 
adequados para metade das famílias e o consumo de açúcar mensal estimado foi de 
mais de 1 quilo per capita em 22,6%. A higienização das frutas e hortaliças é realizada 
somente com água corrente na maioria das casas. A retirada da gordura visível da 
carne e a pele de frango antes do preparo é uma prática realizada apenas por 25,7% das 
famílias. 
 Na Tabela 3, a frequência de consumo alimentar pelas crianças aponta que os 
alimentos mais ingeridos diariamente são: feijão, leite e derivados e carnes. Uma a 
duas vezes por semana são consumidos os alimentos industrializados, refrigerantes, 
embutidos, frituras, sucos naturais, legumes e verduras. As frutas aparecem com uma 
maior frequência na semana (5 a 6 vezes). Além disto, 45,1% não ingerem suco em pó 
e 25,7% não consomem verdura nunca. 

Tabela 3: Frequência de consumo dos alimentos (%) das crianças entrevistadas. 
Alimentos Frequência de consumo alimentar (%)

Diária 1-2X/
semana

3-4X/
semana

5-6X/
semana

Nunca

Frituras 3,3 51,6 22,6 0,0 0,0
Frutas 19,3 32,3 19,3 22,6 6,5
Verduras 16,1 25,7 22,6 9,7 25,7
Legumes 6,5 38,7 25,7 12,9 16,1
Leite e derivados* 54,8 25,7 16,1 3,3 0,0
Carnes 38,7 12,9 29,0 19,3 0,0
Feijão 71,0 3,3 6,5 16,1 3,3
Embutidos** 6,5 61,3 19,3 0,0 12,9
Industrializados*** 6,5 64,5 19,3 6,5 3,3
Sucos em pó 16,1 22,6 6,5 9,7 45,1
Refrigerantes 6,5 64,5 16,1 3,3 9,7
Sucos naturais 6,5 45,1 29,0 9,7 9,7

*Derivados do leite: queijo e iogurte. **Alimentos embutidos: mortadela, linguiça, salsicha e presunto.
***Alimentos industrializados: bolacha recheada, salgadinhos, bolos prontos, hambúrguer. 
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 A Figura 1 revela a percepção das mães em relação à qualidade da alimentação 
oferecida em casa.
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Figura 1: Percepção das mães quanto à qualidade da alimentação da família.

 Pela Figura 1 observa-se que na percepção das mães, 51,6% acreditam que a 
qualidade da alimentação oferecida em casa necessita de melhorias. 
 A Figura 2 aponta a percepção das mães em relação ao peso da criança e a 
Figura 3 os resultados obtidos com a avaliação do estado nutricional, segundo o Índice 
de Massa Corporal.
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Figura 2: Percepção das mães quanto ao peso da criança.

 A Figura 2 mostra que para as mães, 87,0% dos seus filhos estão com peso 
saudável e nenhum apresenta excesso de peso. 
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Figura 3: Estado nutricional dos alunos avaliados. 

Segundo a Figura 3, a maioria dos alunos do SESI são eutróficos (71,0%) e a 
prevalência de excesso de peso é de 25,7%.

As atividades de educação nutricional são descritas a seguir. 

Atividade nº 1: “Pirâmide Alimentar” 

Objetivo: Apresentar a pirâmide alimentar, os grupos de alimentos e suas 
funções e as porções de cada alimento. Materiais Utilizados: Folder da Pirâmide 
Alimentar, cartolinas, recortes de todos os tipos de alimentos e cola. Descrição da 
atividade: Estavam presentes 29 alunos. Foi explicado sobre a pirâmide alimentar 
apresentada em um folder, seus grupos de alimentos, suas funções no organismo e 
da importância do consumo diário de alimentos de todos os grupos para realização 
de atividades diárias. Depois da explicação da pirâmide, foram utilizadas cartolinas 
com o desenho de uma pirâmide alimentar em branco e distribuídos vários recortes 
de alimentos para que os alunos pudessem colar na pirâmide os alimentos de acordo 
com seu respectivo grupo. A atividade obteve um ótimo resultado, pois eles ficaram 
entretidos em aprender sobre os alimentos e se divertiram ao mesmo tempo.

Atividade nº 2: “Boliche de Alimentos”.

Objetivo: Incentivar o consumo de alimentos saudáveis e diminuir o consumo 
dos alimentos gordurosos e dos doces. Materiais: Garrafas de plásticos descartáveis, 
recortes de alimentos colados nas garrafas, e bola. Descrição da Atividade: Estavam 
presentes 31 alunos. A aula de educação física foi utilizada para desenvolver esta 
atividade. Foi explicada aos escolares a importância do consumo de alimentos saudáveis 
e de evitar os alimentos gordurosos e dos doces para a saúde e a frequência com que 
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estes alimentos deveriam fazer parte da alimentação. As pesquisadoras apresentaram 
os alimentos saudáveis, gordurosos e ricos em açúcar por meio das figuras coladas nas 
garrafas para os escolares. O grupo foi dividido em 2 filas e eles deveriam com a bola 
derrubar as garrafas dos alimentos gordurosos e ricos em açúcar. Cada um tinha apenas 
uma chance para acertar. A atividade não obteve muito êxito, pois eles não gostaram 
muito de derrubar as “guloseimas” representadas pelo refrigerante, salgadinho de 
pacote, bolacha recheada. Aproveitou-se a oportunidade e foi enfatizada a importância 
da prática de atividade física para reduzir o risco de algumas doenças como: colesterol 
alto, diabetes e, principalmente, a obesidade infantil.

Atividade nº 3: “Sinaleira dos Alimentos”.

Objetivo: Discutir a frequência de consumo dos alimentos de acordo com seus 
benefícios à saúde. Materiais: Sinaleira desenhada em papel manilha, papel colorido 
(verde, vermelho e amarelo), canetinha preta, régua, cola e recorte de todos os tipos 
de alimentos. Descrição da Atividade: Estavam presentes 31 alunos. A sinaleira dos 
alimentos foi colada em uma parede e foram explicados ao grupo os alimentos que 
podem ser consumidos diariamente, com moderação e aqueles que devem ser evitados 
conforme seus benefícios para a saúde. Os alunos pegavam as figuras de alimentos 
escolhidas por eles e colavam no sinal verde, vermelho ou amarelo segundo a frequência 
que aquele alimento poderia fazer parte da alimentação do escolar. Cada aluno colou 
três figuras na sinaleira e antes de colar as pesquisadoras e as crianças auxiliavam caso 
o participante estivesse colando o alimento no local errado. A sinaleira ficou completa 
com todos os tipos de alimentos e a atividade foi muito interessante, eles adoraram 
colar os alimentos e aprenderam sobre o que deve ser consumido, consumido com 
moderação e evitado.

Atividade nº 4: “Prato Saudável”.

Objetivo: Ensinar os alimentos que compõem uma refeição saudável. 
Materiais: Pratos descartáveis, figuras de alimentos (arroz, feijão, carne bovina e coxa 
de frango, batata frita, macarrão, hambúrguer, salada de alface, tomate, maçã, uva, 
morango, pirulito, bolo recheado) e cola. Descrição da Atividade: Estavam presentes 
31 alunos. Foram distribuídos os pratos descartáveis para cada criança e as figuras de 
alimentos para cada criança e explicado sobre a importância do consumo de alimentos 
construtores, reguladores e energéticos no almoço e jantar. Foi solicitado que cada 
aluno montasse seu prato utilizando as figuras de alimentos e a cola. As pesquisadoras 
foram ajudando-os a selecionar os alimentos mais saudáveis e que deveriam ser 
ingeridos diariamente, inclusive o feijão, que eles não consomem com frequência. A 
atividade teve um resultado ótimo, pois mesmo não consumindo todos os alimentos 
representados pelas figuras distribuídas durante a atividade, eles compreenderam sua 



252 Multiciência, São Carlos, 11: 244 - 259, 2012

Angélica de Moraes Manço Rubiatti. Caroline Amabile Martinez Altarugio e Rafaela de Barros Figueiredo

importância e coloram no pratinho, dizendo que tentariam consumi-los em casa. Os 
alunos chamavam as pesquisadoras na carteira para ver se montaram adequadamente 
os pratos. Todos quiseram levar o prato saudável elaborado para casa para mostrar para 
os pais.

Atividade nº 5: “Água: Indispensável para nossa vida”.

Objetivo: Identificar a importância da água e a necessidade diária para a faixa 
etária do escolar. Materiais: Folhas de sulfite e lápis de cor. Descrição da Atividade: 
Estavam presentes 31 alunos. Foi entregue uma folha de sulfite para cada aluno e nesta 
folha tinha um texto escrito sobre os benefícios da água para a saúde, lido e discutido 
juntamente com as crianças. Foi solicitado que eles pintassem quantos copos de água 
bebiam por dia. Os alunos apresentaram dificuldade nesta atividade, pois não sabiam 
exatamente quantos copos de água ingeriam por dia. Depois de realizada a atividade 
foi trabalhada a necessidade diária de água para eles, ou seja, 8 a 9 copos de 200ml 
e também abordada a questão das bebidas ingeridas pelo grupo como refrigerantes, 
sucos naturais e artificiais, sendo apontados seus malefícios e benefícios à saúde. No 
final, os alunos colaram no caderno de ciências a atividade realizada.

Atividade nº 6: “Teatro João e o feijão”.

Objetivo: Incentivar e aumentar o consumo de feijões entre os alunos. Materiais: 
Fantoches de feltro (João, feijão, Dona Lola - mãe do João), casinha do teatro, papel 
crepom verde escuro e verde claro. Descrição da Atividade: Estavam presentes 
31 alunos. O teatro abordou os benefícios do consumo de feijão para a saúde e os 
alunos prestaram muita atenção durante a apresentação. Após o término da atividade, 
as pesquisadoras comunicaram às crianças que eles teriam uma surpresa no horário 
do almoço no refeitório. O fantoche do feijão foi de mesa em mesa incentivando 
as crianças a consumi-lo, até mesmo aquelas que nunca tinham experimentado este 
alimento antes, consumiram feijão. 

Atividade nº 7: “Música da Salada”.

Objetivo: Incentivar o consumo diário de verduras e legumes. Materiais: 
Folhas de sulfite contendo a letra da música e cola. Descrição da Atividade: Estavam 
presentes 29 alunos. Após a distribuição das folhas, as pesquisadoras cantaram para 
eles aprenderem como era o ritmo da música e todos os alunos cantaram juntos. A letra 
da música incentivava o consumo das verduras e legumes. Para acompanhar a música 
estavam presentes os fantoches: abacaxi, bananinha e Dona Lola. Os benefícios destes 
alimentos ao organismo foram discutidos nesta atividade. Ao término, os alunos 
colaram a folha de sulfite no caderno de ciências.
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Atividade nº 8: “Música das verduras” 

Objetivo: Aumentar entre todos os alunos o consumo das verduras. Materiais: 
Folhas de sulfite contendo a letra da música e cola. Descrição da Atividade: Estavam 
presentes 29 alunos. Após a distribuição das folhas, as pesquisadoras cantaram para 
eles aprenderem como era o ritmo da música e todos os alunos cantaram juntos. A letra 
da música incentivava o consumo das verduras. Para acompanhar a música estavam 
presentes os fantoches: cenourinha, alfacinha e Dona Lola. Os benefícios destes 
alimentos ao organismo foram novamente reforçados nesta atividade Após o término 
da atividade os alunos colaram a atividade no caderno de ciências.

Atividade nº 9: “Charada das Frutas”.

Objetivo: Incentivar o consumo de frutas, valorizando sua importância e número 
de porções diárias recomendadas. Materiais: Folhas de sulfite contendo charadas, 
frutas in natura (abacaxi, banana, maçã, mamão e pêra), copos e colheres descartáveis. 
Descrição da Atividade: Estavam presentes 29 alunos. Para que os alunos aprendessem 
sobre as propriedades nutricionais das frutas, foram elaboradas dez charadas para que 
os mesmos pudessem adivinhar qual fruta correspondiam àquelas características. Os 
alunos acertaram todas. Após o término da atividade, foram distribuídos copos com 
salada de fruta para todos os alunos, três alunos não quiseram experimentar. Todos os 
alunos gostaram da atividade, pois eles entenderam que as frutas são importantes para 
a saúde e desenvolvimento do corpo.

A avaliação das atividades de educação nutricional realizadas aponta que o 
“Teatro João e o feijão” foi a mais apreciada pelos escolares, seguida da “Charada das 
Frutas”, “Música da Salada” e “Música das Verduras”. Nenhuma criança respondeu 
não ter gostado de alguma das atividades desenvolvidas. 

Sobre o que eles mais aprenderam com o trabalho educativo merece destaque: 
evitar o consumo em excesso de doces; feijão, frutas, verduras e água são importantes 
para a saúde; tem que ingerir bastante água e comer diariamente saladas e frutas. 

Discussão

 A alimentação na infância é muito importante na formação dos hábitos 
alimentares e na prevenção de doenças que podem comprometer a saúde no futuro. 
É fundamental estimular o consumo de diferentes tipos de alimentos e aumentar o 
interesse das crianças por alimentos e preparações saudáveis (MENEGAZZO et al., 
2011). 
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 Os fatores que influenciam no comportamento alimentar podem ser externos 
como as atitudes de pais e amigos, valores sociais e culturais, mídia, alimentos rápidos 
e práticos, conhecimentos básicos sobre nutrição e comportamentos alimentares; e 
internos como as necessidades e características psicológicas, imagem corporal, valores 
e experiências pessoais, autoestima, preferências alimentares, saúde e desenvolvimento 
psicológico (MELLO; LUFT; MEYER, 2004).
 Pela Tabela 1 verificou-se que as crianças do SESI avaliadas ingerem baixa 
quantidade de água, mas por outro lado é de boa qualidade (mineral ou filtrada). 
Segundo o Guia alimentar para população brasileira, a água para beber necessita ser 
tratada, fervida ou filtrada (BRASIL, 2006) e a quantidade diária recomendada de água 
é 1,7 litros para crianças entre 4 e 8 anos (INSTITUTE OF MEDICINE, 2004). 
 Os hábitos das famílias dos participantes (Tabela 2) em relação ao consumo 
per capita mensal de sal, açúcar e óleo, bem como a técnica de higienização das 
frutas e hortaliças e preparo de carnes com a retirada visível da gordura mostraram-se 
inadequados.
 O Guia alimentar para população brasileira recomenda o consumo mensal 
per capita de óleo vegetal e sal para o preparo de alimentos de 225ml e 150g, 
respectivamente, além da retirada de toda gordura aparente antes da preparação e a 
higienização adequada das frutas e hortaliças. A ingestão per capita mensal de açúcar 
deve ser de aproximadamente 500g no máximo, ou seja, uma porção de 15g por dia 
(BRASIL, 2006). Para Silva Júnior (1995), a higiene das frutas e hortaliças deve ser 
realizada com água potável corrente e hipoclorito de sódio. 
  A Tabela 3 mostra que o feijão, leite e derivados e carnes foram os alimentos 
consumidos diariamente pelas crianças estudadas. Os alimentos industrializados 
(bolacha recheada, salgadinhos, bolos prontos, hambúrguer), refrigerantes, embutidos, 
frituras, sucos naturais, legumes e verduras foram relatados como sendo consumidos 
apenas uma a duas vezes por semana e as frutas cinco a seis vezes por semana. 

Um estudo realizado com 136 escolares entre 6 e 10 anos de idade de uma escola 
municipal de Belo Horizonte (MG) avaliou o consumo alimentar das crianças por 
meio da frequência alimentar e observou que a ingestão de alimentos que predominou 
diariamente foram as frutas, verduras, legumes, leite, carnes, feijão, arroz, pão, balas e 
chicletes, sucos naturais e sucos artificiais e os alimentos consumidos duas a três vezes 
por semana foram embutidos, biscoito, biscoito recheado, doces, frituras, salgados, 
salgadinhos, sanduíche e refrigerante corroborando em parte com os resultados 
encontrados em Rio Claro (CARVALHO; OLIVEIRA; SANTOS, 2010). 
 As mudanças ocorridas no consumo alimentar resultam em hábitos alimentares 
inadequados, principalmente na infância e na adolescência, associados ao consumo 
exagerado de gorduras, açúcares, doces e bebidas açucaradas e à diminuição do 
consumo de verduras, frutas e legumes (FAGIOLI; NASSER, 2006).

Metade das mães das crianças envolvidas no presente trabalho respondeu 
que a qualidade da alimentação oferecida em casa é saudável e a outra metade que 
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a alimentação precisa de melhorias (Figura 1). Conforme os dados obtidos com as 
Tabelas 2, 3 e 4, a alimentação das crianças e os hábitos das famílias avaliados aponta 
a necessidade de mudança para tornar-se mais saudável. 

De acordo com Ramos e Stein (2000), a maior preocupação dos pais centra-se 
na quantidade de alimentos oferecidos para as crianças e não em desenvolver hábitos 
alimentares mais adequados à qualidade. Os pais necessitam ser orientados sobre os 
princípios de uma alimentação saudável para ensinar seus filhos a se alimentar de 
maneira variedade, desenvolvendo um autocontrole alimentar, reduzindo os problemas 
com o ganho de peso.

Na infância, o consumo de alimentos pode ser de difícil controle, uma vez que 
dependerá de mudanças de hábitos e disponibilidade dos pais para aquisição de uma 
alimentação mais saudável (MELLO; LUFT; MEYER, 2004).
 Na percepção das mães, a maioria das crianças avaliadas está com peso 
saudável (Figura 2), o que não se confirmou com os resultados da avaliação do estado 
nutricional destas crianças, apontando que 19,3% estão com sobrepeso e 6,4% com 
obesidade (Figura 3). 
 O estudo realizado por Salomons, Rech e Loch (2007) investigaram o estado 
nutricional de 1.647 escolares entre 6 e 10 anos de idade da rede municipal de ensino 
de Arapoti (PR). Os resultados encontrados apontaram que 10,0% das crianças 
apresentavam sobrepeso, 10,9% obesidade e 22,9% desnutrição. Os pesquisadores 
recomendam que medidas preventivas e de controle sejam tomadas para tratar dos 
desvios nutricionais identificados. 
 Vieira et al. 2008 realizaram um estudo transversal incluindo 20.084 escolares 
na faixa etária entre 7 e 11 anos, matriculados em escolas estaduais, municipais e 
particulares de Pelotas (RS). A avaliação do estado nutricional dos escolares mostrou 
que 29,8% apresentaram sobrepeso e 9,1% obesidade. 

As nove atividades de educação nutricional realizadas com os alunos do SESI 
de Rio Claro permitiram a troca de experiências entre os escolares e as pesquisadoras e 
por terem sido realizadas de maneira lúdica, despertou no grupo a vontade de participar 
e prestar atenção nas informações de nutrição apresentadas, favorecendo o aprendizado 
como verificado por meio da avaliação aplicada no final do trabalho desenvolvido. 

A educação nutricional deve contemplar os aspectos nutricionais e os padrões 
culturais dos alimentos consumidos na escola, fazendo com que a criança conheça e 
aprenda a valorizar a cultura alimentar da região e do país (BOOG, 2004). 

Bertin et al. (2010) sugerem que as atividades de educação nutricional sejam 
desenvolvidas dentro e fora das escolas, contribuindo para a manutenção de bons 
hábitos alimentares entre os escolares, promovendo uma atitude preventiva por toda 
a vida. 

O desafio da educação nutricional é trabalhar com abordagens educativas que 
envolvam os problemas nutricionais em sua complexidade, considerando as dimensões 
biológica, social e cultural ao mesmo tempo. Ater-se às maneiras mais tradicionais de 
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educação é render-se às dificuldades associadas à prática pedagógica em transição 
(BOOG et al., 2003). 

As atividades lúdicas como dramatização e dinâmicas de grupo, utilizadas em 
atividades de educação nutricional, auxiliam na promoção do conhecimento sobre 
práticas alimentares adequadas, indo além da transmissão do conhecimento, buscando 
um maior envolvimento dos participantes (TOASSA et al., 2010). 

Gabriel, Santos e Vasconcelos (2008) realizaram um programa para a promoção 
de hábitos alimentares saudáveis com 162 escolares de Florianópolis (SC). O trabalho 
foi realizado em duas instituições de ensino – uma privada e outra pública. O programa 
de educação nutricional foi distribuído em sete encontros. Após o período de intervenção 
nutricional, algumas atitudes e práticas alimentares saudáveis foram observadas como 
redução do consumo de bolachas recheadas trazidas de casa, aumento no consumo da 
merenda escolar e aceitação das frutas. 

 A educação nutricional é um dos caminhos para a promoção da saúde, que 
leva reflexão do comportamento alimentar a partir da conscientização da importância 
da alimentação para a saúde. A educação deve ser encarada como uma medida eficaz 
para a transformação e o resgate dos hábitos alimentares tradicionais e saudáveis 
(RODRIGUES; RONCADA, 2008).

Conclusão

 Conclui-se que os escolares avaliados necessitam melhorar seus hábitos 
alimentares, bem como a qualidade da alimentação e as características do modo de 
preparo e higiene dos alimentos da família. O excesso de peso observado entre os 
participantes da pesquisa necessita ser tratado para prevenção da obesidade na idade 
adulta.
 Os assuntos abordados nas atividades de educação nutricional foram baseados 
nos problemas nutricionais observados na primeira etapa do trabalho e contribuiu com 
o aprendizado dos alunos do SESI sobre os princípios de uma alimentação saudável 
como verificado na avaliação final aplicada. 
 A limitação de um trabalho de educação nutricional de curta duração como 
este é que impede a análise dos resultados da intervenção na modificação dos hábitos 
alimentares dos alunos, que foi somente possível perceber de maneira pontual como o 
aumento no consumo de feijão após o teatro, o fato de terem a iniciativa de mostrarem 
aos pais o prato saudável elaborado e a fala deles que iriam tentar consumir alimentos 
mais saudáveis. 
 A sugestão é que trabalhos de educação nutricional sejam realizados nas escolas 
para incentivar a aquisição de hábitos alimentares mais saudáveis desde a infância e 
adolescência, que devem contar também com o apoio e incentivo da família e dos 
funcionários da escola. 
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Nutrition education in preschool children at SESI School in Rio Claro (SP)

ABSTRACT: The aim of this paper was to perform nutrition education activities with 
six and eight year-olds who attend SESI School in Rio Claro (SP). The work was 
divided in three stages. The first one concerned the assessment of the students’ food 
habits to identify the issues to be approached during nutrition education activities. 
The second stage consisted of nutrition education activities. The third stage was the 
assessment of the educational work previously conducted. The assessment of the food 
habits of thirty-one students showed that their water intake ranged from 3 to 6 glasses a 
day. Their food consumption frequency pointed out milk, beans and meat as daily eaten 
foods and also showed a low consumption frequency of vegetables, natural juice, cold 
cuts, industrialized and fried foods, and soft drinks. The assessment of their nutritional 
state showed that 19.3% of the students are overweight and 6,4% are obese. The nine 
nutrition education activities contributed to the increase of nutrition knowledge in the 
students and were enjoyed by them. We conclude that food and nutrition education 
must be done at schools to encourage the development of healthier nutrition habits 
since childhood and adolescence. 

KEYWORDS: Food and nutrition education; food habits; child. 
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RESUMO: Um estudo sobre estágios imaturos de borboletas e mariposas, insetos da 
ordem Lepidoptera, foi realizado em área de Cerrado no município de São Carlos. 
Os objetivos foram reunir informações sobre o grupo e discutir a importância de se 
conservar a biodiversidade, em termos de vegetação e fauna, mesmo em ambientes 
urbanos. O fragmento foi visitado uma vez por semana, de janeiro a outubro de 2010. 
Foram coletados manualmente os estágios imaturos e suas plantas hospedeiras, bem 
como casulos e pupas encontrados. Durante o período de coletas foram registradas 
27 formas de lagartas e 8 de casulos/pupas, dos quais houve a eclosão de adultos 
pertencentes a 9 espécies de borboletas, distribuídas em 3 famílias, e 26 espécies de 
mariposas, distribuídas em 12 famílias; associadas a 24 espécies de plantas hospedeiras. 
Também, outras observações sobre a diversidade de formas dos estágios imaturos 
foram registradas, como comportamento gregário e mudança de coloração durante o 
desenvolvimento das lagartas de algumas espécies. Apesar da brevidade das coletas, 
foram encontradas famílias indicadoras de boas condições ambientais. Também, 
embora exista forte influência urbana na região, o fragmento estudado apresenta uma 
rica fauna de Lepidoptera, evidenciando a importância da manutenção de fragmentos 
com vegetação nativa para a conservação dessa diversidade em ambientes urbanos.

PALAVRAS-CHAVE: borboletas; mariposas; lagartas; biodiversidade; ambiente urbano.

Introdução

Borboletas e mariposas, insetos pertencentes à ordem Lepidoptera, estão 
envolvidas em diversas interações ecológicas, principalmente relações inseto/planta, 
das quais as mais importantes consistem em herbivoria e polinização. É um grupo 
animal importante de ser estudado que, segundo Rupert, Fox e Barnes (2005), estão 
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entre os principais insetos polinizadores, exibindo importância econômica e para a 
conservação.

Estima-se que existam atualmente aproximadamente 146.000 espécies de 
Lepidoptera descritas. Destas, cerca de 25.000 ocorrem no Brasil e 10.840 ocorrem 
no estado de São Paulo (BROWN JR.; FREITAS, 1999). Por apresentarem enorme 
diversidade, rápido ciclo de vida, especificidade ecológica, serem de fácil visualização 
e manutenção em laboratórios e serem comuns o ano todo, os lepidópteros podem ser 
considerados potencialmente bons bioindicadores (PEREIRA; TEIXEIRA, 2007).

Embora os adultos atraiam a atenção por sua conspicuidade e sejam mais 
estudados, os estágios imaturos dos lepidópteros tropicais são ainda pouco conhecidos, 
assim como suas plantas hospedeiras (MARCONATO; DIAS; PENTEADO-DIAS, 
2008). Quando conhecidos, as descrições desses estágios e da biologia de Lepidoptera 
(não pragas agro-florestais) encontram-se mais concentradas em borboletas.

O ritmo atual de destruição de ecossistemas e extinção de muitas espécies 
contribui para a escassez de conhecimento da biodiversidade (WILSON, 1997). 
Assim mesmo, inventários de lepidópteros têm sido úteis no estudo de diversidade 
genética, ecológica e taxonômica das comunidades em diferentes regiões assim como 
para planejamento de reservas naturais (BROWN JR., 1992; BROWN JR.; FREITAS 
1999). Segundo Vitorino (2009), 42% dos invertebrados ameaçados de extinção são 
borboletas. 

Neste trabalho é apresentado um levantamento de dados sobre estágios imaturos 
de lepidópteros e suas plantas hospedeiras em uma área de Cerrado no município de 
São Carlos, Estado de São Paulo, objetivando reunir informações sobre o grupo e 
discutir a importância de se conservar a biodiversidade em termos de vegetação e 
fauna, mesmo em ambientes urbanos. 

Metodologia

Área de estudo

O inventário foi realizado em um fragmento de vegetação típica de Cerrado 
(S 22° 00’ 16.8”, W 047° 51’ 32.1”) localizado entre o bairro Jardim Munique e a 
Rodovia Washington Luís, no trecho do quilômetro 232, na área urbana do município 
de São Carlos, estado de São Paulo (Figura1). A área de aproximadamente 80.000m² 
pertence à prefeitura municipal de São Carlos e se encontra na área de drenagem do 
Córrego Ponte de Tábua, afluente da margem esquerda do Rio Monjolinho. Segundo o 
zoneamento urbano constante da Lei 13.691 de 25 de Novembro de 2005 que institui 
o Plano Diretor do Município (SÃO CARLOS, 2005), a área estudada está em uma 
das zonas de recuperação e ocupação controlada, as quais são “caracterizadas por 
fragilidades sociais e ambientais” (Art. 31 da referida Lei).
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Figura 1: Vista aérea da região, no município de São Carlos, onde se encontra o fragmento estudado 
(destacado em laranja). Fonte: Google Earth.

Coletas e procedimentos

O fragmento foi visitado uma vez por semana, de janeiro a outubro de 2010, 
entre 13h e 15h, para coleta dos exemplares e plantas hospedeiras. Em cada visita 
foi percorrido um “transecto” linear de cerca de 60 metros na borda do fragmento, 
avançando 5 metros adentro da mata em ambos os lados da trilha, perfazendo a área 
de 300 m². 

Durante o percurso, foram coletados ramos das plantas hospedeiras, nos quais se 
encontravam os estágios imaturos. As lagartas foram acondicionadas individualmente 
em recipientes plásticos, levadas ao laboratório e alimentadas diariamente até a eclosão 
dos adultos. Lagartas (que não encontradas em suas plantas hospedeiras), casulos e 
pupas encontrados também foram coletados, levados ao laboratório e acondicionados 
em recipientes plásticos até a eclosão dos adultos. 
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Após a eclosão, os adultos foram sacrificados por congelamento e 
acondicionados em envelopes entomológicos, em seguida foram identificados, 
seguindo literatura especializada de Costa-Lima (1945 e 1950) e mediante consulta a 
especialistas. No caso de plantas hospedeiras, um galho de cada planta compôs uma 
exsicata que auxiliou na identificação por especialista. 

Os dados obtidos foram analisados exploratoriamente e os resultados são 
apresentados em forma de tabelas e gráficos, sendo comparados com outros estudos.

Resultados

Lepidoptera inventariados e suas plantas hospedeiras

Durante o período de coletas foram registradas 27 formas de lagartas e 8 
de casulos/pupas, dos quais houve a eclosão de adultos pertencentes a 9 espécies 
de borboletas, distribuídas em 3 famílias, e 26 espécies de mariposas, distribuídas 
em 12 famílias; associadas a 24 espécies de plantas hospedeiras (Tabela 1). Foram 
considerados apenas os estágios imaturos que completaram seu desenvolvimento em 
laboratório, atingindo a fase adulta.

A maioria dos exemplares de Lepidoptera coletados pertence ao grupo das 
mariposas (74% dos exemplares). Este fato é esperado, devido ao grande número de 
espécies deste grupo. Segundo Brown Jr. e Freitas (1999), cerca de 86% das espécies 
de Lepidoptera existentes pertencem ao grupo das mariposas.

Muitas das espécies de plantas hospedeiras não puderam ser identificadas devido 
à falta de flores ou frutos que auxiliassem na identificação do material coletado. Quanto 
aos casulos/pupas coletados, não foi possível a identificação da planta hospedeira já 
que nesta fase de desenvolvimento, o lepidóptero não se alimenta mais. Além disso, 
os casulos/pupas geralmente não são encontrados nos locais nos quais as lagartas se 
desenvolveram. Alguns lepidópteros não puderam ser identificados por se tratarem de 
microlepidópteros, que apresentam pequeno porte e identificação dificultada.

Tabela 1: Relação dos Lepidoptera coletados e associados à planta hospedeira no fragmento de Cerrado 
estudado no município de São Carlos.

LEPIDOPTERA PLANTA HOSPEDEIRA

Família
   Gênero Família Gênero

Arctiidae

   Dysschema sp. Asteraceae Gochnatia sp.
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   Lophocampa sp. Asteraceae Piptocarpha sp.

   Não identificado ___________ ___________

Ctenuchidae

   Macrocneme sp. Fabaceae Copaifera sp.

Epiplemidae

   Não identificado Lauraceae Não identificado

Geometridae

   Não identificado Malvaceae Waltheria sp.

   Não identificado Malvaceae Waltheria sp.

Hesperiidae

   Não identificado Annonaceae Annona sp.

Lasiocampidae

   Euglyphis sp. Lauraceae Persea sp.

Limacodidae

   Phobetron sp. Annonaceae Annona sp.

Mimallonidae

   Não identificado Melastomataceae Miconia sp.

Noctuidae

   Não identificado Davalliaceae Davallia sp.

   Não identificado Não identificada Não identificado

   Heliothis sp. Asteraceae Gochnatia sp

   Não identificado Não identificada Não identificado

   Condica sp. Não identificada Não identificado

   Não identificado ___________ __________*

   Não identificado ___________ ___________

   Não identificado ___________ ___________

   Spodoptera sp. ___________ ___________

   Xanthopastis sp. ___________ ___________

Notodontidae



265Multiciência, São Carlos, 11: 260 - 276, 2012

ESTÁGIOS IMATUROS DE LEPIDOPTERA (ARTHROPODA: INSECTA) EM UM FRAGMENTO DE CERRADO 
LOCALIZADO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, ESTADO DE SÃO PAULO

   Phaeochlaena sp. Não identificada Não identificado

Nymphalidae

   Euptoieta sp. Turneraceae Turnera sp.

   Brassolis sp. Palmae Cocos sp.

   Não identificado Não identificada Não identificado

   Danaus sp. Asclepiadaceae Asclepias sp.

   Actinote sp. Bignoniaceae Não identificado

   Hypothyris sp. ___________ ___________

Papilionidae

   Pterourus sp. Lauraceae Persea sp.

   Parides sp. Aristolochiaceae Aristolochia sp.

Psychidae

   Oiketicus sp. Myrtaceae Eugenia sp.

   Não identificado Punicaceae Punica sp.

Saturniidae

   Citheronia sp. Malvaceae Guazuma sp.

Sphingidae

   Erinnyis sp. Euphorbiaceae Manihot sp.

   Não identificado ___________ ___________*

*Não foi possível a identificação da planta hospedeira devido ao encontro de casulo/pupas.

Dentre as borboletas coletadas, a família que se destacou, apresentando maior 
riqueza foi Nymphalidae com 6 espécies, seguida de Papilionidae com 2 espécies e 
Hesperiidae com 1 espécie (Figura 2).
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Figura 2: Ocorrência das famílias de borboletas coletadas.

Dentre as mariposas coletadas, a família que apresentou o maior número de espécies 
foi Noctuidae com 10, seguida de Arctiidae com 3 espécies. As famílias Psychidae, 
Geometridae e Sphingidae apresentaram 2 espécies cada (Figura 3). As demais famílias 
identificadas (Ctenuchidae, Eplipemidae, Limacodidae, Mimallonidae, Saturniidae, 
Notodontidae e Lasiocampidae) apresentaram 1 espécie cada.

Figura 3: Ocorrência das principais famílias de mariposas registradas.
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Dentre as plantas hospedeiras coletadas, a família que apresentou o maior número de 
hospedeiros foi Asteraceae, Malvaceae e Lauraceae ambas com 3 espécies e Annonaceae 
com 2 espécies (Figura 4). As demais famílias identificadas (Asclepiadaceae, Fabaceae, 
Davalliaceae, Melastomataceae, Myrtaceae, Turneraceae, Palmae, Aristolochiaceae, 
Bignoniaceae, Euphorbiaceae e Punicaceae) apresentaram apenas 1 espécie cada.

Figura 4: Ocorrência das principais famílias das plantas hospedeiras coletadas

Foram encontrados números exorbitantes de indivíduos de certas espécies, 
principalmente a espécie do gênero Actinote pertencente à família Nymphalidae, 
sub-família Acraeinae, compartilhando recursos provenientes da mesma planta 
hospedeira (figura 5A). Em contra partida, para algumas espécies o número de 
lagartas encontradas foi baixo (2 a 4 lagartas); sendo que em alguns casos, foi 
encontrada apenas uma lagarta em todo o período de coleta.

Observou-se que dentre as lagartas coletadas, algumas apresentaram 
morfologia diferenciada, como por exemplo, o gênero Phobetron da família 
Limacodidae, da qual a lagarta possui aspecto grotesco que nada se assemelha 
às lagartas eruciformes (Figura 5B). As espécies da família Psychidae também 
se diferenciam da maioria das lagartas por construírem um casulo externo no 
qual se aloja o estágio imaturo, a lagarta carrega consigo o casulo e, a fêmea 
usualmente não sai deste, mesmo no estágio adulto (Figura 5C). 

Também se observou que algumas lagartas apresentaram mudança de 
coloração durante o desenvolvimento, caso notado com alguns estágios imaturos 
das famílias Noctuidae, Saturniidae e Nymphalidae (Figura 5D1 e 5D2).
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Figura 5: Imagens de alguns dos estágios imaturos de lepidoptera coletados. Em A, estágio imaturo 
da espécie do gênero Actinote pertencente à família Nymphalidae; em B, lagarta do gênero Phobetron, 
da família Limacodidae; em C, casulo externo alojando a lagarta pertencente a família Psychidae; D1 
e D2 evidencia a mudança de coloração durante o desenvolvimento da lagarta da família Noctuidae;  
E refere-se aos estágios de desenvolvimento de Danaus sp., sendo E1 lagarta de último instar, E2 
pupa e E3 adulto; em F lagarta da família Papilionidae, G estágio imaturo de Ctenuchidae e em H 
representantes da família Lasiocampidae.
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Discussão

Os insetos da ordem Lepidoptera são classificados em diversas famílias, 
embora seja comum a divisão entre borboletas e mariposas. No Brasil ocorrem 
aproximadamente 71 famílias de Lepidoptera, sendo destas apenas cinco de borboletas 
(BORROR; DELONG, 1988). Cada família apresenta padrões característicos de 
hábitos e morfologias utilizados para a definição taxonômica das espécies e que, ao 
serem estudados, auxiliam a identificação dos exemplares. 

Brown Jr. e Freitas (1999) estudaram a ocorrência de espécies das famílias de 
Lepidoptera nos Neotrópicos, no Brasil e em São Paulo. Observou-se que as famílias que 
ocorreram em maior número de espécies, de acordo com os dados apresentados pelos 
autores, também ocorreram na mesma proporção neste trabalho. Os autores salientam 
que em relação às mariposas, o número de espécies descritas deverá aumentar com a 
intensificação de estudos ao passar dos anos, já para borboletas estes números pouco 
mudarão. Isto porque as pesquisas de Lepidoptera têm se concentrado em borboletas, 
normalmente mais fáceis de amostrar. Algumas mariposas, além de porte diminuto que 
dificulta captura, têm hábitos noturnos e cujos adultos requerem diferentes métodos de 
coleta, tais como a utilização de armadilhas luminosas.

Os estudos dos estágios imaturos em Lepidoptera têm sido importantes para o 
desenvolvimento do conhecimento taxonômico e ecológico do grupo, além de fornecer 
subsídios para atividades de interesse econômico. As lagartas da maioria das espécies 
são fitófagas, o que lhes confere considerável importância econômica, comportando-
se como pragas de plantações (BORROR; DELONG, 1988). O conhecimento 
proveniente de estudos permite o diagnóstico precoce e correto de infestações por 
pragas, proporcionando maior eficácia das medidas de controle, uma vez que as formas 
jovens são mais suscetíveis a predadores e parasitos (BRAILOVSKY et al., 1992 apud 
GREVE; FORTES; GRAZIA, 2003).

Comparação com outros estudos

Estabelecer efetiva comparação dos resultados com estudos similares é bastante 
difícil, visto a escassez de trabalhos semelhantes, como já citado anteriormente. No 
entanto pode-se relacionar a diversidade de lepidópteros encontrados no fragmento 
com levantamentos ocorridos também em regiões de Cerrado. Estes levantamentos 
geralmente abordam somente as formas adultas e dificilmente as formas imaturas, 
o que restringe comparações, pois certamente muitas espécies encontradas na 
forma adulta, podem passar despercebidas quando em estágio larval, ao passo que 
espécies encontradas em coletas somente de imaturos podem não ser capturadas em 
levantamentos de formas adultas.

A maioria dos levantamentos encontrados se refere a espécies de borboletas. 
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Os trabalhos consultados revelaram a ocorrência de todas as famílias de borboletas 
registradas para o Brasil, e registro de vários gêneros em cada família. Neste trabalho, 
não houve coleta de indivíduos das famílias Pieridae (talvez por serem sensíveis a 
ambientes perturbados) e Lycaenidae (por serem de difícil amostragem pela interação 
que realizam com formigas).

Já levantamentos de mariposas são mais raros na literatura, no entanto, todas 
as famílias coletadas neste trabalho, de maneira geral, também são vistas em trabalhos 
de inventários faunísticos. Como é um grupo bastante diverso, no qual os hábitos 
dos estágios imaturos variam muito, ao se comparar com estes levantamentos, neste 
trabalho não foram encontrados exemplares de muitas famílias. Estudos realizados 
por Fernandes e Graciolli (2009), relatam que a área urbana apresenta menor riqueza 
em espécies de mariposas, pois segundo os autores, a fragmentação de hábitat diminui 
consideravelmente a disponibilidade de recursos para espécies especialistas (caso de 
muitas mariposas), seja na fase adulta ou de estágios imaturos, o que pode levar tais 
espécies a extinção; enquanto que espécies oportunistas exploram diferentes recursos 
disponibilizados por esses fragmentos.

Interação com a planta hospedeira

Em relação à planta hospedeira, os resultados esperados obtidos em literatura 
específica (Costa-lima, 1950) estão de acordo com este trabalho, ou seja, todas as 
ocorrências de lagartas em planta hospedeira específica (quando identificada), 
evidenciada na literatura foram confirmadas neste trabalho. Dado este importantíssimo, 
pois segundo Brown Jr. e Freitas (1999) o inventário adequado não deve ser 
perturbatório, a ponto de haver coletas de adultos apenas quando necessário, sendo 
indispensável o levantamento das plantas hospedeiras conhecidas, confirmando-as 
com a criação dos seus estágios imaturos. Para Southwood (1973, apud MONTEIRO 
et al., 2007), a planta hospedeira representa, para os imaturos de insetos fitófagos, 
um abrigo contra condições abióticas adversas, inimigos naturais e, ao mesmo tempo, 
seu recurso alimentar. Existem espécies que são monófagas, isto é, utilizam somente 
uma espécie de planta hospedeira, no entanto, a maioria são oligófagos, ou seja, se 
alimentam de plantas, utilizando espécies de um mesmo gênero ou família (EHRLICH; 
RAVEN, 1964), o que torna importante o conhecimento de suas plantas hospedeiras. 
Além disso, este conhecimento fornece informações acerca da biologia das espécies. 
Assim, sugere-se que quanto maior a diversidade vegetal do fragmento, mais espécies 
de lepidóptera poderiam utilizar os recursos disponíveis, evidenciando a importância 
de se conservar a vegetação e consequentemente a fauna de borboletas e mariposas 
associadas.
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Grupos indicadores de qualidade ambiental

No Brasil, atualmente é comum o uso de Lepidoptera como indicadores de 
processos e fatores ambientais (por serem de fácil visualização) e mudanças em curto 
prazo no ambiente, por apresentarem ciclos de vida curtos (BROWN JR.; FREITAS, 
1999). Inventários mais longos envolvendo o monitoramento de Lepidoptera podem 
até mesmo detectar efeitos ambientais, tais como mudança de hábitat e poluição 
atmosférica. É uma ferramenta importante quando se pretende verificar o tamanho 
adequado de fragmentos remanescentes por meio de observação da diversidade das 
comunidades do fragmento (BROWN JR., 1992) já que a diversidade de Lepidoptera 
está relacionada diretamente com a área do fragmento, bem como seu grau de 
isolamento (BAZ; BOYERO, 1995).

Algumas famílias de lepidópteros considerados bioindicadores podem indicar, 
por sua presença, comunidades ricas em espécies, e na sua ausência, indicam uma 
perturbação no ambiente. Em ambientes estáveis, tanto lagartas quanto formas adultas 
podem ser encontrados em qualquer época do ano, ocupando-se das mesmas plantas 
hospedeiras e frequentemente do mesmo habitat. Em contra partida, em ambientes 
profundamente alterados, com forte influência antrópica, ou poluídos, a grande 
maioria das espécies de Lepidoptera tem suas populações prejudicadas e desaparecem 
completamente (BROWN JR.; FREITAS, 1999).

No fragmento estudado foram encontradas famílias indicadoras de boas 
condições ambientais como Geometridae, Arctiidae (incluindo Ctenuchidae), 
Nymphalidae, consideradas indicadoras de mata densa; Hesperiidae consideradas 
indicadoras de abundância de recursos florais (algumas subfamílias podem apontar 
boa saúde geral do sistema) e Papilionidae considerada boa indicadora de matas 
conservadas e recursos hídricos abundantes (BROWN JR.; FREITAS, 1999).

Conservação de fragmentos vegetais em áreas urbanas

Estudos comprovam que os valores de diversidade de lepidopteros variam 
de região para região de acordo com as características de cada ambiente (SILVA; 
LANDA; VITALINO, 2007). Tais variações devem estar relacionadas à especificidade 
do hábitat, bem como disponibilidade de recursos para cada família de lepidópteros 
(PAZ; ROMANOWSKI; MORAIS, 2008).

Trabalhos realizados em diferentes regiões evidenciam tal questão; em trabalho 
realizado no campus de Campo Grande da Universidade Federal do Mato Grosso do 
Sul, observou-se em um ambiente fortemente antropizado a diminuição da riqueza de 
espécies de lepidópteros, e o desaparecimento de espécies indicadoras de ambientes 
relativamente preservados (BOGIANI; GRACIOLI, 2009). Estudos em Cabo Verde, 
Minas Gerais, revelaram duas espécies ameaçadas de extinção, além de haver reduções 
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das populações de borboletas em função da destruição de ambientes de Mata Atlântica 
e de Cerrado na região (PEREIRA; TEIXEIRA, 2007). Em São José dos Campos, 
SP, foi realizado um estudo comparativo de espécies da família Nymphalidae em um 
campus universitário, com intervalo de cinco anos entre as coletas; observando-se após 
este período, mudança na lepidopterofauna devido a fatores ambientais e influência 
antrópica (CINACHI; SANTOS; CAMPOS VELHO, 2006). Porém, segundo trabalhos 
realizados em um fragmento de floresta estacional decidual em Santa Maria, no Rio 
Grande do Sul, os resultados obtidos apresentaram fauna rica e composta por espécies 
indicadoras de boas condições ambientais (DESSUY; MORAIS, 2007).

No estado de São Paulo, a maior parte das florestas e cerrados foi reduzida 
a fragmentos vegetais, muitos destes condenados por serem pequenos demais ou 
isolados demais (BROWN JR.; FREITAS, 1999). No entanto, estes fragmentos são 
úteis para muitos lepidópteros, podendo servir até de refúgio para espécies migratórias 
(SILVA; LANDA; VITALINO, 2007).  

Este ambiente é favorável aos lepidópteros que se alimentam de néctar e 
que são característicos de ambientes abertos, sendo beneficiados pelo abundante 
suprimento alimentar fornecido por flores em jardins e, além de fornecer alimento 
ao adulto, a vegetação urbana propicia um recurso alimentar também aos estágios 
imaturos. Algumas espécies acabam habitando estes ambientes até mesmo pela oferta 
de alimento. Desta forma, torna-se importante a conservação de fragmentos com 
vegetação nativa para a preservação da diversidade de Lepidoptera em ambientes 
antrópicos (SILVA; LANDA; VITALINO, 2007). Diante desta perspectiva, Brown Jr. 
e Freitas (1999) salientam que a conservação de Lepidoptera e seu habitat requerem 
somente respeito ás leis de preservação das áreas nativas, bem como controle efetivo 
da emissão de poluentes, da introdução de espécies exóticas, extração e coleta de 
animais e vegetais.

A conservação de um fragmento é importante, pois segundo Rocha et al. (2006), 
o ambiente e sua biodiversidade têm a capacidade de prover bens e serviços essenciais 
na manutenção da vida na Terra, tais como fornecimento de espaço para atividades 
humanas e de outros organismos, manutenção do clima, fornecendo recursos para uso 
humano e até mesmo contribuindo na manutenção da saúde mental e enriquecimento 
espiritual.

Também, conservando o fragmento, consequentemente há a preservação de 
fauna e flora e sua diversidade genética. Segundo Brown Jr. e Freitas (1999) a maior 
diversidade genética de lepidópteros no estado de São Paulo concentra-se no interior 
do estado, onde ocorrem paisagens muito heterogêneas. Este é mais um dos motivos 
para que haja a conservação destes fragmentos, já que abrigam grande diversidade de 
espécies.

Uma das diretrizes do plano diretor para a região do fragmento estudado é 
promover trabalhos de educação ambiental na comunidade. Por terem sua beleza 
reconhecida, de fácil visualização, forte associação com a vegetação e importância 
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econômica e ecológica, entre outros atributos, os lepidópteros formam um grupo de 
animais interessante para incluir nos projetos de educação ambiental. Nesse sentido, 
as informações obtidas com a realização deste inventário podem ser utilizadas para 
elaboração de material educativo sobre as características da região e parte de sua 
biodiversidade.

Conclusões

• A fauna de Lepidoptera do fragmento estudado é rica e apresenta algumas 
espécies indicadoras de boas condições ambientais, apesar da influência 
antrópica na região;

• Apesar de pequeno e imerso em uma matriz urbana, o fragmento estudado 
representa um local importante para a conservação de Lepidoptera;

• São necessários mais estudos para que se possa conhecer melhor a 
lepidopterofauna existente e, através deste conhecimento, sugerir estratégias 
de conservação realmente eficientes.

• As informações obtidas em estudos sobre a diversidade animal e vegetal 
em ambientes urbanos devem auxiliar medidas de sensibilização ambiental, 
contemplação da biodiversidade e, consequentemente, integrar ações que 
visem conservação ambiental e bem estar social.
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Immature stages of Lepidoptera (Arthropoda: Insecta) in a Cerrado fragment located 
in the urban area of São Carlos municipality, São Paulo State

ABSTRACT: A study on immature stages of butterflies and moths, insects of the 
Lepidoptera order, developed in a Cerrado area in São Carlos municipality, is 
presented. The objectives were to collect information on the group and to discuss the 
importance of biodiversity conservation, in terms of fauna and vegetation, even in urban 
environments. The vegetation fragment was visited weekly, from January to October 
2010. Immature stages and their host plants, as well as cocoons or pupae encountered, 
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were manually collected. During the collection period were registered 27 forms of 
caterpillars and 8 of cocoons/pupae, from which occurred adult emergence of 9 butterfly 
species, distributed in 3 families, and 26 moths species, distributed in 12 families, 
associated to 24 species of host plants. In addition, other observations of immature 
stages were registered, as gregarious behavior and changes of coloration during the 
development of caterpillar from some species were observed. Notwithstanding the 
urban influence, there is a rich Lepidoptera fauna in the studied area and, even in a 
short period of collecting data, families that indicate relatively good environmental 
conditions were registered. The results suggest that patches of native vegetation are 
important to conservation of Lepidoptera diversity in urban areas.

 
KEYWORDS: butterflies; moths; caterpillars; biodiversity; urban environment
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REGISTRO DE MAMÍFEROS DE MÉDIO E GRANDE PORTE EM DOIS 
FRAGMENTOS FLORESTAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, ESTADO 

DE SÃO PAULO

Willian Alexandre Ferreira DIAS1

Rogerio Franco Flores TEZORI2

Alexandre Kannebley OLIVEIRA2

RESUMO: A atual expansão urbana e agrícola ameaça os remanescentes florestais dos 
domínios Cerrado e Mata Atlântica no Estado de São Paulo, tornando-se importante estudar a 
biodiversidade nos refúgios ainda restantes. Uma vez que a mastofauna é bastante prejudicada 
em função da perda de habitats, este trabalho objetivou realizar um levantamento de 
mamíferos de médio e grande porte na área de expansão urbana no município de São Carlos, 
Estado de São Paulo. O inventário preliminar é considerado base para estudos populacionais 
mais detalhados e medidas que visem à conservação das espécies. Foi utilizada metodologia 
não invasiva durante buscas ativas realizadas entre agosto de 2010 e setembro de 2011 à 
procura de rastros que possibilitassem a identificação das espécies. Foram identificadas 18 
espécies de mamíferos de médio e grande porte pertencentes a sete ordens (Didelphimorphia, 
Carnivora, Cingulata, Rodentia, Artiodactyla, Lagomorpha e Primates) e distribuídas em 11 
famílias (Didelphidae, Canidae, Felidae, Mustelidae, Mephitidae, Procyonidae, Dasypodidae, 
Dasyproctidae, Cervidae, Leporidae e Pitheciidae). Dos registros obtidos, 12 espécies foram 
identificadas por pegadas, uma por vocalização, uma por tricologia, duas por visualização e 
três por carcaças. Os dados mostram um número elevado de espécies quando comparados aos 
de outros estudos. Entretanto, os registros indicam um número reduzido de indivíduos de cada 
espécie. Apenas um monitoramento periódico da mastofauna possibilitará o levantamento 
de dados populacionais confiáveis e permitirá reais medidas para conservação de parte desta 
biodiversidade. 

PALAVRAS-CHAVE: mastofauna; Cerrado; Mata Atlântica; Mammalia; conservação.

Introdução

Em decorrência da histórica expansão urbana e agrícola, os mamíferos 
encontram atualmente refúgios em pequenos remanescentes florestais. Tais fragmentos 
1 Programa de Pós Graduação em Ecologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de São Carlos 
– UFSCar. Rod. Washington Luis, km 235, Monjolinho, 13565-505, São Carlos, São Paulo. E-mail: 
willianafdias@hotmail.com. 
2  Centro Universitário Central Paulista - UNICEP, Rua Miguel Petroni 5111, 13563-470, São Carlos, 
São Paulo.
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comuns no Estado de São Paulo têm sua fauna pouco estudada, principalmente quanto 
à composição de sua mastofauna (BRIANI et al., 2001).

No Estado de São Paulo são encontradas predominantemente fitofisionomias 
pertencentes aos domínios Cerrado e Mata Atlântica. Estes domínios apresentam elevada 
biodiversidade, incluindo um grande número de espécies endêmicas (OLIVEIRA; 
MARQUES, 2002; RMA, 2006), das quais muitas se encontram localmente ameaçadas 
e em algum nível de risco de extinção.

Os domínios Cerrado e Mata Atlântica apresentam, respectivamente, apenas 
20% e 8% de suas extensões originais (MMA, 2000, 2002, 2005). Myers et al. (2000) 
classificam ainda tais domínios como hotspots para preservação da biodiversidade, 
por apresentarem grande biodiversidade, alto endemismo, mas que encontram-se em 
perigo em função da destruição de habitats durante a ocupação antrópica.

Com as alterações do Código Florestal em discussão no legislativo brasileiro, 
poderão ocorrer reduções em remanescentes florestais e áreas de vegetação natural 
de maneira legal. Em alguns casos poderá ocorrer a remoção completa da vegetação 
dos fragmentos, prejudicando diretamente tanto a biodiversidade, como os serviços 
ambientais oferecidos pelos remanescentes (RIBEIRO; FREITAS, 2010; MARQUES 
et al., 2010; CASATTI, 2010; TOLEDO, et al. 2010; FREITAS, 2010). Portanto, é 
relevante estudar estes últimos remanescentes da biodiversidade (LYRA JORGE et 
al., 2001). 

A aprovação das mudanças propostas na legislação ambiental prejudicará não 
só a diversidade de mamíferos como também os serviços ambientais oferecidos pelas 
áreas afetadas, tais como a proteção da biodiversidade e de recursos abióticos como 
recursos hídricos, geológicos e atmosféricos (GALETTI et al., 2010).

No caso da mastofauna de médio e grande porte, pode agravar ainda mais, já 
que necessitam de grandes áreas para sua sobrevivência, e muitas espécies apresentam 
exigência quanto à estrutura de habitats para sua manutenção.

Nesse contexto, foi realizado um levantamento da mastofauna em área de 
expansão urbana no município de São Carlos, Estado de São Paulo. Essa expansão está 
prevista no plano diretor do município, segundo a Lei Municipal nº 13.691/05 (SÃO 
CARLOS, 2005). Acredita-se que, por se tratar de área de expansão urbana, ocorrerá 
nos próximos anos maior degradação de qualidade ambiental nos fragmentos florestais 
remanescentes. Inventários, sejam faunísticos ou florísticos, são considerados pontos 
de partida para quaisquer programas de monitoramento e conservação ambiental da 
área recentemente ocupada (SANTOS, 2006).

Materiais e Métodos
 
A área de amostragem está inserida no município de São Carlos, Estado de São Paulo, 
próximo às coordenadas 21°57’09” S e 47°56’35” O, em uma altitude média de 856 
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m. O clima da região de São Carlos é do tipo Cwa, segundo a classificação de Köppen, 
caracterizado por duas estações bem definidas no ano: o verão de temperaturas mais 
altas e maior precipitação e o inverno seco e de temperaturas mais baixas; e possuindo 
uma precipitação anual média de aproximadamente 1.500 mm (CEPAGRI, 2010; 
EMBRAPA, 2009).

Os fragmentos estudados (figura 1) fazem limite com os condomínios Jardim 
Embaré e Aracê de Santo Antônio, condomínios respectivamente urbano e rural, 
apresentam ainda entorno predominantemente ocupado pela monocultura de cana-de-
açúcar. Tangenciando o fragmento ao sul encontra-se a estrada municipal José Baio, 
que promove o acesso entre os condomínios. Toda a área estudada pertence à drenagem 
do Córrego da Fazenda, afluente do trecho superior do Rio Chibarro, na bacia do Rio 
Jacaré Guaçu. Os fragmentos Norte e Sul apresentam aproximadamente 18 e 72 ha de 
área, respectivamente. O fragmento ao norte (fragmento 2) apresenta sua face norte 
em contato com o condomínio de chácaras Aracê de Santo Antônio. O fragmento ao 
sul (fragmento 1) apresenta o Córrego da Fazenda que se encontra erodido na sua 
porção próxima a entrada do fragmento. Este apresenta uma queda d’água e encontra-
se vários pontos assoreados no interior do fragmento. 

Figura 1: Fragmentos vegetais amostrados durante estudo no município de São Carlos Estado de São 
Paulo (Imagem: Google, 2011).

Os fragmentos estão localizados em uma área de transição entre as fitofisionomias 
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Cerradão (uma fisionomia vegetal com copas das árvores mais fechadas, que faz parte 
do domínio Cerrado) e Floresta Estacional Semidecidua. Algumas espécies vegetais 
identificadas, como Amphilophium crucigerum (pente-de-macaco) e Hymenaea sp. 
(jatobá), além de outras espécies que apresentam eixo aéreo retorcido com casca grossa, 
são típicas do Cerradão. Outras espécies, como Zeyheria tuberculosa (ipê-felpudo) 
Cariniana estrellensis (jequitibá branco), são de ocorrência em Floresta Estacional 
Semidecidual, conforme apontado pela resolução conjunta SMA e IBAMA/SP n° 
001/94 .
 Foram realizadas 13 visitas aos fragmentos entre agosto de 2010 e setembro 
de 2011, nas quais o registro de mamíferos foi realizado por métodos não invasivos. 
Foram efetuadas buscas ativas de vestígios como: pegadas, vocalizações e tocas; além 
da coleta de pelos, fezes e carcaças (CALOURO, 1999; CHIARELLO, 2000; ROCHA; 
DALPONTE, 2006). As coletas foram realizadas a partir de um percurso nas bordas 
dos fragmentos e em trilhas no seu interior, definidas pela facilidade de acesso. Foram 
percorridos também, os ainda carreadores da plantação de cana-de-açúcar entre os 
fragmentos.
 As pegadas foram identificadas com o auxílio dos guias propostos por Becker 
e Dalponte (1991), Ramos Jr. et al. (2003), Borges e Tomás (2008), Carvalho Jr. e 
Luz (2008) e do Instituto Ambiental do Paraná (2008). Também foram feitos registros 
fotográficos para documentação dos dados.

As fezes foram coletadas e armazenadas em sacos plásticos, e posteriormente 
foram triadas em laboratório para procura de pelos, os quais foram preparados para 
análise tricológica segundo o método proposto por Quadros e Monteiro Filho (2006). 
Estes dados foram comparados com os trabalhos de Tezori (2008) e Vanstreels et 
al. (2010) para identificação das espécies. As carcaças encontradas foram coletadas, 
identificadas e depositadas na coleção de zoologia do Centro Universitário Central 
Paulista – UNICEP.
 A classificação taxonômica das espécies segue o trabalho de Reis et al. (2006), 
que seguem Wilson e Reeder (2005). Os animais considerados de médio porte são 
aqueles cujos adultos apresentam peso médio de um a dez quilogramas e os de grande 
porte aqueles que apresentam peso médio dos adultos superior a dez quilogramas 
(CHEREM, 2005, 2007).

Resultados e Discussão

Durante o período de estudo foram registradas 18 espécies de mamíferos de 
médio e grande porte (Tabela 1), das quais: 12 foram identificadas por pegas, uma por 
vocalização, uma por tricologia, duas por visualização e três por carcaças (Anexo 1). 

As espécies identificadas pertencem a 11 famílias (Didelphidae, Canidae, 
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Felidae, Mustelidae, Mephitidae, Procyonidae, Dasypodidae, Dasyproctidae, Cervidae, 
Leporidae e Pitheciidae) e sete ordens (Didelphimorphia, Carnivora, Cingulata, 
Rodentia, Artiodactyla, Lagomorpha e Primates).

Tabela 1: Espécies de mamíferos de médio e grande porte identificadas nos fragmentos florestais no 
município de São Carlos, Estado de São Paulo, entre agosto de 2010 e setembro de 2011.

Classificação científica Nome Popular Identificação
Didelphimorphia 

   Didelphidae
      Didelphis albiventris Lund,1840 Gambá-de-orelha-branca Carcaça

Cingulata
   Dasypodidae

      Dasypus septemcinctus Linnaeus, 1758 Tatuí, tatu-galinha Carcaça

Primates
   Pitheciidae

      Callicebus sp. Sauá Vocalização

Lagomorpha
   Leporidae

      Sylvilagus brasiliensis (Linneaus, 1758) Tapiti Visualização
      Lepus europaeus Pallas, 1778 Lebre-européia Pegada; Tricologia

Carnivora
   Felidae

      Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) Jaguatirica Pegada
      Leopardus sp. Gato-do-mato Pegada

      Puma concolor (Linnaeus, 1771) Onça-parda Pegada
   

   Canidae
      Chrysocyon brachyurus (Illiger,1815) Lobo-guará Pegada

      Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) Cachorro-do-mato Pegada; Carcaça

  Mustelidae
      Galictis vittata (Schreber, 1776) Furão Pegada
      Eira barbara (Linnaeus, 1758) Irara Pegada

  
  Mephitidae

       Conepatus semistriatus (Boddaert, 1785) Jaritataca Pegada
   

   Procyonidae
      Nasua nasua (Linnaeus,1766) Quati Pegada
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      Procyon cancrivorus (Cuvier, 1798) Mão-pelada Pegada

Artiodactyla
   Cervidae

      Mazama sp. Veado Pegada

Rodentia
   Dasyproctidae

      Dasyprocta azarae Lichtenstein, 1823 Cutia Pegada
   Erethizontidae

     Sphigurus spinosus (Lichtenstein, 1818) Ouriço Visualização
 

Ao comparar estes dados com os dados dos trabalhos de: Gargaglione et al. 
(1998) na Estação Ecológica Jataí (com 9.074 ha e 56 espécies identificadas), Talamoni, 
Motta-Junior e Dias (2000) na Estação Ecológica Jataí e Estação Experimental de Luiz 
António (com área de 11.095 ha e 69 espécies identificadas), Briani et al. (2001) em 
uma área de 230 ha com 21 espécies identificadas, entre os Municípios de Rio Claro e 
Araras (Estado de São Paulo), Negrão e Valladares-Pádua (2006) na Reserva Florestal 
Morro Grande (com 10.870 ha e 18 espécies identificadas), e Tezori (2008) na Área de 
Proteção Ambiental Corumbataí (com 649 ha e 19 espécies identificadas); verifica-se 
que todos apresentam área de estudo muito maior do que na área aqui estudada (90 ha). 
Contudo, o número de espécies registrado nos fragmentos é elevado se considerado o 
tamanho da área e a ocupação do entorno. 

O elenco de espécies observado nos remanescentes da área de expansão 
urbana em São Carlos compreende os diferentes grandes grupos (ordens e famílias) de 
mamíferos de médio e grande porte ainda encontrados em áreas naturais e seminaturais 
do estado de São Paulo. A maioria das espécies registradas pode ser considerada como 
espécies plásticas, ou seja, apresenta uma maior capacidade em suportar ambientes 
perturbados. A pesquisa visou um levantamento qualitativo e não quantitativo, mas a 
quantidade de registros indica que as espécies podem apresentar populações reduzidas 
a poucos indivíduos.

Devido à degradação ambiental e pressão antrópica existente, as espécies 
presentes possivelmente sofrem risco de extinção local, podendo resultar em florestas 
vazias como apontado por Redford (1992), ou seja, apesar de ocorrer uma flora aceitável 
não existe uma fauna para mantê-la seja polinizando ou dispersando as sementes, ou 
apenas apresentam um número restrito de espécies.

Quanto à família Dasypodidae, os vestígios identificados levam a crer que exista 
a ocorrência de outras espécies comuns na região além de Dasypus septemcinctus, porém 
não foram considerados, uma vez que, em decorrência da semelhança dos vestígios, 
não foi possível a confirmar com certeza. Rastros de indivíduos pertencentes à família 
Dasypodidae são frequentes, o que sugere vários indivíduos compondo esta população, 
devido ao fato de serem pouco cursoriais (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006), 
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ou seja, não percorrem grandes áreas para forrageamento.
As espécies pertencentes à família Dasypodidae são sensíveis principalmente 

à perda de habitat, atropelamentos e caça. Das espécies de ocorrência na região 
Cabassous unicinctus e Priodontes maximus são consideradas como vulneráveis a 
extinção no Estado de São Paulo (MEDRI; MOURÃO; RODRIGUES, 2006; MMA, 
2008, SMA; FUNDAÇÃO PARQUE ECOLOGICO DE SÃO PAULO 2009).

Pegadas de Chrysocyon brachyurus são frequentes, porém devem apresentar 
poucos indivíduos possivelmente por ser uma espécie cursorial (DIETZ, 1985), ou 
seja, que percorre grandes áreas para forragear, mas de hábito solitário. Está ameaçada 
de extinção e é considerada como vulnerável no Estado de São Paulo, tendo como as 
principais causas de redução populacional a fragmentação e perda de habitats, causadas 
por pressões antrópicas (CHEIDA et al., 2006; MMA 2008, SMA; FUNDAÇÃO 
PARQUE ECOLOGICO DE SÃO PAULO, 2009).

Cerdocyon thous apresenta um numero de rastros subestimado, pois sua 
pegada pode ser facilmente confundida com Canis familiaris, portanto não foram 
considerados os rastros duvidosos. Mas devido a sua distribuição geográfica e 
características generalistas (CHEIDA et al., 2006), esta espécie é possivelmente 
comum nos fragmentos analisados.

Para Callicebus sp. foi obtido apenas um registro de vocalizações. Pegadas 
são pouco frequentes, pois é uma espécie arborícola. Apresentam populações 
geralmente pequenas variando de dois a sete indivíduos ocupando uma área de 25 ha 
(BORDIGNON; SETZ; CASELLI, 2008). Pode ter se obtido um único registro devido 
a espécie estar mais concentrada no interior do fragmento, em áreas não acessadas 
durante o estudo. O gênero Callicebus apresenta a espécie C. personatus classificada 
como vulnerável no Estado de São Paulo (MMA, 2008).

Dos Lagomorpha registrados, Sylvilagus brasiliensis foi visualizado próximo 
aos fragmentos, transitando por uma rua do condomínio Jardim Embaré, a espécie 
possui habitat variando de matas até campos (REIS, FILHO, SILVEIRA, 2006). 
Portanto sua visualização em área urbana pode significar uma baixa oferta de alimento 
nos fragmentos. Lepus europaeus apresentou rastros no carreador de cana entre os 
fragmentos.

Mazama sp. demonstrou-se pouco frequente nos fragmentos, sendo encontrados 
mais rastros nos seus entornos. O gênero Mazama possui três espécies ameaçadas de 
extinção: M. americana e M. bororo são vulneráveis e M. nana está classificada como 
criticamente em perigo no Estado de São Paulo, devido principalmente pela caça, 
predação por cães e perda de habitat (TIEPOLO; TOMAS, 2006; SMA; FUNDAÇÃO 
PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO, 2009).

Didelphis albiventris foi visualizado na cerca de uma propriedade no condomínio 
de chácaras Aracê de Santo Antônio, assim como uma carcaça coletada próxima a 
outra propriedade que, D. albiventris, segundo Cantor et al. (2007), é um excelente 
dispersor de sementes, com grande importância para a manutenção da vegetação em 
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fragmentos florestais.
Rastros de Leopardus pardalis, Leopardus sp., Galictis vitatta, C. semistriatus, 

N. nasua, P. cancrivorus, D. azarae, pouco visualizados, concentraram-se na borda 
do córrego. Isso pode ser devido ao fato de que tais espécies devem utilizar o córrego 
como fonte principal de água. Uma pegada de E. barbara, no carreador do canavial 
indica que provavelmente estaria forrageando por alimento, já que há registro dessa 
espécie se alimentando de  cana-de-açúcar (CHEIDA et al., 2006). 

O gênero Leopardus apresenta as espécies L. tigrinus e L. wiedii que se 
encontram vulneráveis à extinção. L. wiedii, inclusive se encontra na categoria “em 
perigo de extinção” no Estado de São Paulo (MMA, 2008; SMA; FUNDAÇÃO 
PARQUE ECOLOGICO DE SÃO PAULO, 2009).
 Puma concolor é uma espécie cujos indivíduos utilizam grande área como 
habitat chegando em determinados locais durante períodos quentes a 293 km2 
(CURRIER, 1983). Portanto, a espécie poderia usar os fragmentos estudados somente 
como área de descanso ou alimentação enquanto caminha entre fragmentos maiores, 
ou seja, o fragmento atua como “trampolim ecológico” (BEGON; TOWNSEND; 
HARPER, 2006). Nesse contexto, pode ser inferido que outras espécies de animais 
também possam usar essa área como “trampolim ecológico”.

Puma concolor e Leopardus pardalis mamíferos de grande e médio porte, 
respectivamente, encontram-se como vulneráveis à extinção no Estado de São Paulo, 
devido principalmente à redução de habitat. A caça também reduz suas populações, 
com a justificativa de serem ameaça aos animais domésticos e domesticados (CHEIDA 
et al., 2006).

Populações de Cerdocyon thous, Procyon cancrivorus e Nasua nasua, além 
da caça, também sofrem ameaça devido a atropelamentos em rodovias (CHEIDA 
et al., 2006). D. albiventris, G. vittata, E. barbara, C. semistriatus, D. azarae e S. 
brasiliensis são consideradas com baixo risco de ameaça de extinção (CHEIDA et al., 
2006; OLIVEIRA e BONVICINO, 2006; REIS et al., 2006; ROSSI et al., 2006), mas 
sendo sensíveis a redução de habitat, decorrente da fragmentação.
 Para a conservação das espécies podem ser propostas algumas medidas 
mitigatórias, como a inserção de redutores de velocidade e sinalização indicando a 
existência de animais silvestres na estrada Municipal José Baio, uma vez que abuso de 
velocidade pelos motoristas é frequente. Foram encontrados, inclusive, dois cachorros-
domésticos (Canis familiaris) atropelados.
 Outros pontos a serem considerados para a manutenção e recomposição da 
biodiversidade local são: 1) a contenção da erosão do córrego da fazenda a partir 
do reflorestamento de sua mata ciliar, conforme disposto na Lei no 4.771/65; 2) o 
desassoreamento do córrego no interior do fragmento e; 3) a criação de um corredor 
ecológico ligando os dois fragmentos estudados.
 Além das medidas técnicas apontadas, também são aconselhadas medidas 
educacionais no intuito de sensibilizar os moradores sobre a importância dos 
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remanescentes, os prejuízos causados pela deposição de lixo e pela prática da caça, 
uma vez que foram encontrados indícios da ocorrência de caça local, mesmo sendo 
ilegal no Brasil há mais de 45 anos (Lei no 5.197/67) (BRASIL, 1967).

Considerações Finais

 Novos estudos são necessários para a elucidação das espécies identificadas 
somente ao nível de gênero, uma vez que diversas espécies dentro desses gêneros 
que, segundo a literatura especializada, apresentam sua distribuição no local estão em 
algum grau de ameaça de extinção nas listas estaduais e/ou federais.

Estudos quantitativos também são necessários, pois uma vez que seja 
evidenciada que as populações não são viáveis em longo prazo por apresentarem um 
número baixo de indivíduos, endocruzamentos, ou serem naturalmente espécies raras, 
torna-se necessário o manejo para a preservação do remanescente como um todo.

Outro fator que deve ser levado em consideração é que o número de espécies 
é relativamente elevado para o tamanho da área de estudo, que pode apresentar 
populações pequenas, que associadas aos níveis de pressão antrópica, podem resultar 
na extinção de várias espécies, portanto torna-se necessário à elaboração de um plano 
de conservação da área.

A presença de espécies que requerem grandes áreas de vida (P. concolor e C. 
brachyurus) nos remanescentes estudados sugere que estes fragmentos atuam também 
como trampolins ecológicos, uma forma de conectividade na estrutura da paisagem 
local, uma vez que o tamanho destes fragmentos não suporta populações viáveis de 
espécies com esse tipo de comportamento.
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Record of medium and large sized mammals in two forest fragments in São Carlos 
Municipality, São Paulo State.

ABSTRACT: The actual urban and agricultural expansions threaten the forests remnants 
of the Cerrado and Mata Altântica domains in São Paulo State. So, it is important to 
study and document the biodiversity in the refuges still existent. As the mammalian 
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fauna is hardly injured in function of habitats loses, this article aimed to report a survey 
of medium and large sized mammals species in the area of urban expansion in São 
Carlos Municipality, São Paulo State. The precursory inventory is considerate basis 
to more detailed studies and to forward actions for species conservancy. There was 
applied non-invasive methodology during active search performed between 2010 
August and 2011 September, seeking for traces that allowed the species identification. 
Eighteen medium to large sized mammalian species were registered, belonging to seven 
orders (Didelphimorphia, Carnivora, Cingulata, Rodentia, Artiodactyla, Lagomorpha 
e Primates) and distributed in 11 families (Didelphidae, Canidae, Felidae, Mustelidae, 
Mephitidae, Procyonidae, Dasypodidae, Dasyproctidae, Cervidae, Leporidae e 
Pitheciidae). Twelve species were identified by recognition of footprints, one by 
vocalization, one by tricology, two by direct visualization and three by carcasses. The 
data obtained revealed a high number of species relative to other studies, chiefly if 
considered the size of the area herein studied. Notwithstanding, the records indicate a 
reduced number of individuals of each species. Only a periodic monitoring program of 
the mammalian fauna will provides the collection of reliable data on species population 
dynamic and will allows real actions for conservation of part of this biodiversity.

KEYWORDS: Cerrado; Mata Atlântica; mammalian fauna; conservation.
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Registros fotográficos de mamíferos ou vestígios identificados na área de estudo, sendo 
que das espécies identificadas não foi possível registro fotográfico do tapiti e do sauá. 
Fotos por: Willian Alexandre Ferreira Dias.

Pegada de lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) Pegada de jaritataca (Conepatus semistriatus)

Pegada de jaguatirica (Leopardus pardalis) Pegada de cutia (Dasyprocta azarae)

Pegada de veado (Mazama sp.) Carcaça de cachoro-do-mato (Cerdocyon 
thous)
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Pegada de furão (Galictis vittata) Pegada de lebre-européia (Lepus europaeus)

Pegada de mão-pelada (Procyon cancrivorus) Pegada de quati (Nasua nasua)

Pegada de gato-do-mato (Leopardus sp.) Pegada de onça-parda (Puma concolor)
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Carcaça de D. albiventris. Carcacaça de D. septemcinctus.

Pegada de irara (Eira barbara) Pelo de L. europaeus visto em microscopia 
óptica (400x).

Ouriço (Sphigurus spinosus) Ouriço (Sphigurus spinosus)
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O PAPEL DO AUTOTEXTO EM “A VOLTA DO MARIDO PRÓDIGO”

Débora FERRI1

RESUMO: A intenção principal deste estudo é fazer um levantamento e análise 
das narrativas secundárias que aparecem no conto “A volta do marido pródigo” 
de Guimarães Rosa, publicado em Sagarana. Tal análise é feita com base na teoria 
desenvolvida por Lucien Dallenbach, em que o autor propõe a terminologia autotexto 
ou “mise en abyme” para referir-se às narrativas secundárias que aparecem engastadas 
na narrativa principal e têm por função refletirem sobre o conteúdo desta narrativa 
central. Dessa forma, o que se demonstra é que as lendas “da rã catacega”, “do sapo e do 
cágado” e “do velho sapo-rei”, além de manterem relação com os acontecimentos que 
envolvem Lalino, o protagonista do conto, também retomam algumas características 
da personagem relativas a sua malandragem. Assim, demonstra-se que tais lendas 
realmente desempenham papel fundamental na composição narrativa, na medida em 
que evidenciam elementos que o autor considerou importante ressaltar.
 

PALAVRAS-CHAVE: Guimarães Rosa; Sagarana; mise en abyme.

Introdução

 O conto “A volta do marido pródigo”, parte de Sagarana (1976) de Guimarães 
Rosa, é um texto em que o autor trabalha com elementos da cultura popular por um 
viés humorístico. A personagem protagonista – Lalino Salathiel - embora em meio a 
outras personagens com o elemento satírico, como seu Oscar, Tio Laudônio, Major 
Anacleto – é a principal responsável pelo tom de humor da narrativa. 
 A própria caracterização do protagonista já traz à baila um tom cômico: é um 
mulatinho, típico malandro que consegue resolver tudo com o “jeitinho brasileiro”, 
usando muita falácia e enrolação. Anti-herói, desperta mais simpatia que condenação, 
e isso ocorre devido aos vários elementos utilizados para despertar a afetuosidade do 
leitor. É o caso da presença frequente de diminutivos para se referir ao protagonista e 
da inserção de narrativas da cultura popular brasileira, objeto principal deste estudo. 
 Como o próprio título do conto evidencia, o conto relaciona-se com a conhecida 
“parábola do filho pródigo”. No presente caso, a identificação imediata estabelecida 
pelo título convida o leitor a voltar ao texto de origem: o título prenuncia do que vai 
1  Doutora em Estudos Literários – Teoria e crítica da narrativa - pela Universidade Estadual 
Paulista – UNESP, Campus de Araraquara e docente do Centro Universitário Central Paulista – UNICEP. 
E-mail: dferri@terra.com.br.  
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tratar a narrativa, não podendo, portanto, essa relação intertextual ser encarada como 
um fragmento qualquer. Muito pelo contrário, ela praticamente obriga a se pensar no 
texto bíblico.
 Essa obrigatoriedade de se voltar à parábola torna mais aparente a principal 
semelhança entre os dois textos, que se relaciona aos esquemas narrativos: ambos 
tratam de uma personagem que vende todos os bens, parte em busca de aventuras em 
outras terras, esbanja todas as posses com prostitutas e esbórnias e decide regressar 
para recuperar o que antes havia desprezado. 
 Essa relação intertextual é evidente e prova que a heterogeneidade é 
característica forte na narrativa em questão. Assim se justifica a intenção primordial 
deste estudo: analisar a presença de narrativas curtas engastadas na narrativa principal, 
que guardam uma relação estreita de sentido com esta, muito comuns na obra de Rosa. 
Sempre se encontram, em seus textos, cantigas populares, versos, serestas, ou, como 
no caso do conto em questão, lendas. 
 Essas lendas podem ser consideradas aquilo que Dällenbach (1979, p. 54) 
denomina “mise en abyme”, ou resumo intratextual, que têm por função dotar a obra 
de uma estrutura forte, assegurar-lhe melhor a significância, fazê-la dialogar consigo 
mesma e fornecer um instrumento de auto-interpretação. 

O Resumo Intratextual ou Mise en abyme 

 Dällenbach concebe o “mise en abyme” como um enunciado sui generis que 
necessita de duas determinações mínimas: 1. ter capacidade reflexiva, funcionando, 
portanto, no nível da narrativa, como qualquer enunciado e, no nível da reflexão, 
intervir como elemento de meta-significação, permitindo à história narrada tomar-se 
analogicamente por tema; 2. ter caráter diegético ou metadiegético. 
 Tais condições permitem que o “mise en abyme” seja visto como uma citação 
de conteúdo ou um resumo intratextual, já que, ao citar ou condensar a matéria de uma 
narrativa, constitui um enunciado que se refere a outro enunciado – portanto, marca do 
código metalinguístico. Também, no papel de parte integrante da ficção que resume, 
torna-se o instrumento de um regresso, dando origem a uma repetição interna. Por 
isso, caracteriza-se por uma acumulação das propriedades vulgares da iteração e do 
enunciado de segundo grau, como dotar a obra de uma estrutura forte, assegurar-lhe 
melhor a significância, fazê-la dialogar consigo mesma e fornecer um instrumento de 
auto-interpretação.
 Deve-se, ainda, observar que sua força de impacto e efeitos secundários variam, 
por um lado, segundo o grau de analogia entre enunciado reflexivo e enunciado refletido 
(parâmetro de sanção paradigmática) e, por outro, segundo a sua posição na cadeia da 
narrativa (parâmetro de obediência sintagmática). 
 O parâmetro de sanção paradigmática influi de modo decisivo porque, quando 
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a história passa à sua reflexão, ao invés de sua narração, são feitas duas transformações: 
uma redução (ou estruturação por engaste) e uma elaboração do paradigma de referência 
(ou estruturação por projeção no eixo sintagmático de um equivalente metafórico).
 Dällenbach (1979, p. 55) observa que, quando a “mise en abyme” se limita a 
reproduzir a ficção em outra escala, portanto, simplificando a complexidade do original, 
ela torna-se similar ao modelo reduzido de Lévi-Strauss – torna o tempo em espaço, 
transforma a sucessividade em contemporaneidade e, por isso, aumenta a capacidade 
de compreensão.
 O autor, no entanto, considera que tal poder de informação é conseguido 
às custas da existência de uma grande possibilidade de amplificar maciçamente a 
redundância da obra. Pelo simples fato de permitir o fechar e a codificação máximos 
da narrativa, diminui na mesma proporção suas virtualidades semânticas. Mas, faz 
notar que há dois tipos de narrativa que não recuam perante o gasto: aquelas cuja 
maior preocupação é a univocidade da mensagem e as que pretendem afirmar-se como 
narrativas, ressaltando a contradição entre vida e repetição. Dällenbach (1979, p. 56) 
ainda observa:

Enquanto segundo signo, efectivamente, a “mise en abyme” não 
evidencia apenas as intenções significantes do primeiro (a narrativa que 
a comporta); manifesta que ele é (apenas) um signo e proclama como tal 
um tropo qualquer – mas com um poder duplicado pelo seu tamanho: Sou 
literatura, eu e a narrativa que me engasta. 

 Com relação às reflexões que sentem a fidelidade como um entrave, deve-se 
considerar que a “mise en abyme”, enquanto resultado de uma transcodificação que 
a torna original, preocupa-se menos em dar um golpe decisivo na ilusão referencial 
do que transformar-se em “embrayeur” de isotopia e realizar, desse modo, uma 
pluralização do sentido – isso faz com que a redundância seja atenuada, a narrativa 
fique informante e aberta e, sobretudo, aceita, depois de ter lhe imposto a sua versão e 
que o seu “analogon” lhe sobreponha a sua. 
 Além disso, as “mises en abyme”, no que diz respeito a sua dimensão 
paradigmática, são classificadas pelo autor em dois grupos: particularizantes (modelos 
reduzidos), quando comprimem e restringem a significação da ficção e generalizantes 
(transposições), quando produzem no contexto uma expansão semântica, de que 
este não seria capaz por si só. Assim, apesar da inferioridade de tamanho, possuem 
o poder de investir dois sentidos, colocando o seguinte paradoxo: microcosmos da 
ficção impõem-se, semanticamente, ao macrocosmo que as contém, ultrapassam-no e 
acabam por englobá-lo. 
 Tal emancipação, observa o autor (1979, p. 58) só é possível, tendo em conta 
certas escolhas genéricas – um conto ou um mito. O conto, atualizável por qualquer 
pessoa, presta-se a transmitir uma lição universal. Quanto ao mito, ele nunca chega a 
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perder por completo os seus caracteres originais: símbolo desenvolvido em forma de 
narrativa, faz pensar e irrealiza, em proveito de um significado inesgotável, o conteúdo 
da história. 
 A outra variável comanda o funcionamento das “mises en abyme” no eixo das 
contiguidades. Mas, antes de se determinar o modo e as finalidades, o autor (1979, p. 
59) assinala a necessidade de se reconhecer que um texto pode integrar uma “mise en 
abyme” em um só bloco, de modo inteiro, ou dividindo-a, de modo que alterne com 
a narrativa que a engasta, ou submetendo-a a diversas ocorrências; que as questões 
compreendidas naquelas que são apresentadas em um só bloco permitem articular 
mais nitidamente do que as outras  a questão das incidências da componente posicional 
sobre a economia geral da narrativa e que este problema é colocado e solucionado 
em termos de temporalidade narrativa. Com relação a este último ponto, é necessário 
apenas lembrar que toda história dentro da história, enquanto reflexiva, é levada a 
contestar o desenrolar cronológico como segmento narrativo. Como sua dimensão lhe 
impede de ter o mesmo ritmo que o da narrativa, torna-se-lhe essencial contrair sua 
duração e apresentar em um espaço restrito a matéria de um livro inteiro. Isso põe 
em causa a própria ordem cronológica, dizendo as coisas fora do tempo e sabotando, 
assim, a progressão da narrativa.
 Dällenbach (1979, p. 60) então afirma que, para se qualificar a forma de 
anacronia que representa qualquer “mise en abyme”, basta tomar em consideração 
o lugar ocupado pela reduplicação no encadeamento narrativo. Ele ainda distingue-a 
em três espécies, correspondentes a três modos de discordância entre os dois tempos: 
1. prospectiva, que reflete antecipadamente a história vindoura; 2. retrospectiva, 
que reflete posteriormente a história consumada; e 3. retroprospectiva, que reflete a 
história descobrindo os acontecimentos  anteriores e os acontecimentos posteriores ao 
seu ponto de ancoragem na narrativa. 
 A “mise en abyme” prospectiva redobra a ficção para se lhe antecipar e apenas 
lhe deixar o seu passado como futuro. Sua manobra consiste em voltar sobre esse 
reflexo anterior e submetê-lo a uma catálise, cumprir o programa que o anuncia e 
pormenorizar as respectivas matérias. 
 Essa função reveladora e matriz arrasta consigo outras – a mais importante 
relaciona-se ao fato de que, ao expor a ficção em um apanhado, a reflexão junta os 
episódios e as marcas dispersas, cuja percepção quase simultânea, no limiar do livro, 
não deixa de influenciar o seu modo de interpretação. Isso porque o leitor, prevenido 
de um percurso que conhece sinteticamente, sabe o que vai encontrar pela frente e 
pode impor escansões ao seu itinerário, reconhecer tempos fortes na sua caminhada, 
dominar a sua progressão. Além disso, a “mise en abyme” liminar, ao programar a 
ficção de modo tão imperioso, a priva de qualquer interesse anedótico, a menos que a 
carregue de tensão e exacerbe a espera do leitor. 
 Já a “mise en abyme” terminal procura explicar o que se pode fazer para 
dissimular um efeito de mera repetição do que já é sabido. Apesar de uma transposição 
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máxima conseguir disfarçar a sua redundância, ainda assim tem de se conformar com 
o código de verossimilhança até aí em vigor. Dällenbach propõe a única solução para 
isso: “descolar” e universalizar o sentido da narrativa. Ele não considera boa opção 
recorrer ao conto ou ao mito nesse caso, porque, na sua qualidade de narrativa, correm 
o risco de dar novo impulso à ficção – desse modo, o mais oportuno seria pactuar 
tematicamente com o símbolo ou a música, se possível. A música, na acepção do 
autor (1979, p. 62), é vizinha do indizível e se presta, por si mesma, às finalidades 
suspensivas, enquanto o símbolo parece predestinado a terminar sem concluir - existindo 
no modo vertical, possui a concentração que a narrativa demanda: apontando para uma 
profundidade insondável, oferece-lhe uma suspensão; motivado e não arbitrário, cobre-lhe 
a fraca motivação narrativa. 
 Tratando agora da “mise en abyme” retrospectiva, Dällenbach (1979, p. 64) a define 
como o elo entre um já e um ainda não, combinando os vetores temporais e as funções das 
reflexões precedentes. É o que demonstra o gráfico (Dällenbach, 1979, p. 65):

 Tal diagrama permite a visualização de um raciocínio lógico que pode ser 
exprimido assim: BC: AB: CD: DE. Como explica o autor (1979, p. 64):

Ora, não será este raciocínio o que efectua instintivamente qualquer leitor 
no segmento CD? Conhecendo já AD e ignorando ainda DE, não será ele 
levado a postular, a partir da reflexão indubitável de AB por BC, essoutra, 
provável, de DE (= x) por CD?  A partir daí, a colocação da “mise en 
abyme” retrospectiva explica-se por si: obrigada a conservar o equilíbrio 
entre o já da garantia e o ainda não da especulação, esta está predestinada a 
ocupar na narrativa uma posição não só intermediária, mas mediana. 

 O autor afirma que a posição intermediária pode ser desejável, porque, sob a 
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jurisdição do contexto que a precede, a reflexão retrospectiva pode voltar-se sobre ele, 
acrescentar-lhe o seu sentido e condicionar a continuação do texto, daí em diante sob 
sua jurisdição temática. Tal posição autoriza também o centrar estrutural da narrativa. 
Tomando certa afirmação de Flaubert de que a obra de arte deve ter um cume, formar 
uma pirâmide, embora nada disto ocorra na vida, que a arte não está na natureza, 
Dällenbach (1979, p. 66) considera possível compreender que certas narrativas, embora 
visem atingir um cume, recuem perante a confissão que uma simetria demasiado 
rigorosa faria da sua artificialidade e se mostrem inclinadas a deportar ligeiramente a 
sua “mise en abyme”  para a direita ou para a esquerda, para a seção de ouro ou mesmo 
para lá, quando pretendem assumir um fim dramático. 
 O autor (1979, p. 67) ainda assinala que a “mise en abyme” repetida serve 
geralmente para prover a ficção de um leitmotiv e/ou um dramómetro e que, ao 
contrário da “mise en abyme” única, que corta em dois e, desse modo, contesta uma 
narrativa unitária, as reflexões multiplicadas ou divididas, em uma narrativa votada 
à dispersão, representam um fator de unificação, pois as partes, metaforicamente 
atraídas, se reagrupam e compensam, a nível temático, a dispersão metonímica. Por 
isso, o autor considera que a “mise en abyme” pode inverter o funcionamento que a 
utiliza, assegurando à narrativa uma espécie de auto-regulação. 

“Mise en abyme” em “A volta do marido pródigo”

 A primeira situação em que se tem engastado um texto de origem popular 
dentro da narrativa é quando Lalino vai para o Rio de Janeiro viver suas aventuras:

Todavia, convenientemente expurgadas, talvez mais tarde apareçam, 
juntamente com a estória daquela rã catacega, que, trepando na laje e 
vendo o areal rebrilhante à soalheira, gritou: - “Eh, aguão!...” – e pulou 
com gosto, e, queimando as patinhas, deu outro pulo depressa para trás. 
(ROSA, 1976, p.87) 

 

 Pensando-se na posição, dentro do texto, dessa mise en abyme, pode-se 
considerar que está em posição retroprospectiva, já que reflete a história descobrindo 
os acontecimentos  anteriores e os acontecimentos posteriores ao seu ponto de 
ancoragem na narrativa. A lenda é colocada depois de Lalino ter “se enganado”, como 
a rã catacega (acontecimentos anteriores), e antes de chegar-se a saber a consequência 
do engano de Lalino (acontecimentos posteriores). Interpretando-se o que acontece no 
conto, pode-se considerar que a passagem de Lalino pelo hemisfério da ordem, narrada 
no momento em que a lenda é introduzida no conto, é simbolizada pela rã trepando na 
laje, posto que ele, nesse momento, também já estava a ruminar que mudanças fazer 
em sua vida. Além disso, o leitor já sabe que Eulálio irá queimar as patinhas na nova 
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empreitada e voltar depressa para trás, como de fato o faz.
 O mais interessante desse tipo de “mise en abyme”, como Dällenbach demonstra 
(1979, p.58), é que, por meio dela, é imposta a versão de quem narra a história. No 
conto, segundo o narrador, o único erro que Lalino comete é o de se enganar. Ele está, 
momentaneamente, “catacego” e não vê direito o que faz: “pula com gosto em um 
areal tomando-o erroneamente por água”, “queima-se” nesse movimento e depressa 
retorna à situação inicial. Mas, além disso, essa “mise en abyme” ainda tem o mérito de 
alargar o sentido desse acontecimento na narrativa, pois, como observa Ivone Pereira 
Minaes (1985, p.26), as lendas inserem o protagonista no universo folclórico. 
 Além dessa, há ainda a “lenda do sapo e do cágado”, também retroprospectiva, 
já que reflete a narrativa em questão. Ela é apresentada no momento em que Lalino 
chega ao arraial, de volta do Rio de Janeiro e ainda não sabe que caminho tomará sua 
vida:

E, no entanto, assim como não se lembrava do lugar das trepadeiras, não 
está pensando no sapo. No sapo e no cágado da estória do sapo e do cágado, 
que se esconderam, juntos, dentro da viola do urubu, para poderem ir à festa 
no céu. A festa foi boa, mas, os dois não tendo tido tempo de entrar na viola, 
para o regresso, sobraram no céu e foram descobertos. E então São Pedro 
comunicou-lhes: “Vou varrer vocês dois lá para baixo.” Jogou primeiro o 
cágado. E o concho cágado, descendo sem pára-quedas e vendo que ia bater 
mesmo em cima de uma pedra, se guardou em si e gritou: “Arreda laje, 
que eu te parto!” Mas a pedra, que era posta e própria, não se arredou, e o 
cágado espatifou-se em muitos pedaços. Remendaram-no, com esmero, e 
daí é que hoje ele tem a carapaça toda soldada de placas. Mas, nessa folga, 
o sapo estava se rindo. E, quando São Pedro perguntou por que, respondeu: 
“Estou rindo porque se o meu cumpadre cascudo soubesse voar, como eu 
sei, não estava passando por tanto aperto...” E então, mais zangado, São 
Pedro pensou um pouco e disse:
- É assim? Pois nós vamos juntos lá embaixo, que eu quero pinchar você, 
ou na água ou no fogo!” E aí o sapo choramingou: “Na água não patrão, 
que eu me esqueci de aprender a nadar...”- “Pois então é para a água mesmo 
que você vai!...”- Mas, quando o sapo caiu no poço, esticou para o lado as 
quatro mãozinhas, deu uma cambalhota, foi ver se o poço tinha fundo, 
mandou muitas bolhas cá para cima, e, quando teve tempo, veio subindo 
de-fasto, se desvirou e apareceu, piscando o olho, para gritar: “Isto mesmo 
é que sapo quer!...” (ROSA, 1976, p.92-3).

 Assim como o sapo da lenda, Lalino utiliza-se de artimanhas para poder “viver 
em festa” no Rio de Janeiro, mas não se dá muito bem na empreitada e, quando sofre 
as consequências de sua irresponsabilidade, é à custa de extrema astúcia e esperteza 
no uso das palavras que consegue safar-se e, mais do que isso, conquistar uma situação 
ainda mais desejável que a inicial.
 É interessante notar que a artimanha que o sapo utiliza para ser atirado na água 
é exatamente a mesma que Lalino usa para reconquistar o curral eleitoral do Major e 
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sua confiança: por meio da utilização de palavras certas, no momento certo. Se não 
tivesse convencido São Pedro de que não gostaria de ser jogado na água, o santo com 
certeza não o teria feito. Assim, a lenda, uma “mise en abyme” também em posição 
retroprospectiva, anuncia que o sucesso será conquistado pelo protagonista através das 
embromações, que já se sabe que ele costuma fazer. 
 No final do conto, há mais uma ocorrência:

E, no brejo, os sapos coaxavam agora uma estória complicadíssima, de um 
sapo velho, sapo-rei de todos os sapos, morrendo e propondo o testamento 
à saparia maluca, enquanto que, como todo sapo nobre, ficava assentado, 
montando guarda ao próprio ventre.
- “Quando eu morrer, quem é que fica com os meus filhos?”...
- “Eu não... Eu não! Eu não!... Eu não!”...
(Pausa, para o velho sapo soltar as últimas bolhas, na água de emulsão.)
- “Quando eu morrer, quem é que fica com a minha mulher?”
- “É eu! É eu! É eu! É eu! É eu!”... (ROSA, 1976, p.116-7).

 Essa “mise en abyme”, evidentemente em posição retrospectiva, pois faz 
referência a uma atitude que Lalino comete no início do conto, que é a de entregar a 
esposa de mão beijada ao espanhol Ramiro, não cai naquilo que Dällenbach (1979, 
p.62) chama “mera repetição”. Isso porque, como o próprio teórico sugere, a estória do 
velho sapo-rei “descola” e universaliza o sentido da narrativa, na medida em que é um 
símbolo que termina sem concluir: aponta para uma profundidade insondável, oferece-
lhe uma suspensão; motivado e não arbitrário, cobre-lhe a fraca motivação narrativa. 
 Essa profundidade parece relacionar-se à lição aprendida por Lalino e que pode 
ser extraída do conto: ao vender Ritinha na parte inicial da narrativa, o protagonista 
abre mão do que lhe é mais caro, mas que ele ainda não é, naquele momento, capaz 
de perceber. Após ter passado por tudo o que passa, o Lalino do final não é mais a rã 
catacega da primeira história, que se engana no que decide fazer e apressa-se a reparar 
o erro, tampouco o sapo da segunda lenda, que se utiliza de todos os seus atributos 
de astúcia e malandragem para recuperar o que havia perdido, mas sim o sapo-rei 
de todos os sapos, que aprende a dar importância às coisas que realmente devem ter 
importância atribuída. É um sapo sábio que tem plena consciência de que deve cuidar 
de seu tesouro mais precioso, pois, do contrário, corre o risco de entregá-lo, mais uma 
vez, de mãos beijadas a quem o estiver cobiçando.

The role of the autotext in “A volta do marido pródigo”
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ABSTRACT: This study intents mainly to indicate and analyze secondary narratives 
that appear in a short-story written by Guimaraes Rosa intitled “A volta do marido 
pródigo”, published in Sagarana. This analysis is based on the theory proposed by 
Lucien Dallenbach, in which the author presents the terminology “mise en abyme” to 
indicate the secondary narratives which are part of the structure of the main narrative 
and have the purpose of reflect on this central narrative theme. In this way, it is shown 
that the legends of “the blind frog” and “the toad and the tortoise” not only maintain a 
connection with the events concerning Lalino, but also recover some of the characters 
qualities related to his deceptive ways. Thus, it is demonstrated that these legends 
have an important role in the narrative composition, since they emphasize elements 
the author chose to highlight.

KEYWORDS: Guimarães Rosa; Sagarana; “mise en abyme”.
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