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APRESENTAÇÃO
A revista Multiciência apresenta o seu Volume 10 contendo 24 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 10 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

COMPOSIÇÃO DA DIETA DE CINCO ESPÉCIES DE PEIXES DA FAMÍLIA
CHARACIDAE (OSTARIOPHYSI: CHARACIFORMES) PERSISTENTES
EM UM AFLUENTE DO RIO MOGI GUAÇU, SUDESTE DO BRASIL
Rodrigo Torres CARDOSO1
Alexandre Kannebley de OLIVEIRA2
RESUMO: É apresentada uma caracterização da dieta das espécies de peixes Astyanax
altiparanae, A. paranae, Bryconamericus stramineus, Piabina argentea e Oligosarcus
pintoi pertencentes à família Characidae e persistentes no Ribeirão das Cabaceiras,
afluente do Rio Mogi Guaçu, estado de São Paulo. Os peixes foram capturados
entre junho de 1999 e maio de 2000 e a dieta foi caracterizada a partir da análise
do conteúdo estomacal. Para a dieta de cada espécie, foram aplicados os métodos de
freqüência de ocorrência e de composição percentual dos itens alimentares. As espécies
apresentaram dietas similares, compostas principalmente por insetos aquáticos e
terrestres e itens vegetais, mas com algumas diferenças: A. altiparanae apresentou
dieta onívora com tendência a herbivoria; P. argentea e A. paranae apresentaram dieta
onívora com tendência a insetivoria; e B. stramineus e O. pintoi apresentaram dieta
predominantemente invertivora. As espécies de Characidae estudadas exploram itens
alimentares de origem autóctone (insetos aquáticos) e alóctone (artrópodes terrestres
e material vegetal), mostrando plasticidade alimentar que pode contribuir para sua
coexistência nos trechos de rio estudados.
PALAVRAS-CHAVE: Ecologia trófica; ictiofauna; riachos; alto Rio Paraná.
Introdução
O estudo de alimentação em peixes possibilita interpretações sobre a ecologia
das espécies, relações entre populações e comunidades e entre estas e os habitats,
auxiliando no entendimento da estrutura trófica dos ambientes em que ocorrem.
Segundo Lowe-McConnel (1999), a ictiofauna que habita ambientes de riachos
apresenta pronunciada dependência de recursos alóctones providos pela vegetação
ripária para alimentação, abrigo e reprodução. Desses três aspectos da bionomia das
espécies, Barreto e Aranha (2006) consideram que a alimentação interfere diretamente
1 Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de São Carlos, Rodovia Washington Luís,
km 235 - SP-310, 13565-905 São Carlos, São Paulo. Email: rodrigotc_bio@yahoo.com.br
2 Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, Rua Miguel Petroni 5111, 13563-470 São Carlos, São Paulo. Email: a_kannebley@yahoo.com.br
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na composição e estrutura das populações. Hahn et al. (1992) argumentam que estudos
sobre alimentação de peixes são indispensáveis para um efetivo manejo das populações,
além de contribuirem para o entendimento da biologia das espécies.
A família Characidae, embora reconhecida como grupo não diagnosticado
cladisticamente (Weitzman; Malabarda, 1998), é a mais diversa da ordem
Characiformes, apresentando grupos de espécies com morfologias distintas e,
consequentemente, ampla variação em termos de exploração de recursos alimentares.
São encontradas desde espécies algívoras, como algumas da subfamília Cheirodontinae
(Casatti et al., 2003; Luiz et al., 1998), até piscívoras, como as piranhas da
subfamília Serrasalminae (OLIVEIRA et al., 2004) e os dourados do gênero Salminus
(Esteves; Pinto-Lôbo, 2001), incluindo também uma enorme variedade de
espécies invertívoras e onívoras representadas por lambaris, piabas, pacus, matrinxãs
e outros de diversas subfamílias e gêneros.
Este trabalho objetivou caracterizar a dieta de cinco espécies de peixes da família
Characidae, persistentes no Ribeirão das Cabaceiras: Astyanax altiparanae Garutti
& Britski, 2000, Astyanax paranae Eigenmann, 1914, Bryconamericus stramineus
Eigenmann, 1908, Oligosarcus pintoi Campos, 1945 e Piabina argentea Reinhardt,
1867.
Material e Métodos
Área de estudo
O Ribeirão das Cabaceiras (figura 1) possui nascentes no Município de São
Carlos, a aproximadamente 800m de altitude e localiza-se entre as coordenadas 21o35’S
- 48o00’W e 21o55’S - 47o55’W, passando pelas áreas rurais dos municípios de Ibaté,
Araraquara, Américo Brasiliense e Santa Lúcia, no Estado de São Paulo. Une-se, então,
ao ribeirão das Anhumas, no Município de Rincão, e deságua na margem esquerda do
médio rio Mogi Guaçu, a uma altitude de aproximadamente 500 m acima do nível do
mar. Sua área de drenagem é ocupada por atividades agrícolas, como pastagens, culturas
de cana-de-açúcar e Citrus, além de áreas florestadas, com vegetação remanescente de
Cerrado pré-existente na região. Apesar de seu entorno estar desmatado e alterado para
a implantação de culturas, a vegetação ribeirinha ainda apresenta algumas árvores de
grande porte e variada composição de arbustos associados a gramíneas, que alcançam
as margens do ribeirão. Cardoso (2008) considera o material proveniente da vegetação
marginal importante para a comunidade de peixes para abrigo e alimentação.
A ictiofauna do ribeirão das Cabaceiras é relativamente bem conhecida, com
pelo menos 45 espécies de peixes que se distribuem desde suas nascentes até a sua foz
no rio Mogi Guaçu. Na porção superior da bacia, onde os espécimes utilizados neste
estudo foram coletados, ocorrem 21 espécies (OLIVEIRA; GARAVELLLO, 2003).
8
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Figura 1: Locais de coleta (Pontos 1 e 2) no Ribeirão das Cabaceiras, afluente do Rio Mogi Guaçu,
Estado de São Paulo, Brasil. Coordenadas geográficas: ponto 1 - 21o49’S - 47o57’W, e ponto 2 - 21o47’S
- 47o58’W.

Coleta dos peixes e análise do conteúdo estomacal
Os peixes foram coletados no período de junho de 1999 a maio de 2000 nos
dois locais de amostragem (figura 1), fixados imediatamente em solução de formalina
10 % e posteriormente conservados em etanol 70%, fazendo parte da coleção de
peixes do Laboratório de Ictiologia Sistemática da Universidade Federal de São Carlos
(LISDEBE). Para caracterização da dieta, foram utilizados os vinte maiores exemplares
capturados a fim de evitar possíveis variações ontogenéticas.
Multiciência, São Carlos, 10: 7 - 23, 2010
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O comprimento padrão de cada exemplar foi medido com auxílio de paquímetro
até a aproximação de 0,1 mm. Posteriormente, foram calculados: média, desvio padrão
e coeficiente de variação de comprimento padrão para cada espécie. Considera-se um
valor de coeficiente de variação em torno de 20% satisfatório para afirmar que está
sendo trabalhada uma única classe de tamanho.
Em laboratório, os exemplares foram dissecados, tiveram seus estômagos
retirados e os itens alimentares analisados e identificados sob estereomicroscópio.
Durante a dissecção dos estômagos, o grau de repleção estomacal foi avaliado, sendo
atribuídos valores de acordo com a quantidade de alimento encontrada no estômago,
da seguinte forma: 0 (vazio), 1 (parcialmente vazio, até 25% repleto), 2 (parcialmente
cheio, entre 25% e 75% repleto) e 3 (cheio, mais de 75%). É apresentada a freqüência
absoluta de cada grau de repleção e o grau médio de repleção estomacal (Santos,
1978).
A análise dos itens alimentares na dieta das espécies foi realizada utilizando
os métodos de freqüência de ocorrência (expressão 1) e de composição percentual
(HYNES, 1950) (expressão 2).
%fo = (Ni/Nt) x 100
(1)
Onde: % fo = porcentagem de freqüência de ocorrência do item i, Ni = número
de estômagos em que ocorreu o item i, Nt = número total de estômagos analisados com
conteúdo estomacal.
%cp = (ΣNi/ΣNt) x 100
(2)
Onde: %cp = composição percentual, Ni = número de ocorrência do item i, Nt
= total das ocorrências de todos os itens (Bennemann et al., 2005).
Para verificação de similaridades entre as dietas das espécies estudadas, foi
realizada uma análise de agrupamento a partir do Índice de Similaridade de Morisita,
utilizando UPGMA como forma de agrupamento (KREBS, 1999). O coeficiente de
correlação cofenética foi calculado para avaliação do dendrograma em relação à matriz
original de similaridade (VALENTIM, 2000). A análise foi realizada com o software
NTSYS-PC versão 2.02.
Resultados
As espécies apresentaram comprimento padrão (CP) médio entre 34,22 (A.
paranae) e 93,38 mm (A. altiparanae), e os valores de coeficiente de variação de CP
são considerados aceitáveis para afirmar que uma classe de tamanho de cada espécie
foi analisada. Dos 100 estômagos analisados, apenas quatro não apresentaram itens
alimentares (GR = 0) e os valores de
estiveram entre 1,60 (A. paranae) e 2,10 (A.
altiparanae e Piabina argentea), indicando que a maioria dos exemplares estudados
apresentaram GR maior que 1 (tabela 1).
10
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Tabela 1: Número de indivíduos (n), média ( x ), desvio padrão (s) e coeficiente de variação (C.V.) do
comprimento padrão, freqüência absoluta dos graus de repleção (0, 1, 2 ou 3) e grau médio de repleção
estomacal (
) obtidos para as espécies de peixes estudadas.

Espécies

n

Astyanax altiparanae
Astyanax paranae

Comprimento padrão (mm) Grau de repleção estomacal

x

s

C.V.

0

1

2

3

20

93,38

15,65

16,76%

1

5

5

9

2,10

20

34,22

7,80

22,81%

1

9

7

3

1,60

Bryconamericus stramineus 20

48,62

1,35

2,79%

-

5

7

6

2,05

Oligosarcus pintoi

20

62,03

8,33

13,42%

2

4

11

3

1,75

Piabina argentea

20

69,85

2,73

3,90%

-

4

10

6

2,10

Considerando a dieta das cinco espécies, foram identificados 25 itens alimentares
agrupados em cinco categorias alimentares mais abrangentes: invertebrados terrestres,
invertebrados aquáticos, vegetais e outros (tabela 2). Invertebrados terrestres e aquáticos
compreendem, principalmente, insetos das ordens Ephemeroptera, Plecoptera,
Hemiptera, Odonata, Diptera (famílias Simuliidae e Chironomidae), Coleoptera,
Trichoptera e Hymenoptera, que se apresentaram tanto em estágios imaturos (larvas,
pupas e ninfas) como adultos. Muitos estômagos apresentaram fragmentos de insetos
que não puderam ser reconhecidos como pertencentes a qualquer dessas ordens; estes
foram tratados como fragmentos de insetos e larvas de insetos não identificadas (NI).
Nas categorias de invertebrados, também estão incluídos aracnídeos (ordens Araneae e
Acarina) e crustáceos (Copepoda, Cladocera, Ostracoda e Decapoda). Vegetais incluem
fragmentos de folhas e caules, sementes, frutos e algas. A categoria outros compreende
escamas, grãos de areia e itens animais NI.
As cinco espécies de peixes exploraram os recursos alimentares com diferenças
de itens consumidos (amplitude de dieta) e suas freqüências (tabela 2). Astyanax
altiparane consumiu 12 itens: dois invertebrados aquáticos, três invertebrados terrestres,
cinco vegetais e dois outros, consumindo 48% do total de itens registrados. Na dieta
de Astyanax paranae, foram encontrados 19 itens, compostos por nove invertebrados
aquáticos, cinco invertebrados terrestres, três vegetais, dois outros, totalizando 76% dos
itens. Os itens alimentares da dieta de Bryconamericus stramineus foram compostos
por 11 invertebrados aquáticos, quatro invertebrados terrestres, dois vegetais e dois
outros, representando 76% do total de itens registrados para assembléia de peixes
estudada. Oligosarcus pintoi teve dieta constituída por 13 itens (52% do total): cinco
invertebrados aquáticos, cinco invertebrados terrestres, dois vegetais e um da categoria
outros. Piabina argentea ingeriu 80% do total de itens, apresentando dieta composta
Multiciência, São Carlos, 10: 7 - 23, 2010
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por nove itens invertebrados aquáticos, quatro invertebrados terrestres, quatro vegetais
e três outros.
Tabela 2: Freqüência de ocorrência (fo) e composição percentual (cp) dos itens alimentares identificados
nos estômagos das cinco espécies de Characidae estudadas.
A. altiparanae
fo (%)

cp (%)

A. paranae
fo (%)

B. stramineus

cp (%)

fo (%)

cp (%)

1,7

20,0
15,0

5,2
3,9

5,0
20,0
15,0
20,0
25,0
5,0
65,0
5,0

1,3
5,2
3,9
5,2
6,5
1,3
16,9
1,3

10,0

2,6

O. pintoi
fo (%)

P. argentea

cp (%)

fo (%)

cp (%)

4,4

20,0
5,0

4,4
1,1

20,0
15,0
10,0
5,0
15,0
35,0

4,4
3,3
2,2
1,1
3,3
7,7

15,0

3,3

Invertebrados aquáticos
Ninfas de Ephemeroptera
Ninfas de Odonata
Ninfas de Plecoptera
Larvas de Chironomidae
Larvas de Simulidae
Larvas de Diptera
Pupas de Diptera
Larvas de Trichoptera
Fragmentos de Insetos
Larvas de insetos NI
Crustácea
Acarina
Invertebrados terrestres
Díptera
Coleoptera
Hemiptera
Hymenoptera
Fragmentos de Insetos
Araneae
Vegetais

5,3

21,1
10,5

6,8
3,4

26,3
5,3
36,8

8,3
1,7
11,7

15,8
21,1
15,8
5,3
21,1

5,0
6,7
5,0
1,7
6,7

5,3
10,5

1,7
3,3

15,0
30,0

3,9
7,8

26,3

8,5

21,1
42,1

6,8
13,6

10,5
21,1
10,5

3,3
6,7
3,3

40,0
45,0

10,4
11,7

Fragmentos de folhas
Frutos
Sementes
Fragmentos de caules
Algas
Outros

52,6
31,6
52,6
5,3
5,3

16,9
10,2
16,9
1,7
1,7

15,8

5,0

30,0

21,1
21,1

6,7
6,7

Escamas
Itens animais NI
Grãos de areia
Estômagos com conteúdo

26,3
15,8

8,5
5,1

5,3
42,1

1,7
13,3

12

19

19

11,1

5,6

2,2

22,2
11,1
11,1

8,9
4,4
4,4

33,3
11,1
66,7
33,3
27,8

13,3
4,4
26,7
13,3
11,1

15,0

3,3

40,0
25,0
5,0

8,8
5,5
1,1

7,8

5,6

2,2

5,0

1,3

5,6

2,2

20,0
5,0
75,0
20,0

4,4
1,1
16,5
4,4

10,0
5,0

2,6
1,3

5,0
55,0
50,0

1,1
12,1
11,0

20

5,6

2,2
18

20
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Com base nas freqüências dos itens alimentares e composição percentual das
categorias, as dietas das espécies foram caracterizadas em: invertivora; onívora com
tendência invertívora; onívora com tendência herbívora, de acordo com a composição
percentual das categorias alimentares. Astyanax altiparanae apresentou dieta onívora
com tendência herbívora, com 10,2% de ingestão de invertebrados aquáticos, 28,8% de
invertebrados terrestres, 47,5% de vegetais e 13,6 % de outros itens (Figura 2). Astyanax
paranae teve uma dieta onívora com tendência invertivora, a ingestão de invertebrados
aquáticos foi de 48,3%, de invertebrados terrestres foi 18,3%, de vegetais foi de
18,3% e outros 15%. Bryconamericus stramineus apresentou uma dieta invertívora,
com ingestão de 53,2% de invertebrados aquáticos, 33,8% de invertebrados terrestres,
9,1% de vegetais, e 3,9% de outros. Oligosarcus pintoi teve dieta invertívora, com
composição percentual de 24,4% de invertebrados aquáticos, 68,9% de invertebrados
terrestres, 4,4% de itens vegetais, e 2,2% de outros. Piabina argentea apresentou
uma dieta onívora com tendência invertívora, com 30,8% de participação percentual
de invertebrados aquáticos, 18,7% de invertebrados terrestres, 26,4% de vegetais, e
24,2% de outros itens (esta última categoria composta principalmente por grãos de
areia e itens animais NI).

Figura 2: Composição percentual das categorias alimentares na dieta das cinco espécies de peixes da
família Characidae estudadas.

No dendrograma resultante da análise de agrupamento, é possível observar
dois grandes grupos que se separam numa similaridade de aproximadamente 62%. Um
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grupo (grupo 1) está representando as espécies onívoras (A. altiparanae, A. paranae e P.
argentea). Esse grupo apresenta uma subdivisão com valor de similaridade de cerca de
70%, separando a espécie onívora com tendência herbívora das espécies onívoras com
tendência invertivora. No outro grande grupo (grupo 2), estão as espécies invertívoras
(B. stramineus e O. pintoi), que apresentam aproximadamente 79% de similaridade. O
coeficiente de correlação cofenética (r = 0,76) demonstra que o dendrograma representa
satisfatoriamente os valores de similaridade da matriz original.
A_alt

A_par

P_arg

B_str

O_pin
0.60

0.68

0.75
Similaridade

0.82

0.90

Figura 3: Dendrograma obtido a partir da similaridade da dieta das cinco espécies de peixes da família
Characidae estudadas (r = 0,76).

Discussão
Similaridade de dieta e morfologia das espécies
As espécies da família Characidae estudadas apresentaram dietas similares
(evidenciadas por valores acima de 60% de similaridade), porém, com tendências à
ingestão de itens alimentares em proporções distintas. Esses altos valores de similaridade
também são influenciados pela dificuldade de refinamento da identificação dos itens e a
classificação destes em categorias taxonômicas abrangentes, como ordens ou famílias
de invertebrados. Entretanto, as diferenças morfológicas observadas entre as espécies
estudadas também podem influenciar as dietas. Atributos morfológicos relacionados
à captura do alimento em peixes incluem a anatomia da cavidade bucal e dos órgãos
14
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sensoriais (GERKING, 1994). Atributos relativos à digestão englobam a anatomia
interna do trato digestivo (esôfago, estômago, intestino e glândulas anexas).
Embora não seja o objetivo deste trabalho realizar uma análise sobre a morfologia
alimentar das espécies estudadas, algumas considerações julgadas importantes são
apresentadas. Durante os estudos, foram observadas diferenças morfológicas entre as
espécies, principalmente na anatomia da boca, incluindo número e forma de dentes
e tamanho da abertura bucal, e comprimento do intestino (CARDOSO, 2008). Este
último se relaciona com a digestão de recursos alimentares de diferentes naturezas (e.g.,
vegetal e animal). Em geral, espécies com intestino curto se alimentam primariamente
de itens animais e espécies com intestino longo apresentam dieta herbívora (BARBIERI;
PERET; VERANI, 1994). O espectro alimentar (composição da dieta) das espécies
estudadas inclui tanto itens vegetais como animais, mas ingeridos em diferentes
proporções. Assim, para Astyanax altiparanae, A. paranae e Piabina argentea não
foram observadas especializações em termos de ingestão de alguma categoria alimentar
específica, consideradas onívoras. Bryconamericus stramineus e Oligosarcus pintoi
apresentaram dieta quase exclusivamente composta por invertebrados.
Ecologia trófica das espécies
Os dados da dieta de Astyanax altiparanae revelaram ampla ingestão de vegetais,
que representaram 47,5% da composição percentual. Resultados semelhantes foram
obtidos por Gomiero e Braga (2003), que ressaltaram a dieta de A. altiparanae no rio
Jacaré Pepira como preferencialmente vegetariana, considerando que exemplares dessa
espécie podem até realizar o papel de dispersores de sementes. Também Cassemiro et
al. (2002), ao estudarem a alimentação de A. altiparanae em diferentes estágios da
construção do reservatório Salto Caxias, observaram que, na situação natural do rio,
anteriormente à construção da barragem, a dieta dessa espécie teve nítida tendência
a herbivoria. No presente estudo, a espécie em questão também se alimentou de
invertebrados aquáticos e terrestres, que, juntos, tiveram 39% da composição de sua
dieta, ficando, então, evidente a importância do consumo dessa categoria alimentar.
Os dois trabalhos acima citados discutem que a variação das condições ambientais,
disponibilidade dos alimentos, segregação espacial entre as espécies, variações
ontogenéticas, entre outros fatores, proporcionam bastante variação na dieta de A.
altiparanae em diferentes ambientes, sendo este um peixe generalista e que aproveita
as variadas condições momentâneas ou permanentes do ambiente em que vive. No
Ribeirão das Cabaceiras, Astyanax altiparanae demonstrou explorar itens animais e
vegetais, de origem autóctone e alóctone.
A dieta de A. paranae, caracterizada como onívora com tendência invertívora,
foi constituída por 66,6% de invertebrados. Ferreira (2004) argumenta que A. paranae
tem dieta predominantemente composta por insetos terrestres e classifica, entre muitos
outros autores, a espécie como onívora com tendência insetívora. O mesmo autor
discute que, apesar dessa dominância de insetos terrestres, A. paranae demonstrou
flexibilidade na dieta ao consumir outros itens alimentares. No ribeirão das Cabaceiras,
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diferentemente do estudo de Ferreira (op. cit.), A. paranae consumiu invertebrados de
origem aquática em maior proporção, constituindo 48,3% da composição percentual
da dieta. Os vegetais também foram ingeridos por essa espécie, mostrando que,
apesar da predominância de insetos aquáticos, essa espécie também pode utilizar-se
de vegetais como itens alimentares. Essa característica observada também nas outras
espécies estudadas pode ser considerada importante em termos de sobrevivência em
ambientes suscetíveis a alterações, como, por exemplo, variações sazonais observadas
por Oliveira e Garavello (2003) no Ribeirão das Cabaceiras.
Bryconamericus stramineus e Oligosarcus pintoi foram classificados como
invertívoros, por apresentarem dietas compostas predominantemente de invertebrados.
A dieta da primeira espécie foi composta por mais invertebrados aquáticos (53,2% da
dieta). O trabalho de Brandão-Gonçalves, et al. (2009), realizado em diferentes riachos
da sub-bacia do Rio Guiraí, Mato Grosso do Sul, também classifica B. stramineus
como invertívora, porém, sem distinção entre as origens (aquática ou terrestre).
Mesmo com características de peixes que se deslocam rapidamente, o que favorece
hábitos predadores, Bryconamericus stramineus tem fatores que restringem o seu
hábito invertívoro, como, por exemplo, pequena abertura bucal. Entretanto, existem
fatores que, combinados com a velocidade de natação, podem explicar sua tendência
invertívora, como baixos índices para comprimento relativo de intestino, sendo
que intestinos relativamente grandes são principalmente apresentados por espécies
herbívoras, e um maior número de dentes no dentário, o que facilita a captura de
invertebrados.
Oligosarcus pintoi teve dieta com maior proporção de invertebrados terrestres
(68,9% da dieta), sendo a importância de material alóctone para as comunidades de
peixes de riacho ressaltada por Casatti (2002). Essa espécie possui padrões corporais
que formam um conjunto de fatores morfológicos, fazendo desta a espécie, dentre
as cinco, que se mostra mais eficiente para se alimentar predominantemente de
invertebrados aquáticos ou terrestres. O trabalho de Casatti (2002) também classifica
O. pintoi como consumidora principalmente de invertebrados. Durante a análise do
conteúdo estomacal dessa espécie, puderam ser encontrados itens de maior porte e
relativamente intactos, o que se atribui ao maior tamanho da boca. Os invertebrados de
origem terrestre, provenientes das árvores e arbustos existentes ao redor do ribeirão,
são, provavelmente, capturados por O. pintoi assim que caem na água e flutuam
na superfície. Essa espécie tem boca terminal e ligeiramente inclinada para cima,
facilitando a captura de invertebrados na superfície (CARDOSO, 2008).
Na dieta de B. stramineus e O. pintoi, também foram encontrados vegetais,
porém, em quantidades muito pequenas, 9,1% para a primeira e 4,4% da dieta para a
segunda espécie, fato que pode ser considerado como ingestão acidental, já que estes
se alimentam de invertebrados presentes junto à vegetação aquática ou marginal.
Piabina argêntea, apesar de ter dieta classificada com tendência invertívora,
foi a espécie que apresentou maior similaridade entre o consumo das diferentes
16
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categorias alimentares, dando a essa dieta um perfil mais onívoro. Tal característica
permite a essa espécie explorar uma gama de ambientes com diferentes situações,
não mostrando significativa preferência entre as categorias alimentares. Ferreira et
al. (2002) argumentam que P. argentea apresenta comportamento oportunista, não
apresentando hábitos especialistas, sendo capaz de mudar sua dieta de acordo com as
condições ambientais e temporais.
O Ribeirão das Cabaceiras é influenciado pelo regime de chuvas (OLIVEIRA;
GARAVELLO, 2003), o que causa mudanças nos ambientes e nos tipos e quantidades
de itens alimentares explorados pelos peixes. As espécies estudadas ingeriram itens
animais e vegetais, apresentando plasticidade em termos de composição de itens
alimentares consumidos. Essa plasticidade, exibida principalmente pelas espécies
onívoras A. altiparanae, A. paranae e P. argeneta, possibilita maiores opções
alimentares durante as variadas condições impostas pelo ambiente. As espécies mais
especialistas (O. pintoi e B. stramineus), com dieta focada em determinados itens
alimentares (invertebrados), tendem a depender mais fortemente da disponibilidade
desses invertebrados para manter seus hábitos alimentares. Entretanto, como as
espécies estudadas apresentaram dietas similares (mais de 60%), pode-se considerar
que todas elas dependem desses recursos autóctones e alóctones.
Métodos de estudos de alimentação em peixes
As publicações de Hynes (1950), Hyslop (1980) e Windell e Bowen (1978)
estão entre as revisões mais citadas sobre métodos utilizados no estudo da alimentação
de peixes. Os estudos de Hyslop (1980) já haviam ressaltado que o estudo da dieta
de peixes baseado no conteúdo estomacal é uma técnica comum em ecologia, mas,
surpreendentemente, pouca literatura existe sobre a extensão dos métodos que podem
ser empregados.
Métodos de obtenção de dados sobre ecologia de peixes de riachos foram
discutidos por Uieda e Castro (1999) e também por Sabino (1999), entre eles, a
observação direta da alimentação durante mergulho livre. Esse método se torna difícil
em ambientes de espaço reduzido, sombreado, com grande quantidade de locais para
refúgios e esconderijos das espécies, entre outras características existentes nos ambientes
de riachos. Grande parte dos estudos no âmbito da alimentação de peixes em ambientes
naturais é, então, desenvolvida com base na análise de conteúdos estomacais (Windell
e Bowen, 1978; Royce, 1996). Dificuldades na interpretação desses dados também
são devidas ao comportamento dos peixes, como a seletividade de captura do alimento
e outras a fatores fisiológicos, como taxas diferenciadas de digestão (Royce, 1996).
Apesar da variabilidade nos métodos, existem poucos critérios para determinar o mais
conveniente, uma vez que todos apresentam vantagens e desvantagens, dependendo de
cada situação encontrada (HAHN e DELARIVA, 2003).
Os peixes utilizados neste estudo foram coletados entre 1999 e 2000, durante
trabalhos desenvolvidos para se conhecer a composição e estrutura da assembléia
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de peixes do Ribeirão das Cabaceiras. A análise do conteúdo estomacal dos peixes,
realizada em 2008, foi possível porque estes foram, ainda vivos, imersos em formalina
10%. Ao realizar tal procedimento, não restaram dúvidas de que é possível se retirar
bons dados sobre alimentação de peixes mesmo após anos conservados em etanol
70%, desde que estes tenham passado por um bom processo de fixação. O imediato
afogamento em formol é a melhor maneira para se fixar os conteúdos gástricos dos
exemplares, que, ao serem mergulhados ainda vivos em tal solução, acabam por
engolir consideráveis quantidades do líquido, fixando também os materiais ingeridos
(UIEDA; CASTRO, 1999).
Mesmo escolhendo o método que permite a observação direta sobre os recursos
ingeridos pelas espécies, foram encontradas algumas dificuldades na identificação
de alguns itens. Por se tratar de espécies de pequeno porte, esses peixes acabam por
fragmentar suas presas antes de engoli-las, o que resulta em materiais dilacerados e de
difícil identificação, salvo Oligosarcus pintoi, que tem uma ampla abertura bucal. O
alto grau de digestão dos itens em poucos estômagos analisados também dificultou as
observações.
Segundo Balassa et al. (2004), o conhecimento obtido através dos estudos do
espectro alimentar, bem como as análises morfológicas de órgãos e estruturas envolvidas
na tomada do alimento, auxilia na interpretação da dinâmica e ocupação de hábitat pelas
espécies, conclusões que influenciaram na tomada de decisões e discussões do presente
trabalho sobre a alimentação e suas relações com certos atributos morfológicos, que
acabam por influenciar determinadas dietas das respectivas espécies.
Ecologia trófica e conservação de peixes em ribeirões
A ecologia da alimentação de peixes é um tema complexo de ser abordado
e discutido, os trabalhos para comparação acabam, muitas vezes, apresentando
resultados muito distintos do que se espera para mesmos grupos e espécies estudadas.
Os dados podem variar intraespecificamente, interespecificamente, temporalmente e
espacialmente, evidenciando a alta complexidade e variação no âmbito ecológico de
tais estudos. Barbieri; Peret; Verani (1994) afirmam que interpretações isoladas da
composição do conteúdo alimentar podem ocasionar conclusões ecológicas incorretas,
pois existe uma multiplicidade de fatores (e.g., ontogenéticos e ambientais) que
interferem na dieta.
Para Luiz et al. (1998), riachos são mais sensíveis a ações antropogênicas que os
cursos de águas maiores, aumentando, assim, a preocupação em relação à conservação.
As principais modificações estruturais decorrentes da remoção de vegetação ripária
em riachos e que afetam diretamente a comunidade de peixes são decorrentes da
diminuição do input de matéria orgânica (folhas, ramos, troncos, frutos, invertebrados,
entre outros), da alteração do fluxo hídrico, do assoreamento e modificação do leito do
riacho e da maior incidência de luz. Casatti; Ferreira; Langeani (2009) reforçam que
muito da integridade biótica de peixes de riachos é afetada não só pela degradação
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física do ambiente causada pela remoção da vegetação ripária, mas também por outros
fatores, como introdução de espécies exóticas e poluição química.
Devido à flexibilidade nas dietas do grupo estudado, tanto as categorias
alimentares autóctones como as alóctones são consideradas importantes. Mesmo
itens alimentares autóctones dependem, em muitos casos, dos nutrientes e substratos
provenientes da matéria orgânica cedida pela vegetação marginal (GREGORY et al.,
1991). Portanto, a conservação da vegetação ripária se torna importante para a biota
aquática local no sentido de manter a estrutura de habitats e o input de material alóctone
(ANGERMEIER & KARR, 1983).
O Ribeirão das Cabaceiras está localizado em uma das regiões mais alteradas
do Brasil, mas ainda apresenta áreas com vegetação marginal relativamente preservada
e abriga uma parte da diversidade de espécies de peixes da bacia do Rio Mogi Guaçu.
Esse e outros ribeirões dessa bacia devem ser preservados para manutenção dos
serviços ambientais que proporcionam, desde aqueles de imediato interesse humano,
como conservação da qualidade de água, até outros que transcendem este imediatismo,
como a preservação da biodiversidade.
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Diet composition of five fish species of the family Characidae (Ostariophysi,
Characiformes) persistent in an affluent of Mogi Guaçu River, Southeastern Brazil
ABSTRACT: A study about feeding ecology of five fish species of the family Characidae
is presented. The species Astyanax altiparanae, A. paranae, Bryconamericus stramineus,
Piabina argentea e Oligosarcus pintoi are persistent at Cabaceiras stream, tributary of
the Mogi Guaçu river, in the municipality of São Carlos, São Paulo State. Fishes were
collected between June 1999 and May 2000 in two sample sites and stomach content
analysis was applied for diet characterization. Occurrence frequency and percentage
composition of food items were calculated to each species. The species presented
similar diet composed chiefly of aquatic and terrestrial insects and plant material, but
also exhibited some differences on frequency and percentage composition: Astyanax
altiparanae presented an omnivorous diet with tendency to herbivory; P. argentea
and A. paranae were characterized as omnivorous with tendency to invertivory; B.
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stramineus and O. pintoi presented an invertivory diet. The Characidae species herein
studied explore alimentary items of autochtonous (aquatic insects) and allochtonous
(terrestrial arthropods and plant material) origin showing diet plasticity that may
contribute to species coexistence in the river stretches studied.
KEYWORDS: Trophic ecology; streams; upper Paraná River.
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BIBLIOTERAPIA E BIBLIOTECONOMIA:
ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA BRASILEIRA
Ana Cláudia de Oliveira LEITE1
RESUMO: Apresenta-se uma análise da produção científica nacional sobre Biblioterapia,
publicada em periódicos científicos de Biblioteconomia e Ciência da Informação, no
período de 1997 a 2007. A partir de uma pesquisa bibliográfica, foram selecionados os
principais periódicos e seus artigos sobre o tema em questão e, com a coleta e a análise
dos dados, foram identificados: o crescimento do número de publicações, a contribuição
dos autores e suas filiações, a tipologia das referências e as características das atividades
biblioterapêuticas. Com o presente estudo, foi possível perceber que a Biblioterapia é uma
área do conhecimento pouco explorada e com grande potencial para o desenvolvimento de
pesquisas e práticas multidisciplinares.
PALAVRAS-CHAVE: Biblioteconomia; biblioterapia; periódicos eletrônicos; produção
científica.
Introdução
Ao longo dos anos, a Biblioteconomia tem passado por mudanças e reformulações,
de modo a buscar o adequado tratamento da informação. E, com a atenuação das fronteiras
das áreas do conhecimento, o bibliotecário depara-se com novas possibilidades de trabalho
e pesquisa.
Segundo Mota e Oliveira (2008, p. 105), existem diferentes possibilidades de
atuação para o bibliotecário, entre elas: indústria e negócios, pesquisa jurídica, saúde, bancos
e finanças, poder público e ciência e tecnologia. Essa diversidade favorece a comunicação
e a interdisciplinaridade com outras áreas, proporcionando o surgimento de novas práticas
como, por exemplo, a Biblioterapia.
De acordo com Ouaknin (1996), a origem etimológica do termo Biblioterapia
advém do grego e significa a terapia por meio dos livros, a qual pode ser utilizada “no
campo correcional, na educação, na medicina, na psiquiatria e com os idosos” (SEITZ,
2006, p. 26).
A intuição da capacidade terapêutica do livro remonta às antigas civilizações
egípcia, grega e romana, que consideravam suas bibliotecas um espaço
sagrado, repositório de textos cuja leitura possibilitaria um alívio das
1 Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, Rod.
Washington Luiz Km 235, 13565-905 São Carlos, São Paulo. Email: anadeoliver@yahoo.com.br
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enfermidades e, assim, medicina e literatura sempre foram parceiras no
cuidado com o ser (CALDIN, 2009, p. 10).

A prática biblioterapêutica, ao favorecer a catarse, o humor, a identificação, a
introjeção, a projeção e a introspecção,
(...) pode proporcionar várias experiências ao leitor, ajudando-o a
alcançar a compreensão emocional e intelectual, oferecer oportunidade
para identificação e compreensão, aumentar valores e reforçar os já
existentes, pode, ainda, dissipar o isolamento, reforçar padrões culturais e
comportamentais (ROSA, 2006, p. 37-38).

Acredita-se que a pesquisa sobre o uso da Biblioterapia contribui para
o crescimento e evolução do conhecimento científico, pois evidencia as novas
possibilidades de campos de atuação e produção do conhecimento em Biblioteconomia
e Ciência da Informação. Sendo assim, o tema específico de estudo escolhido para este
artigo originou a investigação do seguinte problema: como se caracterizam as pesquisas
e iniciativas de trabalho em Biblioterapia, publicadas em periódicos nacionais na área
de Biblioteconomia e Ciência da Informação.
Objetivo
O objetivo geral deste trabalho foi analisar a produção científica brasileira
sobre Biblioterapia, publicada em periódicos nacionais de Biblioteconomia e Ciência
da Informação, no período de 1997 a 2007, comparando a estrutura e o conteúdo dos
artigos científicos.
A idéia para a elaboração deste trabalho originou-se da monografia apresentada
ao curso de MBA em Gestão de Unidades de Informação da UNICEP (Centro
Universitário Central Paulista), em janeiro de 2009, intitulada “A Biblioterapia e o
Bibliotecário: análise comparativa da produção científica brasileira”.
Métodos
As técnicas de pesquisa do presente artigo foram constituídas por oito etapas:
revisão bibliográfica, seleção dos periódicos, seleção dos artigos, coleta de dados,
tabulação de dados, análise e interpretação, redação e formatação e defesa dos
resultados.
Para a seleção dos periódicos de Biblioteconomia e Ciência da Informação,
foram listados três critérios pré-definidos, que orientaram o exame inicial das
publicações. O primeiro critério adotado foi o de nacionalidade, pois se considerou
o objetivo de caracterizar a produção científica brasileira relacionada à Biblioterapia.
O segundo critério foi o de acessibilidade, pois os periódicos deveriam possuir acesso
Multiciência, São Carlos, 10: 24 - 35, 2010
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gratuito e online, por meio de endereço eletrônico na Internet. E, considerando-se a
atualidade do tema e o tempo suficiente para avaliar a tendência de desenvolvimento
das pesquisas sobre Biblioterapia, o terceiro critério referiu-se ao recorte cronológico,
no qual se delimitou um período de dez anos, incluindo o último ano antes da realização
da pesquisa e os outros nove anos anteriores.
Para a seleção dos artigos científicos, observou-se a presença de dois critérios,
dentre os quais destacaram-se: a forma de apresentação das produções sobre
Biblioterapia, que desconsiderou os editoriais, temas em debate, comunicações e
resenhas; e a referência ao termo “Biblioterapia”, o qual deveria aparecer no título, no
resumo ou como palavra-chave da fonte bibliográfica.
A partir das listas de periódicos científicos disponíveis nos endereços
eletrônicos do Conselho Federal de Biblioteconomia (2008) e do Portal Periódicos
Capes de Acesso Livre (2008), assim como, no guia de especialidades da obra de
Silva (2005), foram realizadas buscas na Internet para a obtenção das fontes de
informação.
É importante ressaltar que muitas das publicações recuperadas no estudo
pertencem a algumas das principais instituições de ensino superior, sociedades e
institutos de pesquisa, além de possuírem grande relevância de pesquisa e abrangência
acadêmica e profissional na área de Biblioteconomia e Ciência da Informação.
Com os artigos sobre Biblioterapia já selecionados, a coleta dos dados
fundamentou a pesquisa de campo quantitativo-descritivo, que teve como variáveis
delineadas a atuação e titulação dos autores; a tipologia da instituição e a vinculação
dos autores; a área geográfica dos estudos; a tipologia dos estudos; o ano dos trabalhos
publicados; os objetivos das práticas de Biblioterapia e suas particularidades; as
metodologias de pesquisa e de trabalho das práticas biblioterapêuticas; a população
estudada; o material ou recursos utilizados; o tempo utilizado nos trabalhos, a
periodicidade e a freqüência das atividades; e os resultados obtidos com a aplicação
da Biblioterapia.
Com os dados coletados, utilizando-se os recursos do programa computacional
Microsoft® Office Excel 2003, fez-se sua tabulação por meio de sua referência
em planilhas próprias, com áreas de inserção de dados, processamento estatístico
e exibição gráfica dos resultados, a fim de possibilitar sua localização e posterior
análise.
Análise dos resultados
A tabela 1 mostra os periódicos de Biblioteconomia e Ciência da Informação
selecionados, seus respectivos ISSN (International Standard Serial Number) e
endereços eletrônicos, assim como o número de artigos sobre Biblioterapia, publicados
no período analisado.
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Tabela 1: Periódicos científicos nacionais de Biblioteconomia e Ciência da Informação.

TÍTULO

PERIÓDICOS CIENTÍFICOS NACIONAIS DE
BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
ENDEREÇO ELETRÔNICO
ISSN

Biblionline

1809-4775 http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/biblio

Ciberlegenda

1519-0617 http://www.uff.br/ciberlegenda/

DataGramaZero:
Revista da Ciência da 1517-3801 http://www.dgz.org.br
Informação
Encontros BIBLI:
Revista de
Biblioteconomia
1518-2924 http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/eb
e Ciência da
Informação
Informação e
1981-8920 http://www2.uel.br/revistas/informacao/
Informação
Informação e
1809-4783 http://www.ies.ufpb.br/ojs2/index.php/ies
Sociedade
Informática Pública
1516-697X http://www.ip.pbh.gov.br/
Morpheus
1676-2924 http://www.unirio.br/morpheusonline/
Perspectivas
em Ciência da
1413-9936 http://www.eci.ufmg.br/pcionline/index.php/pci
Informação
Revista ACB:
Biblioteconomia em
1414-0594 http://www.acbsc.org.br/revista/ojs/
Santa Catarina
Revista Brasileira de
Biblioteconomia e
1980-6949 http://www.febab.org.br/
Documentação
Revista Ciência da
1518-8353 http://revista.ibict.br/ciinf/index.php/ciinf
Informação
Revista de
Biblioteconomia de
0100-7157 http://www.unb.br/fa/cid/rbb/
Brasília
Revista de Gestão
da Tecnologia
1807-1775 http://www.tecsi.fea.usp.br/revistatecsi/
e Sistemas de
Informação
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Nº
ARTIGOS
1
0
0

3

1
1
0
0
1

4

0
0
0

0

27

Ana Cláudia de Oliveira Leite

Revista Digital de
Biblioteconomia
e Ciência da
Informação
Revista Em Questão
Revista Online da
Biblioteca Prof. Joel
Martins / Revista
Educação Temática
Digital
Transinformação

1678-765X http://polaris.bc.unicamp.br/seer/ojs/index.php

1

1808-5245 http://www.seer.ufrgs.br/index.php/EmQuestao

0

1676-2592 http://www.fae.unicamp.br/etd/index.php

2

0103-3786

http://revistas.puc-campinas.edu.br/transinfo/
index.php

1

Os periódicos que não publicaram artigos sobre Biblioterapia foram:
Ciberlegenda; DataGramaZero: Revista da Ciência da Informação; Informática
Pública; Morpheus; Revista Brasileira de Biblioteconomia e Ciência da Informação;
Revista Ciência da Informação; Revista de Biblioteconomia de Brasília; Revista de
Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação; e Revista em Questão.
Os nove periódicos que apresentaram publicações sobre Biblioterapia
foram: Biblionline, com um artigo; Encontros BIBLI: Revista de Biblioteconomia e
Ciência da Informação, com três artigos; Informação e Informação, com um artigo;
Informação e Sociedade, com um artigo; Perspectivas em Ciência da Informação, com
um artigo; Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina, com quatro artigos;
Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, com um artigo; Revista
Online da Biblioteca Prof. Joel Martins ou Revista Educação Temática Digital, com
dois artigos; e Transinformação, com um artigo.
Com o número de publicações por periódico, é possível perceber a grande
contribuição dos periódicos Encontros BIBLI: Revista de Biblioteconomia e Ciência
da Informação; Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina; e Revista Online
da Biblioteca Prof. Joel Martins / Revista Educação Temática Digital, os quais,
juntos, são responsáveis por 58% das publicações sobre Biblioterapia.
As publicações sobre Biblioterapia tiveram um crescimento ao longo dos
dez anos pesquisados, mas não ultrapassaram a proporção de três artigos por ano,
indicando que se trata de um tema novo ou pouco pesquisado em Biblioteconomia e
Ciência da Informação, conforme mostra a figura 1.
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Evolução das Publicações sobre Biblioterapia
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Figura 1: Evolução das publicações sobre Biblioterapia.

Em relação às regiões do Brasil, os artigos publicados corresponderam a nove
pesquisas realizadas no Sul, três no Sudeste e três no Nordeste, enquanto as demais
regiões não apresentaram publicações sobre Biblioterapia. Ao serem relacionados
os dados sobre a contribuição dos periódicos com artigos sobre Biblioterapia e o
número de artigos por região no país, percebeu-se que a região Sul é a que mais está
desenvolvendo pesquisas e práticas nessa área do conhecimento.
A análise dos autores contemplou o número de autores por artigo e a
produtividade de cada um, assim como, traçou o perfil desses autores, caracterizando
a sua titulação acadêmica, atuação profissional e instituição de origem.
Em relação ao número de autores por artigo, 67% das publicações foram
escritas por apenas um autor, 20% por dois autores e 13% por três autores. Assim,
verificou-se que a parceria entre autores ainda é muito pequena, o que pode denotar
a atual carência de grupos de pesquisa em Biblioterapia. No Diretório de Grupos de
Pesquisa do Brasil, desenvolvido pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico), uma pesquisa com o termo “Biblioterapia” recuperou
apenas um registro relacionado ao grupo “Núcleo de Biblioterapia, Bibliotecas
Escolares e Leitura” da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
É interessante notar que todos os autores dos 15 artigos analisados são do
sexo feminino e, de acordo com os dados apresentados na figura 2, a autora que mais
publicou artigos sobre Biblioterapia, de 1997 a 2007, foi Caldin, com seis artigos,
sendo seguida por Seitz e Pinheiro, com dois artigos cada uma, ao passo que as
demais autoras publicaram apenas um artigo cada uma.
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Produtividade dos Autores
CALDIN, Clarice Fortkamp

6

SEITZ, Eva Maria

2

Nome dos Autores

PINHEIRO, Edna Gomes

2

SOUZA, Maria Raquel

1

ROSSI, Luciene

1

ROSSI, Tatiana

1

BUENO, Silvana Beatriz

1

PINTO, Virgínia Bentes

1

ROSEMBERG, Dulcinea Sarmento

1

NASCIMENTO, Geovana Mascarenhas do

1

RIBEIRO, Gizele

1

FERREIRA, Danielle Thiago

1

CASTRO, Rachel Barbosa de

1

SILVA, Patrícia V. Pinheiro da

1

LUCAS, Eliane R. de Oliveira

1
0

1

2

3

4

5

6

7

Número de Artigos

Figura 2: Produtividade dos autores.

A titulação dos autores ficou estabelecida da seguinte forma: 45% eram mestres
ou mestrandos; 18% eram graduandos; 14% eram graduados; 14% não informaram o
grau de escolaridade; 9% eram especialistas; e nenhum possuía doutorado.
Dentre as áreas de formação, destacaram-se: Engenharia de Produção;
Literatura; Biblioteconomia e Ciência da Informação; História; Gestão de Recursos
Humanos; Informação Científica e Tecnológica em Saúde; Sistemas de Informação
Automatizados em Ciência e Tecnologia; e Administração de Bibliotecas Públicas e
Escolares.
Além da titulação acadêmica, a atuação profissional dos autores foi investigada
e 50% eram docentes de Biblioteconomia e Ciência da Informação, 32% eram
bibliotecários e 18% não informaram esse dado, possivelmente, por ainda serem alunos
de graduação.
As instituições de origem dos autores identificadas foram: a UFSC (Universidade
Federal de Santa Catarina), com 63% das publicações; a UFPB (Universidade Federal
da Paraíba), com 9%; a UFES (Universidade Federal do Espírito Santo), com 9%; a
UFC (Universidade Federal do Ceará), com 9%; a UNIRIO (Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro), com 5%; e a UNICAMP (Universidade Estadual de
Campinas), com 5%. Fato que demonstra, mais uma vez, a produtividade dos autores
da região Sul do país.
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A partir dos dados expostos sobre a titulação, atuação profissional e instituição
de origem dos autores, percebeu-se que a maioria das pesquisas sobre Biblioterapia
são realizadas por docentes e discentes dos cursos de Biblioteconomia e Ciência da
Informação das universidades públicas brasileiras, o que sugere que essa área do
conhecimento ainda está em desenvolvimento no país, não sendo tão explorada por
bibliotecários no seu ambiente de trabalho.
A análise das referências abrangeu o número de referências por artigo, a tipologia
e o idioma dessas referências e os autores mais citados pelos artigos pesquisados.
Dentre os artigos pesquisados, 7% utilizaram de 31 a 35 referências; 7%
utilizaram de 26 a 30 referências; 13% utilizaram de 21 a 25 referências; 33% utilizaram
de 16 a 20 referências; 13% utilizaram de 11 a 15 referências; 27% utilizaram de 6 a 10
referências; e nenhum utilizou menos que seis referências. Sendo assim, notou-se que
os autores não encontraram dificuldades para acessar e consultar trabalhos anteriores,
que serviram de base para a construção das publicações em questão.
Dos 254 materiais referenciados nos artigos, a tipologia foi constituída por:
101 livros, 71 periódicos, 31 dissertações, 14 eventos, 14 relatórios, 11 endereços
eletrônicos da Internet, cinco teses, quatro monografias, duas apostilas e um CDROM. A tipologia das referências indicou que, em tais artigos, prevaleceu a consulta
de materiais tradicionais, tais como livros, periódicos e dissertações.
O idioma das referências dos artigos constituiu-se em 86% em português, 9%
em inglês, 4% em francês e 1% em espanhol. Esses dados confirmam a idéia de que o
idioma predominante de cada publicação é, normalmente, o idioma do país onde foi
originalmente publicada.
Dentre os 170 autores das obras das referências dos artigos, os dez mais citados
foram: Clarice Fortkamp Caldin, com 21 citações; Ângela Maria Lima Ratton, com
sete; Marc-Alain Ouaknin, com sete; Maria do Socorro Fernández Vázques, com
sete; Maria Helena Hess Alves, com sete; Marília Mesquita Guedes Pereira, com seis;
Caroline Shrodes, com cinco; Maria Stella Orsini, com cinco; Sigmund Freud, com
cinco; e Aristóteles, com cinco. É importante notar que a autora mais citada também
foi a autora que mais produziu artigos sobre Biblioterapia.
Baseando-se na ocorrência das palavras-chave dos artigos, atribuídas pelos
próprios autores, visualizou-se a inter-relação entre as ciências ou práticas, ou seja,
percebeu-se a vinculação da Biblioterapia com outras áreas do saber como, por
exemplo, a Biblioteconomia, a Literatura e a Medicina. Entre os temas abordados, estão:
atividades terapêuticas com idosos; contação de histórias para crianças e adolescentes;
método biblioterapêutico em hospitais; e Biblioterapia para desenvolvimento pessoal.
A análise de conteúdo dos 15 artigos pesquisados considerou a tipologia dos
estudos, categorizados em teóricos, que corresponderam a 40% das publicações, e em
exploratórios, correspondentes a 60% das publicações.
Por se tratarem de diferentes estudos sobre a Biblioterapia, buscou-se uma
análise qualitativa dos seus principais aspectos, de modo a não organizar a sua estrutura
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em moldes pré-definidos, priorizando e valorizando as informações contidas em seu
conteúdo. Assim, os estudos exploratórios e teóricos puderam ser analisados de acordo
com a sua aplicação.
Os estudos teóricos foram organizados conforme a sua natureza, considerandose os seus objetivos, metodologias, temas e componentes. Tais artigos abordaram
diferentes temas, entre eles, a aplicabilidade da leitura como função terapêutica, o
uso da Biblioterapia para o desenvolvimento pessoal e para o tratamento de enfermos
hospitalizados e a Biblioterapia como campo de atuação para o bibliotecário.
Os principais pontos discutidos nesses artigos foram compostos pelas seguintes
questões sobre a Biblioterapia: conceitos e objetivos; histórico e fundamento filosófico;
abordagens metodológicas; aplicações; técnicas e ferramentas; e campo de atuação do
bibliotecário. A partir desses componentes, os artigos apresentaram como objetivos
gerais desses estudos:
 Fornecer um referencial teórico da Biblioterapia;
 Refletir sobre o campo de atuação da Biblioteconomia;
 Relatar investigações acerca da Biblioterapia, visando à interpretação da
elaboração de programas biblioterapêuticos para o desenvolvimento pessoal;
 Discorrer sobre o uso da Biblioterapia no processo de tratamento de enfermos
hospitalizados;
 Analisar modelos de textos literários infantis utilizados em atividades
biblioterapêuticas com crianças hospitalizadas;
 Propor a implantação de um programa de Biblioterapia para adolescentes
hospitalizados.
Nos estudos exploratórios, observaram-se os indicadores de: principais
atividades; freqüência e duração das atividades; equipe profissional; objetivos;
metodologia; público-alvo; materiais e recursos; e resultados obtidos. A partir disso,
os estudos exploratórios foram agrupados em: crianças, adolescentes e jovens no
ambiente escolar com 22% das publicações; idosos em asilos com 33% das publicações;
e enfermos hospitalizados com 45% das publicações.
Os estudos com crianças, adolescentes e jovens no ambiente escolar foram
realizados com docentes e discentes de Biblioteconomia, pedagogas e professoras das
próprias instituições pesquisadas. As sessões, com duração entre sete semanas e um
ano, tiveram como principais objetivos: estimular a criatividade; promover a leitura,
o lazer e a diversão; proporcionar a catarse; facilitar a comunicação entre os alunos e
seus pais; aumentar a auto-estima; facilitar a socialização do grupo; e aliviar as tensões
diárias.
Por meio de contação de histórias, brincadeiras lúdicas, projeção de filmes,
ensaio de peças teatrais e atendimentos individuais, entre outras atividades, mudanças
foram constatadas no comportamento dos alunos, que passaram a ser mais carinhosos
e a se interessarem mais por livros e leituras.
Os estudos com idosos em asilos foram realizados por bibliotecários, docentes e
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discentes de Biblioteconomia, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais,
médicos, enfermeiros e demais voluntários. As sessões, com duração de um a seis
meses, foram compostas por entrevista e diálogo com os idosos; leitura e contação
de histórias; encenação com bonecos de mão; apresentação de vídeo sobre sapateado
e músicas carnavalescas; entrega de presentes aos idosos; e momentos lúdicos com
origami, desenho, colagem, canto dança e pintura.
As sessões de Biblioterapia com idosos em asilos propiciaram momentos de
integração, socialização, carinho e alegria, dando espaço à cidadania e à oportunidade
de novas experiências. Dessa forma, ao dissiparem o isolamento e ajudarem no alcance
da compreensão emocional e intelectual, tais sessões também promoveram mudanças
significativas no comportamento dos idosos, que passaram a demonstrar alegria,
dinamismo, interesse pela leitura e vontade de viver.
Os estudos com enfermos hospitalizados duraram, em média, quatro meses
e as metodologias utilizadas pelas equipes profissionais, compostas por professores
e acadêmicos do curso de Biblioteconomia e estagiários do curso de psicologia,
basearam-se na seleção dos sujeitos da pesquisa, entrevista dirigida, leitura, contação
de histórias e dramatização.
Com as sessões de Biblioterapia com enfermos hospitalizados, foram obtidos
os seguintes resultados:
 As crianças se mostraram bem ativas e receptivas e os pais ou acompanhantes
se mostraram atentos e dispostos a ajudar no processo;
 Houve um aumento na procura por livros infantis na sala de recreação do
hospital;
 Notou-se o alívio do quadro emocional do enfermo, a descontração e o
relaxamento proporcionados pela leitura, enquanto atividade de lazer;
 A interação entre crianças de diversas faixas etárias auxiliou na diminuição do
isolamento e solidão;
 A vivência de momentos alegres, descontraídos e divertidos contribuíram
significativamente na promoção do bem estar;
 Como fonte de informação, os jornais e revistas atuaram como um elo com
o mundo exterior, mantendo os enfermos hospitalizados informados sobre
acontecimentos políticos, econômicos, sociais e culturais, contribuindo para
que continuassem se sentindo parte da sociedade, agindo como estímulo à
recuperação.
Conclusão
Verificou-se que a Biblioterapia, como área de pesquisa e prática profissional,
é um tema ainda pouco abordado na literatura da Biblioteconomia e Ciência da
Informação. Entretanto, considera-se o seu ligeiro crescimento, liderado pelas
iniciativas das universidades do Sul do país.
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As referências dos artigos pesquisados revelaram que as fontes de informação
tradicionais são as mais utilizadas e que o idioma português é predominante. Talvez
seja o momento de se expandir as pesquisas nessa área, constatando-se, inclusive,
estudos e práticas em outros países para o enriquecimento das discussões acerca de
diferentes experiências.
A formação dos autores, assim como dos participantes das atividades
biblioterapêuticas, mostrou-se diversificada, valorizando o trabalho multidisciplinar.
Uma pesquisa, do mesmo caráter do presente artigo, em periódicos de outras áreas do
conhecimento poderia indicar essa inter-relação entre as ciências no estabelecimento
das práticas biblioterapêuticas.
Ao se analisarem os resultados obtidos com os estudos exploratórios, constatouse a carência de estudos acerca de outras áreas como, por exemplo, recuperação
de jovens delinqüentes e adultos criminosos, apoio de crianças e adolescentes com
problemas especiais, inclusão de portadores de deficiências, desenvolvimento pessoal,
entre outros. Sendo assim, recomenda-se a exploração de novos campos de atuação
da Biblioterapia, incluindo-se a sua aplicação de forma corretiva e com caráter
preventivo.
Nos estudos teóricos, foi possível notar que os autores compartilharam diversas
questões, desde os conceitos às aplicações da Biblioterapia, demonstrando que essa
área do conhecimento está se solidificando com o passar do tempo.
A prática biblioterapêutica demonstrou que o público pesquisado apresentou
mudanças benéficas no comportamento, interesse pela leitura e entrosamento com o
grupo. Assim, com a leitura e contação de histórias e com as atividades lúdicas, foi
possível perceber que o estímulo à criatividade e à promoção do bem-estar foi muito
importante para o desenvolvimento dos objetivos propostos inicialmente pelos estudos
em questão.
Bibliotherapy and Library: Analysis of Brazilian Scientific Production
ABSTRACT: It is presented an analysis of scientific production on Bibliotherapy,
published in scientific journals of Library and Information Science from 1997 to 2007.
From a literature search, we selected the leading journals and their articles and, with the
collection and analysis of data, we identified: the growing number of publications, the
contribution of authors and affiliations, the typology of references and characteristics of
bibliotherapeutics activities. In this study, we can see that Bibliotherapy is an unexplored
area of knowledge and with great potential for the development of multidisciplinary
research and practice.
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RESUMO: O objetivo deste artigo foi propor uma reflexão sobre como um suplemento
especial, publicado por um jornal de circulação nacional por ocasião da publicação do PDE
– Plano de Desenvolvimento da Educação, abordou as metas propostas no documento
para a melhoria da Educação Básica em nosso país. Por meio de uma metodologia
qualitativa, exploratória e bibliográfica, foram analisados artigos que se reportaram
aos tópicos considerados de maior relevância: a dicotomia entre universalização da
oferta de vagas e o oferecimento de uma educação de boa qualidade, a formação de
professores como um dos caminhos para a elevação dos níveis de aprendizagem e
as atitudes necessárias para a construção de gestão escolar compartilhada. O intuito
não foi apenas contribuir para a discussão dessa política pública educacional, mas
também analisar as formas pelas quais as questões selecionadas foram tratadas pelos
autores do suplemento. O artigo se justifica na medida em que a imprensa nacional
tem insistentemente abordado a questão da qualidade de ensino e, acreditando na sua
influência quanto à formação da opinião pública, considerou-se relevante elaborar este
trabalho, que buscou realizar uma leitura dialogada e crítica de alguns dos artigos do
suplemento.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Básica; universalização; qualidade; formação de
professores; gestão compartilhada.
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Bebida é água.
Comida é pasto.
Você tem sede de quê?
Você tem fome de quê?
A gente não quer só comida,
A gente quer comida, diversão e arte.
A gente não quer só comida,
A gente quer saída para qualquer parte.
A gente não quer só comida,
A gente quer bebida, diversão, balé.
A gente não quer só comida,
A gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer só dinheiro
A gente quer inteiro e não pela metade.
Arnaldo Antunes; Marcelo Fromer e Sérgio Britto. Comida. S.l:
WEA,1987.

Introdução
A imprensa tem insistentemente abordado a questão da qualidade de ensino e,
acreditando na sua influência quanto à formação da opinião pública, principalmente no
que se refere à escolha de seus representantes, que definirão as políticas públicas voltadas
à Educação, decidimos nos dedicar à leitura crítica de um suplemento especial publicado
pelo jornal O Estado de S. Paulo, Dossiê Estado (2007), por ocasião do lançamento do
PDE - Plano de Desenvolvimento da Educação. Por meio de uma metodologia qualitativa,
exploratória e bibliográfica, levantamos alguns aspectos que consideramos merecedores de
atenção nas análises apresentadas no suplemento, tendo em vista não apenas contribuir para
a discussão em torno dessa política pública educacional, mas também quanto à forma com
que os assuntos educacionais são abordados pela imprensa. Inicialmente, apresentamos
uma reflexão sobre as questões do PDE levantadas em alguns artigos do suplemento. Em
seguida, tratamos da dicotomia entre universalização e qualidade, apontando para dois dos
componentes que consideramos essenciais para uma Educação de qualidade: formação de
professores e gestão compartilhada.
Plano de Desenvolvimento da Educação: uma visão a partir da imprensa
O Plano de Desenvolvimento da Educação, como definido no Dossiê Estado
(IWASSO, 2007a) é um conjunto de ações, em forma de projetos de lei, que tem como meta
dar um salto na qualidade da Educação oferecida nas escolas públicas, no prazo de 15 anos.
Ele parte da constatação de que o ensino oferecido nessas instituições não tem alcançado os
mínimos padrões de eficiência, concentrando-se prioritariamente na Educação Básica.
O PDE parece ser uma política pública que o Estado visa a colocar em prática,
tendo como foco a Educação. Pensamos que as políticas públicas estão relacionadas a
vários fatores: visões de mundo, de Estado, cultura e níveis de desenvolvimento, bem como
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com os direitos conquistados pelos cidadãos. Essas políticas se modificam dependendo do
contexto geográfico e social em que são forjadas e são resultantes, muitas vezes, da luta e
conquistas de setores sociais por seus direitos. De acordo com Hoffling (2001, p.31),
[....] as políticas sociais se referem a ações que determinam o padrão de proteção
social implementado pelo Estado, voltadas, em princípio, para a redistribuição
dos benefícios sociais visando a diminuição das desigualdades estruturais
produzidas pelo desenvolvimento sócio-econômico (HOFFILING, p.31).

Assim sendo, para que se possam definir políticas públicas, é preciso que o Estado
estabeleça regras e patamares para o que se pretende alcançar. No caso específico da Educação,
é preciso que se decida sobre os atributos e qualidades do cidadão que pretende formar.
O referido artigo (IWASSO, 2007a) cita a qualificação para o mercado de trabalho
como uma das características necessárias ao cidadão que se pretende formar. Nesse contexto,
a Educação é apontada por Menezes Filho (2007) como uma das saídas para a pobreza.
Como ressalta o autor, por permitir o ingresso dos jovens no mercado de trabalho, torna-se
um aspecto essencial para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.
Entretanto, consideramos inicialmente fundamental refletir se a formação para
o mercado de trabalho é o atributo essencial para o cidadão que pretendemos formar.
Todo o potencial de desenvolvimento humano, todo o conteúdo escolar a ser apresentado
aos educandos deveriam estar sujeitos aos parâmetros do mercado ou das necessidades de
formação de um ser humano complexo e único? Ou de uma formação parcial que contempla
o homem em sua totalidade social, cognitiva, afetiva, psicológica, emocional e cívica?
Ainda que se opte por essa almejada formação para o mercado, precisaríamos discutir
qual é, afinal de contas, essa formação. Com o acelerado desenvolvimento tecnológico, será
possível prever com precisão as necessidades que o mercado de trabalho terá daqui a 15
anos? Além disso, sabemos que a atualidade mundial requer um novo perfil de qualificação,
diferente do paradigma fordista. De acordo com Oliveira Filho (s.d.),
[...] a superação do fordismo, com estrutura ocupacional rígida, hierarquizada,
polarizada deu lugar a uma nova organização do trabalho que valoriza outros
atributos e habilidades no trabalhador: articulação verbal, conhecimento de
línguas estrangeiras, raciocínio lógico, autonomia, capacidade de comunicação,
de cooperação e de tomada de decisões, conhecimento que possibilita planejar e
executar o trabalho com precisão, elaborar estatísticas, entender as instruções
de um manual e a tecnologia apropriada para cada tarefa, enfim, tornar-se um
trabalhador polivalente. (OLIVEIRA FILHO, s.d).

Parece-nos, portanto, que uma Educação de qualidade, que venha a atender
não só à formação para o mercado de trabalho, mas à formação do cidadão em sua
totalidade humana, acabaria atendendo tanto às necessidades sociais, dentre elas a
formação de quadros de mão de obra, como os interesses individuais, na busca do
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pleno desenvolvimento humano.
Um outro aspecto observado no Dossiê Estado (2007) refere-se ao amplo
incentivo da participação do setor privado e ou filantrópico na Educação. Assim, quatro
dos artigos apresentados (IWASSO, 2007a; KATTAH; LACERDA; PORTELLA, 2007)
reportam-se às iniciativas e resultados de projetos implementados por ONGS, fundações
e empresas privadas. Consideramos que transferir incumbências educacionais, sob a
responsabilidade do Estado, para outras instâncias acaba por colocar os cidadãos na
posição de consumidores desses serviços, promovendo e estimulando a concorrência
no mercado voltado à área educacional, desonerando o Estado. Além disso, o fato
apontado pela mídia, sobre a má qualidade do ensino das escolas públicas, pode ser um
fator agravante dessa situação, dado o potencial dos diferentes veículos para interferir
no imaginário social.
É importante ainda ressaltar que esse incentivo à participação privada ou
filantrópica é uma das facetas do caráter assistencialista da escola que se pretende
oferecer aos educandos nos próximos 15 anos. Uma outra faceta dessa idéia
assistencialista que permeia a escola diz respeito aos inúmeros serviços prestados em
seu interior. É também corrente ouvirmos que a escola tem oferecido pouca cultura
e muita assistência. Merenda escolar, material didático, uniforme, cuidados com a
saúde, vacinação e exames de acuidade visual são algumas das formas de assistência
que a escola oferece (KATTAH; LACERDA; PORTELLA, 2007; PARAGUASSÚ,
2007). Haveria dados quanto ao impacto desses benefícios em relação à melhoria da
qualidade da Educação Básica ou à promoção da tão desejada equalização social?
Teria sido a universalização o primeiro passo para a elevação da qualidade na
Educação?
Quando se fala em Educação, automaticamente subentende-se qualidade? Para
Fiori (1986), a expressão “Educação conscientizadora” é redundante, pois Educação
subentende conscientização e conscientização subentende Educação. No mesmo
raciocínio, pensamos se é possível existir Educação com qualidade e Educação sem
qualidade?
Diversas podem ser as respostas para esses questionamentos iniciais. No
primeiro artigo do Dossiê Estado (CONSTANTINO; IWASSO, 2007), a dicotomia
entre universalização e qualidade é debatida. No que se refere à universalização, o país
praticamente tem matriculada toda a população em idade escolar de sete a quatorze
anos, chegando ao índice de 97%. No mesmo parágrafo, é colocada a contradição em
relação à qualidade, explicando que, de acordo com o SAEB - Sistema de Avaliação
da Educação Básica de 2003, 55% dos alunos de quarta série conseguiam no máximo
ler frases simples. Os resultados do SAEB nos últimos dez anos comprovam que as
médias dos alunos em português e matemática, segundo os conteúdos aferidos pelo
sistema, caíram na faixa de 32 pontos. Além disso, o Brasil foi o último colocado entre
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quarenta países participantes do Programa Internacional de Avaliação dos Alunos PISA, também de 2003.
Pensamos que esses resultados devem estar ligados à realidade vigente em nossas
escolas, tanto nas suas experiências cotidianas, marcadas pela indisciplina, violência,
absenteísmo e indiferença dos professores, como no descaso das autoridades, descaso
que julgamos ser um dos responsáveis por esses problemas. Portanto, acreditamos
que assegurar a 97% da população em idade escolar o pleno acesso constitui apenas
o início de um longo caminhar na construção do que consideramos ser qualidade em
Educação.
O aumento da oferta de vagas na Escola Básica foi um processo que se iniciou
há pelo menos vinte anos. Ao mesmo tempo, nesse período pós-ditadura militar, a
inteligência educacional brasileira, instalada nas universidades, tem produzido
inúmeros trabalhos sobre as possíveis maneiras para se melhorar a qualidade da
Educação Básica. Assim, vários têm sido os paradigmas elaborados, discutidos,
questionados e repensados no que concerne à busca da qualidade dos processos de
ensino e aprendizagem. Não temos percebido, entretanto, uma sintonia entre essas
produções e crescimento de níveis de rendimento dos nossos alunos. Parece-nos que há
uma lacuna entre os indicadores produzidos academicamente, que, em tese, deveriam
auxiliar no desenvolvimento geral de nossos alunos e as práticas educacionais que vem
sendo concretizadas em nossas escolas.
Os dados apresentados pelo artigo de Constantino e Iwasso (2007) corroboram
com uma das mais arraigadas crenças ligadas ao senso comum sobre a Educação
Básica no Brasil, que é o da polarização entre universalização e qualidade de ensino:
nossas crianças estariam aprendendo cada vez menos na escola porque esta passou a
atender uma nova clientela, que, além de lotar as salas de aula, trouxe para a escola
uma cultura estranha à que era própria dessa instituição até então.
Essa situação se concretiza nos conhecidos fatos referentes aos alunos que
chegam a oitava série do Ensino Fundamental sem o domínio dos conteúdos básicos
de Língua Portuguesa e Matemática. Concebemos conteúdos básicos da Língua
Portuguesa a leitura fluente, a compreensão das idéias apresentadas em um texto, a
capacidade de expressão verbal, adequada aos padrões da norma culta, e a escrita
coerente, expressiva, contundente, que se faz entender por si só, sem a necessidade
de maiores explicações. Em Matemática, esses conteúdos se referem à capacidade de
solucionar problemas, que no Brasil não são poucos, quanto à realização de cálculos
mentais e escritos das quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão),
à criação de hipóteses, às noções geométricas e ao desenvolvimento do raciocínio
lógico. Compreender História, Geografia, Ciências, Artes, Filosofia e Meio Ambiente
está relacionado aos domínios das habilidades trabalhadas em Língua Portuguesa
e Matemática, contribuindo também para a formação do indivíduo crítico, ativo,
participativo e atuante na sociedade em que vive.
Na tentativa de superar a dicotomia entre a universalização e a qualidade em
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Educação, precisamos definir o que significa qualidade para nós. Seria ela a qualidade
total que tem sido o objetivo das empresas no atual contexto neoliberal, que parece
ser o conceito do artigo (CONSTANTINO; IWASSO, 2007), quando propõe que a
superação do problema da qualidade na escola é necessária para diminuir a falta de
mão-de-obra qualificada e formar cidadãos preparados para enfrentar os problemas de
um país em desenvolvimento? Ou é de outra qualidade que estamos falando, calcada
em valores humanísticos que deve levar nossos alunos a sua realização plena, como
cidadãos da comunidade planetária?
Retomamos aqui a articulação desenvolvida por Rios (2001), na busca da
compreensão do conceito de qualidade para nossa Educação Básica. Essa articulação
propõe uma relação dialógica entre os conceitos de qualidade e competência, oriunda
do mundo da filosofia, que literalmente rechaça a apropriação do conceito da qualidade
total dentro dos princípios neoliberais. Concordamos com a autora quando ela afirma
que a palavra qualidade em si, apesar de seu componente semântico positivo, não
comunica de qual qualidade se está falando, uma vez que a qualidade no fundo é um
atributo, que pode ser bom ou mal. Dentro desse quadro conceitual, entendemos, assim
como ela, que ações competentes por parte dos educadores são as que caracterizam a
boa qualidade em Educação.
No que concerne à qualidade total, percebemos que ela tem alguns elementos
comuns aos princípios da qualidade que queremos para a Educação Básica, entretanto,
isso não permite uma transposição de seus princípios para os processos educacionais.
Princípios como a formação de lideranças não vinculadas a cargos, o estabelecimento
de objetivos claros a serem perseguidos de maneira consistente e a necessidade de
avaliação constante, fundamentais na qualidade total aplicável às empresas, também
são fundamentais para uma Educação de boa qualidade. Entretanto, esses aspectos
comuns, elaborados a partir de matrizes teóricas diversas, não autorizam que se fale
em qualidade total na Educação.
Como diferenciação entre qualidade total e boa qualidade na Educação,
apontamos a necessidade de compreensão que a qualidade total nunca existirá na
Educação, uma vez que a totalidade na qualidade denota um estágio de perfeição que a
escola não alcançará devido a sua natureza humana. O que é viável é buscar uma escola
que ofereça uma Educação da melhor qualidade possível, trata-se de um devir, isto
é, de uma busca constante dos educadores, uma que vez as mudanças na sociedade,
cada vez mais rápidas, modificam as demandas sociais para a Educação, o que causa
uma diversificação de necessidades que vão exigir novos padrões de qualidade.
O deslocamento conceitual que estamos propondo nos leva, além de diferenciar
a qualidade total empresarial e a qualidade em Educação, a pensar que, uma vez que
não são clientes, a satisfação das necessidades de formação dos alunos da Educação
Básica devem ser os pontos de partida para o estabelecimento das competências
essenciais aos educadores engajados nesse nível de ensino. Mas antes de entrarmos no
âmbito dessas competências, devemos apresentar o nosso conceito de qualidade ou de
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boa qualidade na Educação Básica.
O conceito de qualidade na Educação Básica no qual estamos investindo é
o que nos remete ao diagnóstico das reais necessidades educacionais dos alunos em
seus respectivos contextos de aprendizagem, isto é, em cada escola inserida na sua
comunidade. A partir desse diagnóstico, será possível proporcionar a eles uma formação
que os faça perseguir o pleno exercício da cidadania planetária. Quando falamos em
cidadania planetária, estamos nos referindo à formação de indivíduos capazes de prover
a própria sobrevivência social do ponto de vista econômico e cultural. Estes seriam
cidadãos plenamente inseridos na nova sociedade do conhecimento, habilitados para
exercer uma profissão não somente para sua subsistência digna, mas para se tornarem
indivíduos aprendentes, capazes de prover tanto suas necessidades materiais básicas,
como também gerir seu próprio acesso a cultura e ao lazer, além de exercer seus direitos
e deveres como cidadão do planeta Terra.
Cabe aqui retomar o questionamento de como se concretizará essa qualidade
visando à formação desses cidadãos se quase 770 mil crianças brasileiras estudam
em salas de aula sem luz elétrica, se outras 447 mil crianças freqüentam escolas sem
banheiros, se muitas unidades escolares não possuem bibliotecas. Laboratórios de
ciências? Menos de 6% das escolas de Ensino Fundamental os possuem. Laboratórios
de informática? Apenas 11,7% das escolas os têm (PARAGUASSÚ, 2007).
Como podemos depreender dessa discussão, a questão da melhoria qualitativa
de nossa Educação deve ser respondida por seus participantes, contemplando tanto a
especificidade de cada contexto educacional como as demandas sociais.
Após essa reflexão sobre a dicotomia entre universalização e qualidade,
propomo-nos a discutir como a formação dos professores contribui para a compreensão
desses dois aspectos, promovendo a Educação que queremos: de qualidade para
todos.
Formação de professores na escola: ato infinito
Como os artigos do Dossiê Estado fazem referência a programas de capacitação
de professores previstos no PDE, parecendo salientar a importância da atuação docente
para a qualidade de ensino, passamos a apresentar uma reflexão mais detida sobre
como a concebemos.
Em nossos estudos, temos comprovado que a escola não tem se estruturado para
receber sua nova clientela, não sendo, assim, capaz de atendê-la de forma competente.
Essa falta de sintonia entre a escola e seus alunos parece estar um tanto quanto ausente
em um dos textos analisados (CONSTANTINO; IWASSO, 2007). Nele, as metas
propostas pelo PDE como saídas para a melhoria da qualidade na Educação Básica
são moderadamente acolhidas. De acordo com o texto, elas incluem o financiamento
da educação com a criação do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica. Sabemos que esse fundo substitui outro, com características
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semelhantes, e que o aumento de verbas, apesar de ser essencial, não dá conta dos
“gargalos” apontados pelo próprio artigo como alguns dos responsáveis pela ausência
de qualidade em nosso sistema de ensino.
Um deles, que nos interessa de maneira muito próxima, é o da formação de
professores, processo que consideramos diferente daquele que o artigo insiste em
denominar como capacitação de professores.
Concebemos que as tendências e posturas pedagógicas adotadas em sala de aula
são conseqüências de valores e princípios acumulados ao longo da experiência pessoal
e prática de cada profissional, que se constituem em sua pedagogia de base. Não é
nossa intenção afirmar que é impossível alterar posturas pedagógicas, mas também não
acreditamos que novas propostas, mesmo bem elaboradas, idealizadas por instâncias
que pensam a escola, promoverão as mudanças desejadas. Assim, concluímos que a
escola se constrói e se re-constrói no seu cotidiano. Portanto, as inovações deverão
partir do cotidiano e a ele retornarem para serem confirmadas e/ou validadas.
Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vários estudos e outras tantas
reflexões têm sido realizados, com o objetivo de desenvolver uma nova concepção de
formação continuada. Dentre esses estudos, merece destaque os de Candau (1996),
que distingue três teses sintetizando os principais eixos de investigação e de consenso
entre os profissionais da Educação.
A primeira tese defende a idéia de que o lócus de formação profissional
deva ser transferido das universidades ou secretarias de ensino para as escolas de
ensino fundamental e médio. No contexto escolar é que o professor poderá exercitar
seu processo de formação. Dentro dessa perspectiva, a escola deveria promover
momentos de trocas e reflexões coletivas para que os profissionais pudessem socializar
experiências, questionar sobre suas práticas, discutir estratégias adotadas e estipular
caminhos que favoreçam o coletivo.
A segunda tese valoriza os saberes docentes advindos da prática cotidiana; e a
terceira e última tese contempla a necessidade de se reconhecer as diferentes fases do
desenvolvimento profissional, no planejamento da formação profissional (CANDAU,
1996).
Ao nosso entender, essa perspectiva do processo de formação continuada
pode romper com a dicotomia entre os que produzem o conhecimento ou a teoria,
pesquisadores e especialistas, e os que aplicam esse conhecimento na prática pedagógica,
os professores. Aqui eles são vistos como produtores de conhecimentos ocorridos
na realidade das salas de aula. Mesmo que essa realidade seja a mais complexa e
desafiadora possível, como ela foi apresentada por Paraguassú (2007).
Concordamos com um dos autores do suplemento (NUMOMURA, 2007)
quando afirma que, apesar dos esforços envidados pelos governos municipais,
estaduais e federal em ofertar os chamados programas de capacitação, não se tem tido
resultados significativos no aumento dos níveis de aprendizagem dos alunos. Assim
como é explicitado em outro dos artigos analisados (CONSTANTINO; IWASSO,
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2007), pensamos que um dos fatores que está contribuindo para que os professores
não consigam trabalhar eficientemente com a nova clientela a ser atendida na escola
relaciona-se ao seu despreparo para essa tarefa. Um exemplo citado é o fato de que
professores e gestores não têm utilizado instrumentos já disponíveis de identificação
e solução de problemas, confirmando nossa hipótese de que somente equipar a escola
não é suficiente para resolver a questão da qualidade.
Se a capacitação docente e alocação de recursos (CONSTANTINO; IWASSO,
2007) não estão diminuindo significativamente as imensas dificuldades apresentadas
pela clientela escolar, qual seria o caminho a ser seguido? Esse é o nosso ponto de
discrepância fundamental em relação ao texto analisado, o conceito de capacitação
docente, que preferimos substituir pelo de formação docente. Essa opção se baseia,
a princípio, na própria acepção dos termos capacitação e formação. Enquanto o
dicionário Houaiss (2005) prevê apenas uma linha de significado para o substantivo
capacitação, que seria o ato ou efeito de capacitar (-se); habilitação, aptidão; o
substantivo formação tem uma gama muito maior de significados que incluem o
ato, efeito ou modo de formar, de constituir (algo); criação, construção, constituição;
maneira como uma pessoa é criada; tudo que lhe molda o caráter, a personalidade;
criação, origem, educação; conjunto de conhecimentos e habilidades específicos a um
determinado campo de atividade prática ou intelectual; conjunto dos cursos concluídos
e graus obtidos por uma pessoa. É na amplitude do ato da formação do indivíduo,
no nosso caso específico, do professor, que apoiamos nossa hipótese de que é na
própria concepção de capacitação que residem as falhas que levam ao fracasso dessas
iniciativas, no que diz respeito aos resultados da aprendizagem.
Dando seqüência a nossa linha de pensamento, sugerimos que, contrariamente
aos princípios da capacitação docente, a formação de professores para a Educação
Básica deve ser norteada pelo princípio da infinitude, que, de acordo com a mesma fonte
(HOUAISS, 2005), é a qualidade do que é infinito, de grande extensão e muito amplo.
Partimos, assim, do princípio de infinitude, que se harmoniza às propostas de Alarcão
(2003) e Ibernón (2005). Ambos propõem a formação como um processo constante na
vida dos educadores, sem interrupções entre inicial e continuada, calcada no interior
da escola, no seu dia-a-dia, elaborada a partir da prática educacional contextualizada.
Essa concepção de formação é, a nosso ver, diametralmente oposta à de capacitação
de professores, que tem sido realizada de fora para dentro da escola, por intermédio
de cursos seccionados entre iniciais e continuados, que, concordamos com o artigo
(CONSTANTINO; IWASSO, 2007), são importantes fontes de informação para os
professores, entretanto, não têm conseguido nutrir suas necessidades em relação ao seu
trabalho em sala de aula.
Provavelmente essa falha venha ocorrendo pelo fato de essas iniciativas
terem sido definidas, em geral, por órgãos superiores, intermediadas por propostas
apresentadas como democráticas, que, mesmo apresentando discussão e participação,
não têm garantido, nas escolas, determinadas posturas metodológicas igualmente
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democráticas. Pela possível ausência de um momento de participação efetiva e real,
provavelmente os professores deixam de acreditar inclusive na necessidade e na validade
de se analisar uma nova proposta. Dentro dessa perspectiva, evidencia-se uma ruptura
entre aqueles que pensam a Educação e os que fazem a Educação.
Segundo o quadro apresentado, afirmamos que diálogos entre teoria e prática
devem nortear a trajetória dos professores, começando já na sua formação inicial, pela
sua inserção em contextos reais de ensino e aprendizagem. Essa premissa é reforçada
por Ibernón (2005), para quem toda a formação docente deve ser feita dentro da escola.
O autor desloca o eixo da formação inicial de professores da maneira como vem sendo
realizada até o momento: da teoria para prática. Propõe o sentido inverso: as práticas
na escola é que devem subsidiar as propostas teóricas dos cursos. Ele sugere que, nos
cursos de formação de professores, sejam introduzidas metodologias de pesquisa-ação
como suporte para processos de aprendizagem profissional reflexivos, propiciando
o aprendizado ao longo da vida, acompanhando as rápidas transformações sociais,
econômicas e tecnológicas que estamos vivendo, constituindo-se na complexidade da
atividade docente em nosso tempo.
Nossos referenciais teóricos (RIOS, 2001; ALARCÃO, 2003) têm nos ajudado
a elaborar uma proposta de formação que promova o desenvolvimento dos professores
da Educação Básica para que possam ser os condutores de processos de ensino e
aprendizagem de melhor qualidade. Nela, professor não é “capacitado” por alguém, por
intermédio de cursos pontuais. Ele se desenvolve de maneira autônoma e contínua, tendo
como base sua formação inicial, que não é suficiente, por melhor que seja. Por outro lado,
somente experiência não é o bastante para impulsionar o desenvolvimento do professor,
pois pode levar a uma automatização do ensino de acordo com o contexto no qual ele
se insere. Acreditamos, dessa maneira, em uma formação realizada na escola, em um
processo constante pelo qual professores sistematizam suas experiências profissionais
de forma a aprender com elas, buscando, assim, aprimorar suas práticas de ensino.
Eles também criam e não apenas reproduzem suas práticas, baseados em várias fontes
e em suas experiências. Dessa maneira, atuam de forma intencional, tendo condições
de, em situações incertas e imprevistas, agir de forma inteligente, flexível, situada e
reativa. Finalmente, acreditamos que essa proposta integra as dimensões, ética, política,
técnica e estética em sua prática docente, que, para nós, se constituem nos alicerces das
competências que devem desenvolver ao longo de suas trajetórias profissionais e são a
base de uma Educação de qualidade.
Morin (2000) reforça que não há falta de referenciais, ou simplesmente falta
de tempo e dinheiro para estudar por parte dos professores, ou ainda desleixo do poder
público no oferecimento de cursos. Trata-se de estabelecer dentro da escola infinitos
processos de formação que consigam engajá-los em um verdadeiro diálogo entre teoria
e prática profissional que possa dar conta da complexidade trazida pela clientela
escolar neste século. Nessa perspectiva, a atuação do diretor (gestor) é decisiva, no
que se refere à criação de espaços e ações desencadeadoras do diálogo sobre questões
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do dia-a-dia dos profissionais que atuam na escola.
Conflitos, obstáculos, caminhos, sonhos e possibilidades de uma gestão
compartilhada
Parafraseando Carlos Drummond de Andrade (1973), o diretor da escola atua
num mundo real, projetando um futuro e, para isso, necessita dos olhos dos demais
companheiros de trabalho.
Não serei o poeta de um mundo caduco.
Também não cantarei o mundo futuro.
Estou preso à vida e olho os meus companheiros.
Estão taciturnas mas nutrem grandes esperanças.
Entre eles, considero a enorme realidade.
O presente é tão grande, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.
(ANDRADE, 1973)

O processo de busca do sentido da gestão compartilhada está contido na
mensagem poética. Sendo poesia, pressupõe arte, que é também a busca constante
do gestor no seu trabalho diário, pois é a arte uma das condições básicas do gestor
na sua relação, no seu convívio humano. É por meio dela que a criatividade se
expressa de forma subjetiva, particular e imaginativa ao captar a realidade. Essa
arte está dentro de todos, seja professor, poeta, ator, diretor. Possibilitando o
processo de representação, a partir de inúmeras informações, de conhecimentos e
saberes que orientam a ação humana, em geral e, portanto, também a do gestor.
No que se refere à gestão, essa arte não é construção solitária, partindo da
vontade de uma só pessoa, trata-se de uma construção conjunta, de muitas vontades,
de muitos talentos, de vários conhecimentos e outros tantos saberes em busca de
uma obra coletiva. É constituída pelo respeito às diversas expressividades, aos
diferentes estilos próprios da diversidade humana. Nesse sentido, administrando a
si mesmo, as oportunidades com que se depara no seu dia-a-dia, os conflitos e as
dificuldades próprios do cargo e, acima de tudo a partir do seu comportamento e
compromisso, motiva naturalmente os demais e passa a adquirir respeito, confiança
de forma não imposta.
O respeito e a confiança possibilitam a construção conjunta de um trabalho
voltado para as necessidades da realidade e do momento em que atua. Esse processo
passa do sonho individual a uma possibilidade pensada por muitos e concretizada
numa construção de muitos, coletiva. É algo que ultrapassa o hoje; é o conhecimento
de experiências passadas, o respeito por aquilo que já foi realizado e as expectativas
do coletivo na construção do futuro. É sonhar e pensar o trabalho todos os dias, é
possibilitar que estes pensamentos e sonhos se tornem compreensíveis, palpáveis,
realizáveis por aqueles que não idealizaram, não sonharam tão profundamente
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o futuro proposto. É algo que ultrapassa, segundo Iwassu (2007b), os direitos e
deveres, os investimentos, a redução de gastos, os projetos, as dificuldades e as
resistências.
As atitudes do diretor que explicitamos parecem ultrapassar o bom
gerenciamento de recursos (IWASSU, 2007b), condição demarcada pela autora
mais propiciadora do bom desempenho dos alunos do que o aumento da quantidade
de dinheiro na escola. Portanto, para nós, além de uma gestão financeira eficiente,
os diretores têm pela frente o desafio de administrar conflitos, obstáculos, projetos
e, por que não dizer, sonhos? Sonhos de uma Educação Básica universalizada e de
boa qualidade.
Considerações finais
Frequentemente, a imprensa nacional divulga dados sobre o resultado dos
processos de ensino e aprendizagem, apontando, sobretudo, para o fracasso da
escola em nosso país. Esses dados indicam que, apesar da notável ampliação do
número de escolas nas últimas décadas, a qualidade do trabalho escolar ainda é
um dos aspectos que merece atenção especial. Quando se discute essa questão, é
preciso considerar que a melhora da qualidade do sistema escolar implica práticas
objetivas que se referem desde ao investimento financeiro e à distribuição adequada
de recursos para os diferentes níveis de ensino até às condições de trabalho dos
professores, sua remuneração, jornada de trabalho, formação e estrutura das
unidades escolares.
Mas há, também, um conjunto de questões teóricas, nem sempre tão evidentes
e questionadas, que merecem atenção nesse debate: para que e para quem serve a
escola? Que sentido efetivo as práticas escolares têm para aqueles que estão nela
envolvidos? O que, finalmente, é uma escola de boa qualidade?
Assim, consideramos que as propostas contidas no PDE exigem uma
discussão muito mais profunda que pode e deve ser proposta mediante a utilização
da imprensa. Por outro lado, o poder de alcance da imprensa, tanto em seu aspecto
quantitativo como no qualitativo, precisa ser investigado, sobretudo no que se
refere à formação de expectativas e imaginário social ligados à realidade escolar.
O suplemento especial publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo
(DOSSIÊ ESTADO, 2007) menciona que educação de qualidade é aquela capaz
de formar para o mercado de trabalho. Já nos posicionamos contrárias a tal
afirmação, lembrando que formaríamos para um mundo que ainda não existe. O
profissional seria polivalente em quê? Ressaltamos, também, que acreditamos na
formação de professores como um processo infinito e que a qualidade do ensino
é responsabilidade de governantes, professores e gestores. Mas, acima de tudo,
precisamos ter em mente que só é possível formar criticamente, sendo crítico; só é
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possível ensinar a gostar de ler, lendo; só é possível ensinar a sonhar, sonhando.
Generalization, quality, development and shared administration of basic education
ABSTRACT: The aim of this article is to put forward a reflection about how a special
supplement published by a national newspaper by the time of the publication of PDE
- Plano de Desenvolvimento da Educação approached the targets proposed by the
document to the improvement of basic education in Brazil. Articles regarding the main
document’s proposals were analyzed. They were: the dichotomy between generalization
of school placements and the offering of good quality education, teacher development
as one of the ways to the elevation of learning levels and, finally, the necessary attitudes
to the construction of a shared school administration. The intention was not only to
contribute to the discussion of this educational policy, but also to analyze the ways
by which the selected matters were seem by the authors of the supplement. The paper
justifies itself because the press, generally speaking, has frequently approached the
issue of educational quality, and, as we believe, press influences public opinion.Thus,
we considered it would be relevant to elaborate this work, which tried to make a critical
and dialogical reading of the supplement.
KEYWORDS: Basic education; school placement; quality; teacher development;
shared school administration.
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A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA NO CONTEXTO
ESCOLAR: RELATOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO
SUPERVISIONADO
Eliane Portalone CRESCENTI1
RESUMO: O estágio supervisionado é essencial para a formação do professor
como sujeito reflexivo, autônomo, crítico, consciente da realidade escolar atual.
O principal objetivo do estágio consiste em promover a integração entre teoria e
prática e proporcionar articulação entre ensino, pesquisa e extensão, possibilitando
oportunidades de interação entre estagiários, alunos e professores no ensino básico.
Este artigo tem, portanto, o objetivo de apresentar as opiniões que os licenciandos
possuem sobre o estágio supervisionado que realizaram na escolaridade básica. O
estudo teve como participantes 11 alunos do curso de licenciatura em Matemática da
UNICEP, São Carlos-SP. Sendo de caráter predominantemente qualitativo, adotou-se,
como procedimento metodológico, a aplicação de questionário, relatos de experiência,
conversas e entrevistas não formais e levantamento de dados em documentação de
estágio. O fundamento metodológico consistiu no estudo de caso. Os participantes
consideram o estágio supervisionado muito relevante para a formação docente,
possibilitando o desenvolvimento de habilidades e práticas; exige conhecimento
teórico específico e pedagógico; e solicita reflexão e construção da realidade escolar
e de sala de aula. É o lócus da formação docente e um momento de articulação entre
teoria e prática, ensino e investigação.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Matemática; formação de professores; estágio
supervisionado; prática pedagógica.
Introdução
A Matemática nem sempre foi ensinada de modo que sua apropriação pelos
alunos, mesmo os que não vão usá-la na vida profissional, permitisse conhecê-la,
admirá-la, aplicá-la convenientemente, apesar de sua inegável importância. Passa-se
o tempo e a Matemática continua sendo uma das disciplinas que mais tem afetado
negativamente a escolaridade dos estudantes (CRESCENTI, 2005).
1 Licenciada em Matemática, DM-UFSCar, São Carlos-SP; Doutora em Educação, Metodologia de Ensino, PPGE-UFSCar;
Professora de Ensino Superior no Centro Universitário Central Paulista (UNICEP), São Carlos-SP, área de Matemática e Ensino;
Professora de Ensino Profissionalizante, SENAI, São Carlos-SP, área Matemática e Ciências; cep 13574-290, São Carlos, São
Paulo, Brasil; e-mail: eliane.crescenti@itelefonica.com.br
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Diante disso, podemos nos questionar se a formação do professor tem
proporcionado que este adquira uma base sólida sobre conteúdos específicos e
pedagógicos. Que profissionais de matemática queremos formar para atuar na
escolaridade básica?
Para Crescenti (2008), o professor é um profissional que ministra um conteúdo
que supostamente domina - no nosso caso, a Matemática. Assim, o professor deve
possuir algumas características, como: ter conhecimento sobre o conteúdo, sobre sua
importância para os alunos e para a sociedade e sua aplicabilidade a outras áreas
do conhecimento e ao cotidiano; empregar metodologias adequadas a cada assunto
a ser desenvolvido; usar adequadamente materiais e recursos didáticos; envolver
os alunos na própria aprendizagem, incentivando a participação e possibilitando a
comunicação e a troca de informações entre professor-aluno e aluno-aluno; conhecer
seus alunos e a característica de cada turma, tendo no mínimo um panorama geral, uma
vez que a escola pretende formar cidadãos críticos, reflexivos e com iniciativa para
a vida do trabalho e pessoal; ser pesquisador, reflexivo e consciente da necessidade
de aprender continuamente.
Segundo Nóvoa (1995), a “formação deve estimular uma perspectiva críticoreflexiva, que forneça aos professores os meios de um pensamento autônomo e
que facilite as dinâmicas de autoformação participada” (p.25). A formação se
constrói “através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)
construção permanente de uma identidade pessoal” (p.25), que é também identidade
profissional. Deve ser construída em um “processo interativo e dinâmico”, com “troca
de experiências e partilha de saberes”, os quais “consolidam espaços de formação
mútua” (p.26). Deve “estimular o desenvolvimento profissional dos professores”,
visando a “uma autonomia contextualizada da profissão docente” (p.27).
Diante dessas afirmações, que formação o futuro professor, especificamente de
Matemática, deve ter para que possa atuar positivamente no sentido de promover um
ensino da Matemática de qualidade? As disciplinas que compõem a grade curricular
dos cursos de licenciatura em matemática são contribuintes essenciais e necessários
para a formação do professor da área, mas, entre elas, o estágio supervisionado
em matemática e as práticas de ensino são fundamentais para a inserção do futuro
professor em seu lócus profissional.
Formação de professores: saberes docentes e ensino da Matemática
Segundo Pimenta e Lima (2004), o “professor é um profissional humano
que ajuda o desenvolvimento pessoal e intersubjetivo do aluno”, consistindo em
“um facilitador de seu acesso ao conhecimento” (p.88). Constitui-se em “um ser de
cultura que domina sua área de especialidade científica e pedagógico-educacional
e seus aportes para compreender o mundo”, “analista crítico da sociedade”, nela
intervindo “com sua atividade profissional”, membro de “uma comunidade científica,
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que produz conhecimento sobre sua área e sobre a sociedade” (p.88).
Mas, em uma sociedade que “tem experimentado mudanças profundas nos
setores econômico, político e cultural, os quais têm levado a repensar os processos
de formação humana bem como as concepções sobre educação” (CRESCENTI,
2005, p.42), não tem sido tão simples formar profissionais para atuarem no setor
educacional, uma vez que, como propõem Pimenta e Lima (2004), “o avanço
tecnológico configurando a sociedade virtual e os meios de informação e comunicação”
incidindo “com bastante força na escola”, tem aumentado “os desafios para torná-la
uma conquista democrática efetiva” (p.89). Para as autoras, esses desafios precisam
ser enfrentados no campo das políticas públicas, porém, os professores se constituem
em “profissionais essenciais na construção dessa nova escola” (2004, p.89),
contribuindo “com seus saberes, seus valores, suas competências” (p.89). Dessa
forma, a formação profissional dos professores faz-se imprescindível na direção de
(re)conhecer a docência como um campo de conhecimentos específicos que, segundo
Pimenta e Lima (2004), estão configurados em quatro grandes conjuntos: conteúdos
das diversas áreas do saber e do ensino; conteúdos didáticos-pedagógicos; conteúdos
relacionados a saberes pedagógicos mais amplos; conteúdos ligados à explicitação
do sentido da existência humana.
Com relação à formação específica do professor de Matemática, os programas
de formação inicial devem proporcionar aos futuros professores que se questionem
quanto as suas crenças, ampliem sua compreensão sobre as noções matemáticas
escolares, desenvolvam o “conhecimento do conteúdo pedagógico ligado às
noções matemáticas escolares” e as “destrezas cognitivas e processos de raciocínio
pedagógicos”, bem como incrementem “os processos de reflexão” (GARCÍA
BLANCO, 2003, p.70).
Para que os futuros professores “se sintam aptos a conduzir seus alunos ao
êxito na aprendizagem matemática, faz-se importante uma formação profissional
que lhes proporcione os saberes relativos ao conteúdo matemático bem como os
saberes pedagógicos” (CRESCENTI, 2005, p.52).
García Blanco (2003, apud CRESCENTI, 2005) destaca o que deve saber o
professor de Matemática, aspectos que necessitam estar presentes no processo de
formação inicial: conhecimento de e sobre a Matemática; conhecimento de e sobre
o processo de geração das noções matemáticas; conhecimento sobre interações em
sala de aula; conhecimento sobre o processo instrutivo, planejamento de ensino,
representações e recursos instrucionais, rotinas instrucionais, características das
interações; conhecimento sobre tarefas acadêmicas.
Tanto professores quanto licenciandos e estagiários devem ser percebidos,
como indicam algumas pesquisas, “como alguém que pensa, reflete sobre sua prática,
alguém cujas concepções e percepções precisam ser conhecidas” (FERREIRA, 2003,
p.29).
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Concepções, importância e contribuições do estágio supervisionado: pressupostos
teóricos
Segundo Barreiro e Gebran (2006), o estágio consiste no modo de fazer
docente. É constituído por ações e práticas, consistindo em um processo engenhoso de
ir e vir. Demanda reflexão, construção e embate com a realidade social, educacional
e escolar. Constitui-se em um espaço de aprendizagens e de saberes quando tomamos
as atividades “tradicionais” de observação, participação e regência (docência) e que
são redimensionadas em uma perspectiva reflexiva e investigativa. Nessa concepção,
o professor deve ter uma formação política para entender, criticar e procurar soluções
para os diferentes problemas vivenciados no sistema educacional; deve ter autonomia
intelectual, direito e responsabilidade para a tomada de decisões profissionais, saber,
saber fazer, compreender o que faz e porque faz; ter formação integral, conhecendo as
várias faces da educação e da sua gestão. Dessa forma, a formação do professor deve
contemplar elementos que orientem e façam a mediação entre ensino e aprendizagem
dos alunos e que favoreçam uma ação pedagógica, a qual significa compromisso
com o sucesso da aprendizagem; deve contemplar o desenvolvimento de práticas
significativas, elaboração e execução de projetos, utilização de novas tecnologias,
metodologias e avaliação, desenvolvimento de trabalhos coletivos. Essa formação
deve contemplar teoria e prática, sendo o núcleo articulador do currículo. Assim, o
estágio não é um simples cumprimento de horas formais exigidas pela legislação; é
um lugar por excelência para que o futuro professor faça a reflexão sobre sua formação
e sua ação; é um momento de integração entre teoria e prática, não se resumindo à
aplicação imediata, mecânica e instrumental de técnicas, rituais, princípios e normas
aprendidas na teoria, mas consiste no ponto de convergência e equilíbrio entre o aluno
e o professor.
A docência é a base da identidade dos cursos de formação. Por isso, o objetivo
central do estágio é articular o curso de licenciatura com a educação básica, seja da
rede pública ou privada, aprimorando a formação do profissional da educação.
Para Pimenta e Lima (2004), existem várias concepções sobre o estágio
supervisionado. Na concepção da prática como imitação de modelos, o exercício da
profissão pauta-se no prático, ou seja, no aprender a fazer “algo” ou “ação”, implicando
a profissão do professor que exercerá essa prática em suas aulas. Consiste no aprender
a profissão através da observação, da imitação, da reprodução e da reelaboração de
modelos ditos bons. Esta prática caracteriza-se como modo tradicional da atuação do
docente. O pressuposto dessa concepção pauta-se na realidade do ensino como imutável
e com alunos imutáveis; desconsidera as transformações históricas e sociais decorrentes
dos processos de democratização do acesso; as novas demandas de realidades sociais;
a inclusão de alunos marginalizados do processo de escolarização e de transformação
da sociedade. A escola resume seu papel apenas no ensinar. A formação do professor
embasa-se na observação, nas tentativas de reprodução dessa “prática profissional”,
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como um aprendiz que aprende o saber acumulado. A concepção de professor consiste
em reduzir a atividade docente apenas a um fazer que será bem-sucedido quanto mais
se aproximar dos modelos observados, não valorizando a formação intelectual, o que
gera conformismo e conservação de hábitos, idéias, valores, comportamentos pessoais
e sociais legitimados pela cultura institucional dominante. O estágio resume-se em
observar os professores em aula, imitar seus modelos, não realizar análise crítica
fundamentada teoricamente e legitimada na realidade social (contexto), limitando-se a
observação à sala de aula, sem análise do contexto escolar, elaboração e execução de
“aulas-modelo”.
A segunda concepção de estágio é a prática como instrumentalização técnica,
para a qual o exercício da profissão é puramente técnico, ou seja, é necessária a
utilização de técnicas para executar as operações e ações próprias, cujo profissional
fica reduzido ao “prático”: não necessita dominar os conhecimentos científicos, mas
apenas as rotinas de intervenção técnica. Essa concepção é traduzida por posturas
dicotômicas, o que propicia teoria e prática tratadas isoladamente, a prática pela prática
e emprego de técnicas sem reflexão, o que resulta em uma prática sem teoria e teoria
desvinculada da prática. O estágio fica reduzido à “hora da prática”, ao “como fazer”,
ao desenvolvimento de habilidades específicas do manejo de classe, ao preenchimento
de fichas de observação, diagramas, fluxograma. As perspectivas técnicas no estágio
geram um distanciamento da vida e do trabalho concreto que ocorre nas escolas.
E a terceira concepção de estágio consiste na articulação teoria e prática.
A universidade é, por excelência, o espaço formativo da docência e a pesquisa é o
caminho metodológico para essa formação. A dissociação entre teoria e prática gera
empobrecimento das práticas nas escolas. A prática é institucionalizada e a ação
refere-se aos sujeitos: modo de agir e pensar; valores; compromissos; opções; desejos
e vontades; conhecimentos; esquemas teóricos de leitura de mundo; modos de ensinar;
relacionamentos com alunos e pares; planejamento. A ação pedagógica consiste em
atividades realizadas pelos professores no coletivo escolar; efetivação do ensino e da
aprendizagem por professores e alunos; processo de ensino-aprendizagem composto
de conteúdos educativos, habilidades e posturas científicas, sociais, afetivas, humanas
e mediações pedagógicas específicas. Os objetivos das teorias visam a iluminar e
oferecer instrumentos e esquemas para análise e investigação que permitam questionar
as práticas institucionalizadas e as ações dos sujeitos; colocar as próprias teorias
em questionamento, uma vez que são explicações sempre provisórias da realidade.
O estágio possibilita que os futuros professores compreendam a complexidade das
práticas institucionais e das ações aí realizadas pelos profissionais, como alternativa
no preparo para sua inserção profissional. Os cursos de formação de professores
contemplam em todas as disciplinas (fundamentos e didática) a contribuição para sua
finalidade de formar professores a partir da análise, da crítica e da proposição de novas
maneiras de fazer educação.
Para Dias-da-Silva et al. (2008), a literatura aponta a fragilidade da formação
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dos licenciandos advinda da ausência de contato com a realidade social e o cotidiano
escolar, apesar do inevitável “cumprimento de horas” em escolas. Os estudos salientam
também o papel decisivo da instituição escolar como locus de formação, pois é na
escola – com regras e ritos, pessoas, tempos e espaços – que muitas concepções são
perpetuadas, que os professores reforçam ou anulam saberes adquiridos na formação.
Faz-se necessário que a formação dos licenciandos lhes permita estabelecer relações
com a realidade social, mediada por teorias que permitam interpretá-la, compreendêla e transformá-la, quando possível. Nesse sentido, o estágio supervisionado é o
núcleo da formação docente para o qual confluem os conhecimentos teóricos advindos
da formação básica, articulados com as necessidades reais do cotidiano escolar e
do exercício da reflexão educacional e da ética profissional, mediados por projetos
elaborados pela instituição universitária em parceria com a rede de ensino.
O estágio deve ter como objetivo, segundo Dias-da-Silva et al. (2008), elaborar,
coordenar e executar projetos que articulem ensino, pesquisa e extensão, ensino
superior e ensino básico, conteúdos específicos e sua transposição didática; oferecer
oportunidades para os licenciandos interagirem com os alunos e professores no ambiente
do ensino básico, vivenciando a prática pedagógica, elaborando conhecimentos e
atitudes e experienciando alternativas para o enfrentamento dos dilemas postos ao
ensino.
No caso específico do Curso de Licenciatura da UNICEP, as disciplinas de
Estágio Supervisionado em Matemática têm como objetivos proporcionar que os
estagiários tomem contato com a estrutura e o funcionamento da escola, de um modo
geral, compreendendo e vivenciando o funcionamento e a dinâmica na sala de aula;
identificar o papel do professor e do aluno nas situações de ensino-aprendizagem em
aulas de Matemática; refletir sobre os problemas educacionais e da prática pedagógica
em diferentes espaços e tempos curriculares, de maneira a preparar-se para um
desempenho competente no desenvolvimento do processo educativo; desenvolver
autonomia e reflexão no exercício da capacidade de organização, experimentação,
planejamento, execução e análise das atividades inerentes à efetivação prática;
aproximar-se da realidade escolar e realizar, através de subsídios teóricos adequados,
uma análise da atuação dos professores da educação básica; refletir sobre a prática
pedagógica observada, tendo em vista os objetivos propostos para a educação
básica sobre a própria prática como futuro(a) professor(a) de Matemática. Busca,
como demonstram Dias-da-Silva et al. (2008), proporcionar que o aluno desenvolva
habilidades de elaboração, coordenação e execução de projetos articulando ensino,
pesquisa e extensão.
As atividades propostas nos estágios, visando a atingir os objetivos acima
descritos, consistem em: observação e registro do contexto escolar e de sala de aula;
aulas de regência; conversas formais/informais através de questionários e entrevistas
com professores de Matemática e alunos; acompanhamento de professores de
Matemática em sala de aula, auxiliando-os nas atividades propostas; auxílio didático
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aos alunos através de monitorias, minicursos, plantão de dúvidas, projetos integrados,
dentro e/ou fora do espaço da sala de aula, buscando no ambiente escolar, como um
todo, um locus de formação.
Buscamos, então, reunir neste trabalho informações que os próprios alunos nos
fornecem por meio de seus relatos sobre as experiências vivenciadas no estágio, dos
relatórios, dos diários de campo, entre outros, procurando relacionar essas vivências
com o referencial teórico sobre o tema, visando a formar um profissional reflexivo
e consciente da realidade escolar em que irá atuar ou já atua como professor(a) de
matemática.
Trajetória metodológica
Diante da problemática exposta, surgiu a seguinte questão norteadora da
pesquisa: Quais as contribuições dos estágios supervisionados para a formação do
professor segundo a opinião dos alunos do curso de licenciatura em Matemática?
Os objetivos deste estudo consistiram em investigar as contribuições e a
importância do estágio supervisionado para a formação do professor de matemática;
e investigar e analisar as opiniões que os alunos estagiários do curso de licenciatura
em matemática da UNICEP possuem sobre o estágio que realizaram na escolaridade
básica.
Tendo em vista atingir os objetivos e responder à questão norteadora,
procuramos realizar uma pesquisa para a qual tivemos como participantes 11 alunos
(aos quais designaremos de A1 a A11) do curso de Licenciatura em Matemática do
Centro Universitário Central Paulista - UNICEP, São Carlos-SP, período noturno, com
duração de 8 semestres, os quais realizaram as disciplinas de Estágio Supervisionado
em Matemática I (2º semestre de 2007 - 6o período do curso), Estágio Supervisionado
em Matemática II (1º semestre de 2008 - 7o período do curso) e Estágio Supervisionado
em Matemática III (2º semestre de 2008 - 8o período do curso).
Os instrumentos de coleta de dados foram relatórios de estágio e diários de
campo referentes aos três estágios realizados, produção de textos sobre as experiências
vividas durante a realização dos estágios e após sua conclusão, considerações verbais dos
alunos estagiários, que já lecionam, sobre as influências das experiências vivenciadas
em sua prática docente e um questionário de caracterização. Os dados foram coletados
no período de agosto de 2007 a dezembro de 2008.
O estudo teve caráter predominantemente qualitativo, adotando-se como
procedimento metodológico a aplicação de questionário, relatos de experiência através
de conversas e entrevistas não formais e levantamento de dados em documentação de
estágio, o que nos permitiu dar respostas mais adequadas às preocupações salientadas
anteriormente. A pesquisa qualitativa permite, a partir da identificação do problema
e sua delimitação, “uma partilha prática nas experiências e percepções que os
sujeitos possuem, para descobrir os fenômenos além de suas aparências imediatas”
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(CHIZZOTTI, 1991, p.81).
Uma vez que os dados foram coletados em uma única instituição (UNICEP)
e com um segmento profissional específico (alunos do curso de licenciatura em
Matemática), este trabalho caracteriza-se como um estudo de caso, uma vez que consiste
no estudo de um caso específico, delimitado, podendo ser similar a outros casos, mas
ao mesmo tempo singular (LUDKE e ANDRÉ, 1986). O caso específico destaca-se
por ser uma “unidade dentro de um sistema mais amplo”, incidindo “naquilo que ele
tem de único, de particular, mesmo que, posteriormente, venham a ficar evidentes
certas semelhanças com outros casos ou situações” (p.17), cujo “objeto estudado é
tratado como único, uma representação singular da realidade que é multi-dimensional
e historicamente situada” (p.17).
Caracterizando os participantes
Os alunos participantes deste estudo, como descrito anteriormente, cursaram
licenciatura em matemática no Centro Universitário Central Paulista, São Carlos-SP,
no período noturno. Os alunos realizaram os estágios supervisionados no período
diurno (os que não trabalhavam ou que podiam conciliar o horário de trabalho com o
de estágio) e no período noturno, em horário reservado para tal atividade (os alunos
que trabalhavam e que não podiam conciliar com o horário de estágio). A grade
curricular do curso ao qual estavam vinculados possui disciplinas de conteúdos
específicos e pedagógicos distribuídas em 8 semestres, sendo que as referentes ao
estágio supervisionado foram ministradas nos 6o, 7o e 8o semestres, ou seja, no final
do curso. Possuem idade entre 21 e 33 anos, sendo 3 com 21 anos, 3 com 22, um com
24, um com 25, um com 28, um com 30 e um com 33. Desses 11 alunos, 8 são do
sexo masculino e 3 do feminino. A maioria deles não leciona (9). Os dois alunos que
lecionam estavam na condição de professores eventuais (2) ou Ocupante de Função
Atividade (OFA), ou seja, professor temporário (1); lecionavam em escolas públicas
de Ensino Fundamental e Médio, nos períodos da manhã e da tarde (2), sendo que um
também lecionava à noite nos horários livres. Os alunos indicaram as escolas em que
realizaram os dois primeiros estágios, Estágio Supervisionado em Matemática I e II,
sendo 14 escolas públicas e duas particulares da cidade de São Carlos-SP e região,
em um total de 16 escolas, pois nem todos esses alunos realizaram estágio na mesma
escola, e para o terceiro estágio, Estágio Supervisionado em Matemática III, estavam
distribuídos em 11 escolas públicas de São Carlos-SP e região.
As opiniões dos alunos sobre o estágio supervisionado em matemática:
apresentando resultados
Com relação às opiniões que esses estagiários possuíam sobre a realização do
estágio supervisionado em matemática tanto em escolas públicas como em particulares,
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na época da pesquisa, eram satisfatórias. Em sua totalidade, afirmaram ser o estágio
muito relevante para a formação docente, em especial, para a formação do professor
de matemática.
O estágio permite a articulação entre teoria e saberes práticos, sendo de
extrema importância, principalmente para os que ainda não lecionam, oferecendo,
assim, oportunidade de interação profissional com outros professores (A3). Esse grupo
de participantes considera o estágio muito importante: para a formação de qualquer
profissional, pois, por meio dele, pode-se observar e analisar a realidade e as condições
onde irão atuar, e contribui também para preparar o futuro professor emocionalmente,
permitindo reflexão sobre a profissão escolhida (A2); essa importância para a formação
docente tem sido ressaltada quando as atividades realizadas no estágio proporcionam
experiências em sala de aula e no contexto escolar, uma vez que, dessas experiências,
pode-se concluir que certos métodos de ensino observados não devem ser utilizados na
atuação docente futura (A4); o aluno adquire prática através da observação do professor
do estágio, “cria” suas habilidades e competências mediante a atuação em sala de
aula; inicia seu processo de compreensão sobre o funcionamento de uma instituição
de ensino, tomando conhecimento sobre o ambiente escolar e suas rotinas (A7); é a
forma que o aluno de matemática tem para “treinar” o ato de lecionar, uma vez que,
através da observação, o licenciando pode determinar o tipo de profissional que ele
será futuramente, absorvendo as ações/práticas positivas realizadas pelo professor e
rejeitando as ações/prática negativas (A8).
O estágio também proporciona grande aprendizado na aquisição de postura
adequada em sala de aula, no desenvolvimento da compreensão e interação com os
alunos (A5); é o momento em que se “pode vivenciar, aprender, perguntar e participar
da profissão escolhida”; possibilita saber como é a “vida profissional” de um professor
(A6).
Através do estágio, é possível vivenciar as inter-relações entre os membros do
processo educativo; relacionar teoria à prática de maneira a se criar autonomia para a
prática docente (A9).
Para A10, observar a atuação docente de um professor em sala de aula contribui
no aprendizado de métodos de ensino, métodos de disciplina, métodos de avaliação,
verificar atitudes; o estágio contribui para “moldar” o futuro professor; estar no
ambiente escolar significa vivenciar tudo o que professores, alunos e funcionários
enfrentam no dia-a-dia.
O estágio permite que o estagiário adquira experiências e conviva com a
realidade, mantendo contato com os vários agentes educacionais, funcionários e alunos.
As etapas dos estágios (referindo-se aos Estágios I, II e III) proporcionam aquisição
de novos conhecimentos e saberes pedagógicos. O estágio contribui muito para os
licenciandos que ainda não lecionam, pois possibilita obter visão da escola como um
todo e prepará-los para atuar em sala de aula. (A11).
A parte física da escola, segundo A1, é muito importante para o aprendizado,
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indicando alguns pontos positivos em uma escola onde fez os estágios anteriores:
iluminação, espaço físico amplo, disposição da lousa adequada, boa ventilação.
Pontos negativos também foram salientados por alguns alunos: desinteresse
dos alunos em aprender e indisciplina em aula (A1, A5); muitos professores eventuais,
falta de incentivo aos professores, faixa etária dos alunos discrepantes (15 a 55 anos na
mesma sala), muito barulho (corredores, área externa, rua) (A1).
É interessante ressaltar a afirmação de dois estagiários sobre a aprendizagem
obtida na instituição universitária e a prática efetiva realizada nos estágios:
“Às vezes temos conhecimentos de conteúdos e aprendemos teoricamente
como ensiná-los. Contudo, é só com a experiência do estágio que podemos
analisar criticamente os métodos de ensino, complementando, assim, a
formação teórica e, sem dúvida, dando sentido a esta formação” (A9).
“No início do estágio fiquei um pouco assustada e senti um “frio na barriga”
por não saber como conduzir uma sala de aula. Hoje caracterizo esse “frio na
barriga” como tentar ensinar o que sei sem ter medo e incerteza” (A6).

Conclusão
Esse grupo de alunos considera o estágio supervisionado muito relevante para
a formação do docente em Matemática, uma vez que proporciona o desenvolvimento
de habilidades práticas, ao mesmo tempo que exige conhecimento teórico, o qual
é constituído por ações e práticas que solicitam reflexão e construção da realidade
escolar, educacional e social, como coloca Barreiro e Gebran (2006). O estágio é
também considerado por esses estagiários como o locus da formação docente, sendo
imprescindível sua passagem por esta etapa de formação.
Encontramos, nesse grupo de estagiários, concepções sobre o estágio
supervisionado: alguns ainda indicam apenas a observação como característica
fundamental do estágio, ou seja, é a concepção da prática como imitação de modelos
de que Pimenta e Lima (2004) tratam; outros possuem a concepção de estágio como
instrumentalização técnica, indicando a importância dos métodos para ensinar, avaliar e
manter a disciplina dos alunos; entretanto, a maioria concebe o estágio como integração
entre teoria e prática, sendo um propulsor da compreensão, por eles, da complexidade
das práticas institucionais e das ações dos sujeitos, no caso os professores, como
alternativa no preparar-se para a inserção profissional, como indicam Pimenta e Lima
(2004).
Vale salientar que o desenvolvimento profissional tem se pautado na formação
de professores “não mais baseada na racionalidade técnica”, considerando-os “como
meros executores de decisões alheias, mas numa perspectiva que considera sua
capacidade de decidir” e de “rever suas práticas e as teorias que as informam” a partir do
confronto de “suas ações cotidianas com as produções teóricas” (PIMENTA e LIMA,
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2004, p.90). Dessa forma, “valorizar o trabalho docente significa dotar os professores
de perspectivas de análise que os ajudem a compreender os contextos histórico, social,
cultural e organizacional no qual se dá sua atividade docente” (p.91).
Indo nessa direção, o estágio não deve ser apenas um momento na formação,
com cumprimento burocrático de horas e atividades, mas um contribuinte efetivo
na formação do professor, articulando ensino e pesquisa2, estabelecendo parcerias
colaborativas entre escola e universidade e promovendo a elaboração de saberes e
atitudes pedagógicas que conduzam ao ensino da Matemática de forma mais satisfatória
e efetiva.
Training of mathematics teachers at the basic education context: reports about
supervised apprenticeship contributions
ABSTRACT: The supervised apprenticeship is fundamental to the training of teachers
as reflexive and independent subjects who are conscious of the current school reality.
The apprenticeship main purpose is to establish the articulation between teaching,
research and extension activities, which brings the opportunity for trainees, students and
teachers to interact at the basic education. This article intents, therefore, to present the
graduated students opinions about the supervised apprenticeship they took at the basic
education. The participants of this study were eleven grad students from the UNICEP
Licentiateship in Mathematics, São Carlos – SP. With predominantly qualitative
characteristics, the methodology procedures were the application of questionnaires,
experience reports, conversations and non formal interviews, as well as a survey about
the apprenticeship documentation. The methodological grounding was the case study.
The participants considered the supervised apprenticeship to be really important to
the teacher training, allowing the development of practices and skills; they thought it
demanded specific and educational theoretic knowledge, as well as a reflection about
the school reality, specifically at the classroom. It is the locus of the teacher training
and a moment in which theory and practice/teaching and investigation are articulated.
KEYWORDS: Mathematics teaching; teachers training; supervised apprenticeship;
educational practice.
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O NÚMERO FIBONACCI NUMA REPRESENTAÇÃO MATRICIAL
E ALGUMAS OCORRÊNCIAS
Edson de OLIVEIRA1
Thiago Emanuel FERREIRA2
RESUMO: O objetivo deste trabalho é apresentar uma definição alternativa do n-ésimo
número de Fibonacci Fn, n ≥ 1 por meio do produto de matrizes Fn = r An s , em que
1 
1 1 
 , diferentemente do habitual, que é feito de forma
r = (0 1), s =   e A = 
0
1 0 
recursiva. Além disso, pretende-se estabelecer algumas de suas propriedades
características, justificadas com base nesse tratamento matricial. Complementando,
são apresentados alguns problemas de ocorrência dos números de Fibonacci, em várias
áreas do conhecimento, que podem ser modelados pelo uso desses números.
PALAVRAS-CHAVE: Número de Fibonacci; matricial; propriedades; ocorrência.
Introdução
A sucessão de Fibonacci surgiu a partir de um problema acerca da descrição
irrealista do acasalamento de coelhos, constante nas páginas 123 e 124 do tratado
Líber Abaci (1202) de autoria de Leonardo de Pisa, matemático e comerciante da
idade média, conhecido pelo pseudônimo de Fibonacci, que significa filho de Bonacci.
Essa obra contém uma grande quantidade de assuntos relacionados com Aritmética
e Álgebra da época e desempenhou um papel importante no desenvolvimento
matemático na Europa nos séculos seguintes, pois foi por esse livro que os
europeus vieram a conhecer os algarismos hindus, também denominados algarismos
arábicos.
O problema referido consiste em calcular quantos pares de coelhos são
gerados a partir de um único casal, após n meses, supondo-se que: i) cada casal
origina um novo casal em cada mês, o qual se torna fértil a partir do segundo mês;
ii) não ocorrem mortes; iii) os coelhos mantêm-se em um cercado do qual nenhum
deles pode sair ou entrar.
1 Professor Doutor do Curso de Licenciatura em Matemática do Centro Universitário Central Paulista - UNICEP, São Carlos,
São Paulo, Brasil; Email:edson@unicep.com.br
2 Bacharel em Matemática Aplicada e Computacional pelo Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, São Carlos, São
Paulo, Brasil; Email:thiago_emanuel@terra.com.br
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Dessa forma, é fácil constatar que um par será originado no primeiro mês e,
também, um par no segundo mês. No terceiro mês, serão originados dois pares, um
pelo casal inicial e outro pelo par originado no primeiro mês. No quarto mês, três pares
serão originados e, no quinto mês, cinco pares. Tal processo continua ao longo dos
diversos meses e o número de pares, ao final da cada mês, gera a seguinte sequência
numérica:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, ...
dada pela equação de recorrência linear Fn = Fn −1 + Fn − 2 , com F1 = F2 = 1 e n ≥ 3 .
Esta recebeu o nome de sequência de Fibonacci, no século XIX, pelo matemático
Edouard Lucas (1842-1891). Ela é a primeira sequência recursiva conhecida na
literatura matemática a partir dos trabalhos de Albert Girard (por volta de 1634).
A Figura 1, abaixo, ilustra o problema dos coelhos proposto por Fibonacci,
sendo que cada par de coelhos envolto pela circunferência de linha preta representa
um casal recém-nascido e cada par de coelhos envolto pela circunferência de linha
vermelha representa um casal adulto e fértil.

Figura 1: Ilustração do problema proposto por Fibonacci.
Fonte: ( FERREIRA, 2007)

Para argumentos muito grandes, principalmente quando se usam recursos
computacionais, a forma recursiva pode não ser interessante, ao contrário de um
tratamento com a utilização de matrizes.
Neste trabalho, apresenta-se uma definição do n-ésimo número de Fibonacci
Fn , n ≥ 1 , introduzida por FERREIRA (2007, p.6) como derivada de potências da
1 1 
 , ou seja:
matriz A = 
1 0 
Fn = r An s

em que r é a matriz de ordem 1× 2 dada por r = (0 1), s a matriz de ordem 2× 1
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1 
s =  
dada por
 0  . Dessa forma, calculam-se os números de Fibonacci mediante o
conhecimento das potências A n .
Asequência de Fibonacci apresenta algumas propriedades bastante significativas,
por exemplo, quando se adicionam os seus termos. Assim, a soma dos n primeiros
números de Fibonacci é igual ao (n + 2)-ésimo subtraído de uma unidade. Dessa forma,
a soma dos dez primeiros números 1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13 + 21 + 34 + 55 = 143
é igual ao décimo segundo (144) subtraído de 1. A soma dos n primeiros números de
Fibonacci de ordem ímpar é igual ao (2n)-ésimo termo. Essas e outras propriedades,
inclusive sua relação com o número de ouro (Teorema de Binet), são justificadas no
texto, de maneira distinta do feito comumente, numa abordagem matricial a partir de
propriedades das potências A n da matriz A.
A ocorrência da sequência de Fibonacci na natureza é tão frequente que é difícil
acreditar que seja acidental. Ela está presente em problemas matemáticos e, também,
em problemas de diversas áreas do conhecimento, como Biologia e Economia, que
podem ser modelados com o seu uso. Complementando o trabalho, são abordadas
algumas ocorrências dos números de Fibonacci, na genealogia das abelhas, na Espiral
Fibonacci, constatada nos padrões das conchas marinas, na disposição das folhas em
uma planta e na análise técnica do mercado acionário.
Note-se que, além das situações enunciadas acima, em que o número de
Fibonacci se manifesta, pode-se citar outras. Conforme WIKIPÉDIA (2007):
Matiyasevich mostrou que os números de Fibonacci podem ser definidos por uma
equação diofantina, o que o levou à solução original do Décimo Problema de
Hilbert.
Os números de Fibonacci aparecem na fórmula das diagonais de um triângulo de
Pascal ...
Em música os números de Fibonacci são utilizados para a afinação, tal como nas
artes visuais, determinar proporções entre elementos formais. Um exemplo é a
Música para Cordas, Percussão e Celesta de Béla Bartók.
Le Corbusier usou a sequência de Fibonacci na construção do seu modulor um
sistema de proporções baseadas no corpo humano e aplicadas ao projeto de
arquitetura. (p.3)

Números de Fibonacci como derivados de potências da matriz A =
A sequência de números naturais (Fn ), n ∈ N* definida por:
F1 = 1
F2 = 1
Fn = Fn −1 + Fn − 2 ,
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chama-se sequência de Fibonacci.
O n-ésimo termo desta sequência denomina-se número de Fibonacci. Na
prática, essa sequência inicia-se com 1 e 1 e cada um dos outros termos é obtido pela
soma dos dois anteriores.
Os primeiros números de Fibonacci são:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, ...
1 1 
 e mostra-se:
No que segue, admite-se F 0 = 0 , A = 
1 0 
 Fn +1
A n = 
 Fn

Fn 
 , n ≥1
Fn −1 

(1)

A k −1 + A k = A k +1 ou A k = A k +1 − A k −1 ,

k ≥ 2 , inteiro

(2)

1 
Se r = (0 1) e s =   então r An s = Fn , para todo n ≥ 1
(3)
0
É importante notar que a afirmação (3) fornece uma definição alternativa para
os números de Fibonacci como um produto de matrizes.
A demonstração de (1) é feita por indução sobre n . O resultado verifica-se para
n = 1 , pois:
F
A1 =  2
 F1

F1 
1 1 
 = 
 = A
F0 
1 0 

Suponha a informação válida para n = k ≥ 1 , isto é:
 Fk +1
A k = 
 Fk

Fk 

Fk −1 

Deve-se mostrar a sua veracidade para n = k + 1 .
 Fk +1
Como A k +1 = A k . A = 
 Fk

Fk  1 1 
 F + Fk
 . 
 =  k +1
Fk −1  1 0 
 Fk + Fk −1

Fk +1 + 0 

Fk + 0 

 Fk + 2 Fk +1 

= 
 Fk +1 Fk 
pelo princípio da indução finita, o resultado vale para todo n ∈ N*.
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A verificação de (2) segue os passos das igualdades abaixo.
 Fk
Ak −1 + Ak = 
 Fk −1

Fk −1   Fk +1
 +
Fk − 2   Fk

Fk   Fk + Fk +1
 =
Fk −1   Fk −1 + Fk

Fk −1 + Fk 

Fk − 2 + Fk −1 

 Fk + 2 Fk +1 
 = A k +1
= 
 Fk +1 Fk 
Para a justificativa de (3), é só observar:
 Fn+1
r An s = (0 1) . 
 Fn

Fn  1 
 .   = (Fn
Fn −1   0 

1 
Fn−1 ) .   = Fn
0

Números de Fibonacci: propriedades justificadas com o uso da matriz
A=
São enunciadas algumas propriedades envolvendo a matriz A, utilizadas na
verificação de algumas propriedades aritméticas da sequência de Fibonacci, que serão
apresentadas abaixo.
1 0 
 . Para todo n ∈ Ν * , tem-se:
Considere A 0 = I 2 = 
0 1 
A1 + A 2 + A 3 + A 4 ... + A n = A n + 2 − A 2
1

3

5

2 n −1

2

4

6

2n

A + A + A + ... + A

=A

2n

− I2

(4)
(5)

2 n +1

A + A + A + ... + A = A
−A
(6)
Justificativa de (4):
É feita por indução sobre n . Para n = 1 , o resultado é imediato, em vista de
(2), visto que:
A 2+1 − A 2 = A 3 − A 2 = A1
Suponha a fórmula verdadeira para n = k , isto é:
A1 + A 2 + A 3 + A 4 + ... + A k = A k + 2 − A 2
Para n = k + 1 , usando a hipótese de indução e (2), vem:
A1 + A 2 + A 3 + A 4 + ... + A k + A k +1 = A k + 2 − A 2 + A k +1
= A k + 2 + A k +1 − A 2 = A k +3 − A 2
= A( k +1) + 2 − A2
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.

Assim, pelo princípio da indução finita, a fórmula é verdadeira para todo n ≥ 1
Justificativa de (5):
De (2), segue que
n

∑A
i =1

se:

2 i −1

n

n

i =1

i =1

= ∑ A2 i − ∑ A2 i − 2

Fazendo i = k no somatório

n

∑A

2i

e 2i − 2 = 2k no somatório

i =1

n

n

n −1

∑ A 2i −1 = ∑ A 2k − ∑ A 2k =
i =1

k =1
2n

k =0

n

∑A

2i − 2

, tem-

i =1

n −1

n −1

k =1

k =1

∑ A2k + A2n − ∑ A2k − A0

0
2n
= A − A = A − I2
Justificativa de (6):
Decorre imediatamente de (4) e (5) e, também, de (2):

A 2 + A 4 + A 6 + ... + A 2 n

(
= (A

)(

= A1 + A 2 + A 3 + A 4 + ... + A 2 n − A1 + A 3 + A 5 + ... + A 2 n −1
2n+2

2

)(

2n

)

)

− A − A − I2
= A
−A
Encontram-se, em seguida, algumas propriedades dos números de Fibonacci,
justificadas com base nos resultados anteriores acerca das potências da matriz A.
2 n +1

F1 + F2 + F3 + F4 + ... + Fn = Fn + 2 − 1

(7)

F1 + F3 + F5 + ... + F2 n −1 = F2 n
		

(8)

F2 + F4 + F6 + ... + F2 n = F2 n +1 − 1
		

(9)

F12 + F22 + F32 + ... + Fn2 = Fn . Fn +1

(10)

Fm −1 Fn + Fm Fn +1 = F m + n

(11)

Prova de (7):
n

Utilizando (4), vem: F1 + F2 + F3 + F4 + ... + Fn = ∑ Fi =
i =1

=

n

∑r A s
i =1
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i

n

= r (∑ Ai ) s = r ( A n + 2 − A 2 ) s
i =1
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r An+2 s − r A2 s = Fn + 2 − F2 = Fn+ 2 − 1
Prova de (8):
Como decorrência de (5), tem-se:
n

F1 + F3 + F5 + ... + F2 n −1 = ∑ F2i −1 =
i =1

n

n

i =1

i =1

∑ r A2i−1s = r (∑ A2i−1 ) s

2n
2n
= r ( A − I2 ) s = r A s − r I2s =
1 0 1 
1 
  = F2 n − (0 1)  =
= F 2 n − (0 1)
0 1  0 
0
= F − 0 = F
2n
2n

Prova de (9):
Segue diretamente de (7) e (8).
Prova de (10):
	De (2), decorre:
F12 + F22 + F32 + ... + Fn2 =

=

Fi 2 =
∑
i =1

∑ r A s r A s = ∑ r A s r (A
n

=

n

n

i

i

i

i +1

n

∑ (r A

i

s) 2

i =1

)

− Ai−1 s

i =1

i =1

n

n

i =1

i =1

∑ r Ai s r Ai+1 s − ∑ r Ai s r Ai−1 s

Sendo

uma matriz de ordem 1X1, então

Fazendo-se

no primeiro somatório e

Visto que
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Prova de (11)

Desde que:
vem:

Resultados
Em 1718, o matemático francês De Moivre estabeleceu a fórmula geral:
(Fórmula de Moivre)

(12)

que expressa o n-ésimo número de Fibonacci em termos do número de ouro (número
áureo), frequentemente representado pela letra grega Fi = = 1,618033988... . Essa
fórmula é conhecida como Fórmula de Binet, em homenagem ao matemático francês
que a redescobriu, um século depois, em 1843.
Observa-se que termo Sequência de Fibonacci é utilizado para qualquer função
em que:
h(n + 2) = h(n) + h(n + 1)
Particularmente, a sequência de Fibonacci em que F1 = 1 e F2 = 3 denominase Sequência de Lucas. Os primeiros termos dessa sequência são:
1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, ...
O n-ésimo termo dessa sequência chama-se número de Lucas e é designado por
Ln . Assim:
L1 = 1
L2 = 3
Ln = Ln −1 + Ln − 2 , n ≥ 3
Os números de Lucas relacionam-se com o de Fibonacci por meio da seguinte
fórmula:
Ln = Fn −1 + Fn +1 ,

para todo inteiro n ≥ 1

(13)

A importância dos números de Lucas reside no fato de eles gerarem a proporção
áurea para as n-ésimas potências.
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Apresenta-se, a seguir, a justificativa dos resultados apresentados.
Prova de (12):
Desde que:

então, as raízes dessa equação são:

Portanto, os auto-valores da matriz são e
. Se
e
são autovetores de
associados a
, respectivamente, são obtidas facilmente as coordenadas
desses vetores resolvendo-se as equações:

cujas soluções são:

Deseja-se escrever o vetor
isto é, obter

como combinação linear dos vetores

reais, tais que:

Esta última equação escreve-se na seguinte forma matricial:

Visto que:
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a equação pode ser resolvida para

e encontra-se:

Por conseguinte:

De acordo com (3), tem-se:
Daí:

o que mostra a Fórmula de Binet.
Prova de (13):
Faz-se por indução sobre n. Desde que

e como:

a afirmação se verifica para
.
Supõe-se o resultado verdadeiro para

, isto é:

e mostra-se a veracidade para
Por definição,

e pela hipótese de indução:

	Daí, pela definição dos números de Fibonacci:
o que verifica o resultado (13).
Prova de (14):
Na demonstração da fórmula (12) de Binet, viu-se que
da matriz
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são autovalores

, associados aos autovetores
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1 
Além disso, a matriz s =   escreve-se como combinação linear desses
0
vetores da seguinte forma:

	Dessa maneira, de acordo com (13):

Visto que

, vem:

Daí:

Agora:
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Portanto:
e o resultado (14) está provado.
Algumas ocorrências dos números de Fibonacci
A sequência de Fibonacci tem muitas propriedades belas e significativas. Elas
podem ser encontradas não só quando estudamos o crescimento de uma família de
coelhos, mas também em muitas outras situações. Apresentam-se a seguir algumas das
ocorrências dos números de Fibonacci.
Crescimento dos galhos de uma planta
Certas plantas mostram os números de Fibonacci no crescimento de seus
galhos. Suponha que nasça um novo broto de um galho a cada mês, sendo que um
broto leva dois meses para produzir o seu primeiro broto.
•

Figura 2: Crescimento de galhos em plantas.

Existem várias plantas cujo crescimento se assemelha com o descrito aqui. A
planta Achillea ptarmica possui essas características.
Disposição das folhas numa planta
Muitas plantas mostram os números de Fibonacci na disposição de suas folhas.
Elas se organizam em uma espiral de modo a otimizar a exposição à luz solar.
	De acordo com Livio (2008), a quantidade importante que caracteriza a
localização das folhas é o ângulo entre as linhas que ligam o centro do caule às folhas
sucessivas. Esse ângulo tem medida próxima de 137,5º.
•
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Figura 3: As folhas de uma planta têm uma organização helicoidal.
Fonte: ( SODRÉ, TOFFOLI)

A organização das folhas respeita um padrão helicoidal (para a esquerda ou
para a direita). Conforme a Figura 3 (i), cada conjunto de três folhas consecutivas (1, 2,
3) nasce formando um mesmo ângulo entre as folhas um e dois e entre as folhas dois e
três, mantendo certa distância do seu centro. A folha três forma um mesmo ângulo com
dois, da mesma forma que a folha dois forma com um. Admite-se o mesmo padrão
para todas as folhas restantes.
No caso da Figura 3 (ii), há três rotações no sentido horário até que se encontre
uma folha posicionada exatamente acima da primeira, passando-se por cinco folhas no
percurso. No sentido anti-horário, há apenas duas voltas.
Os três primeiros estágios dessa disposição estão na tabela seguinte:
Tabela 1: Número de rotações necessárias para se encontrar uma folha acima da primeira.

Rotações no sentido antihorário

Rotações no sentido horário

Número de folhas no
percurso

2

3

5

3

5

8

5

8

13

Note que 2, 3, 5 (na primeira linha) são números consecutivos de Fibonacci. Da
mesma forma o são 2, 5, 8 e, também, 5, 8, 13. O padrão continua com os números de
Fibonacci, em cada linha.
Espiral de Fibonacci
Considere dois quadrados de lado 1, um ao lado do outro, obtendo-se, assim,
um retângulo 2×1. Anexe a este um quadrado de lado 2, de modo a obter um retângulo
•
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3×2. Seguindo esse raciocínio, trace quadrados cujos lados são números de Fibonacci
3, 5, 8, 13, 21, 34,…, anexando-os sempre aos retângulos obtidos. Com um compasso,
unindo-se os quartos de circunferência de todos os quadrados, obtém-se uma espiral,
chamada espiral de Fibonacci.

Figura 4: Espiral de Fibonacci.

À medida que o número de retângulos gerados dessa maneira aumenta, a
relação entre as suas medidas aproxima-se do número de ouro
2
=2
1

3
= 1,5
2

5
= 1,666...
3

8
= 1,6
5

= 1,6180339887... .

3
= 1,5
2

Na natureza, existem muitas espirais como essa, por exemplo, em espécies de
conchas, de nome Nautilus Pompilius.

Figura 5: Concha Nautilus Pompilius.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Fibonacci.

O modo como as sementes estão dispostas no centro de diversas flores é outro
exemplo.

Figura 6: O girassol e suas espirais de Fibonacci. Fonte: (NÚMEROS E NATUREZA)
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Conforme descrito no artigo Números e Natureza, a natureza “arrumou” as
sementes do girassol sem intervalos, na forma mais eficiente possível, formando espirais
que curvam tanto para a esquerda como para a direita. O curioso é que os números
de espirais em cada direção são (quase sempre) números vizinhos na sequência de
Fibonacci.
A mesma forma espiral encontrada nas situações acima é observada também,
conforme cita Livio (2008, p.141), “nos sistemas de estrelas agrupadas em um plano
comum, como as da Via Láctea”.
Fibonacci e o mercado acionário
Um contador norte-americano chamado Ralph Nelson Elliott (1871-1948)
desenvolveu uma teoria de análise técnica do mercado acionário baseado na sequência
Fibonacci. A idéia básica é que as flutuações da bolsa seguem um padrão de crescimento
e decrescimento que pode ser analisado segundo os números de Fibonacci, uma vez
determinada a escala de observação (CRUZ, MIZUKOSHI, SANTOS, [s.d], p.8).
Elliott concluiu que as oscilações não são aleatórias. São caracterizadas por
um padrão de crescimento e de decrescimento que consiste em cinco ondas durante
os momentos de crescimento, marcados por números na Figura 7, e três ondas no
momento de decrescimento, marcados por letras na mesma figura.
•

Figura 7: Padrão de oscilação na bolsa de valores.

Esse é um dos ciclos-padrão de flutuação. Observe que 5, 3 e 8 (número total
de ondas) são números de Fibonacci.
Do instante A, de partida, até o instante B, de pico, tem-se 5 ondas e, desse
instante até o final da queda, tem-se 3 ondas. A razão entre esses valores é:
5
≅ 1,6666...
3

(próximo do número de ouro

)

Segundo Elliott, citado por Livio (2008, p.252), “um exame de flutuação em
escalas de tempo cada vez menores revela que o mesmo padrão se repete (...) com
todos os números das ondas que o constituem correspondendo a números de Fibonacci
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cada vez mais altos.”
Caso o número de ondas na fase de crescimento seja 34 e o da fase descendente
seja 21, tem-se a razão

um valor ainda mais próximo de .
	De acordo com Cruz, Mizukoshi, Santos ( [s.d.], p.8), “a previsão é feita
observando-se as primeiras ondas de um ciclo e determinando-se as ondas subsequentes,
de acordo com uma tabela de padrões de Fibonacci previamente determinados. Nos
respectivos momentos de pico ou vale, venda ou compre ações.”
Considerações finais

A definição apresentada dos números de Fibonacci como derivados de potências
de matrizes facilita os cálculos desses números, sobretudo para argumentos muito
grandes, quando se utiliza um computador. Além disso, facilita e torna mais natural
as justificativas de suas propriedades, ao contrário do costumeiro, quando se usa a
definição recursiva.
A sequência de Fibonaci é um assunto matemático que está muito longe de
se limitar ao problema da reprodução de coelhos. Citado por Livio (2008, p. 117):
“encontraremos a sequência de Fibonacci em uma variedade inacreditável de fenômenos
aparentemente sem relações.” O rol de relações matemáticas que envolvem os números
de Fibonacci é enorme. Indicou-se no texto algumas de suas ocorrências, além de sua
relação com o número de ouro ou razão áurea, um número fascinante, que se manifesta
em fenômenos naturais e também em uma variedade de objetos feitos pelo homem,
como o Paternon, e em obras de arte, como o Homem Vitruviano e a famosa pintura
Mona Lisa de Leonardo da Vinci.
Trabalhos podem ser sugeridos a partir dos números de Fibonacci. Eles podem
servir de estímulo à realização de experiências práticas e, também, gerar diversas
situações problema, o que favorece sua abordagem em salas de aula de todos os níveis
de escolaridade
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The matrix representation of the Fibonacci number and some occurrences
ABSTRACT: This paper intents to present an alternative definition of the n-th Fibonacci number,
1 
1 1 
 ,
, in which r = (0 1), s =   e A = 
0
1 0 
unlike the usual, which is done recursively. Furthermore, we intent to establish some
of its characteristic properties, a treatment that is justified on the basis of the matrix
approach. In addition, some occurrence problems of Fibonacci numbers are presented
in several areas of knowledge that can be modeled through the use of these numbers.
Fn as a product of matrices

KEYWORDS: Fibonacci number; matrix; properties; occurrence.
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Microalgas da Represa do Córrego da Fazenda Rancho
Alegre em Área de preservação Permanente no Município
de São Carlos-SP
Sandra Protter GOUVÊA1
Danyelle TOYAMA2
Mariana Rodrigues FERRI3
RESUMO: As microalgas, devido à grande diversidade biológica que representam,
contribuem para a riqueza do ambiente aquático. Para a preservação dessa diversidade,
fazem-se, inicialmente, necessários estudos de levantamento dos taxa ocorrentes em
determinado ambiente onde é visado esse objetivo. O local escolhido para o estudo foi
a Represa do Córrego da Fazenda Rancho Alegre, no município de São Carlos-SP, o
qual é afluente do Rio Monjolinho (sub-bacia: Rio Jacaré-Guaçu, bacia: Rio Paraná),
pertencente a uma Área de Preservação Permanente. Para o estudo das microalgas e de
seu meio, foram realizadas análises qualitativas e quantitativas. A análise qualitativa
teve por intuito identificar, classificar e organizar um registro fotográfico das microalgas
amostradas. Já o estudo quantitativo objetivou quantificar a biomassa algal através da
determinação de clorofila-a e da contagem em câmara específica. Foram analisadas
variáveis limnológicas abióticas da represa e relacionadas à composição das microalgas
com as variáveis limnológicas bióticas (biomassa) e abióticas. Através da análise
qualitativa, pôde-se observar que a represa apresenta grande riqueza de gêneros de
microalgas e as análises quantitativas apontaram para um ambiente oligotrófico, com
limitação pelo nitrogênio e uma grande quantidade de silício. De forma mais ampla,
buscou-se coletar dados para estudos futuros de preservação da própria represa.
Palavras-chave: Análises físico-químicas; Área de Preservação Permanente;
Taxonomia; Vegetais inferiores.
Introdução
As algas são organismos fundamentais para os ecossistemas aquáticos,
conferindo riqueza e diversidade, que contribuem para a qualidade do ambiente. Além
1 Sandra Protter Gouvêa, titulação: Doutor em Ciências, Instituição: Centro Universitário Central Paulista, CEP 13563-470, São
Carlos, SP, Brasil. Email: spgouvea@gmail.com
2 Danyelle Toyama, titulação: Graduada em Ciências Biológicas, Instituição: Centro Universitário Central Paulista, CEP 13563470, São Carlos, SP, Brasil. Email: danycbio@yahoo.com.br
3 Mariana Rodrigues Ferri, titulação: Graduada em Ciências Biológicas, Instituição: Centro Universitário Central Paulista, CEP
13563-470, São Carlos, SP, Brasil. Email: mayalush@yahoo.com.br
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das microalgas serem bioindicadoras, a presença de uma grande diversidade destas
indica um equilíbrio entre nutrientes e organismos e infere a ausência ou baixos níveis
de poluição. Assim, a conservação desses meios aquáticos influencia em uma alta
diversidade de microalgas e na sucessão ecológica desses ambientes. É por essa razão
que um ambiente em que um corpo d’água se insere deve ser preservado, especialmente
se se tratar de uma Área de Preservação Permanente (GOUVÊA et al., 2007).
A diversidade de organismos em um sistema aquático está relacionada à
diversidade da comunidade de algas, a qual favorece a estabilidade do ecossistema, já
que um maior número de espécies funcionalmente equivalentes, mas com capacidades
de tolerância a fatores ambientais diferentes, resiste melhor às alterações do meio,
inclusive àquelas causadas pela atividade humana (VIDOTTI; ROLLEMBERG,
2004).
Para estudar um corpo d’água, é importante realizar estudo qualitativo,
compor registro fotográfico, identificar e classificar os organismos. Para tanto, são
utilizadas técnicas da Taxonomia (SENNA; MAGRIN, 1999).
Além desses estudos, também são necessárias avaliações quantitativas, que
visam a determinar as variáveis físicas e químicas que levam à caracterização do
ambiente. Esse é um dos principais aspectos da fase moderna da Limnologia, cuja
característica é o predomínio quase exclusivo de pesquisas com caráter experimental
(ESTEVES, 1988).
O presente trabalho teve como objetivo estudar os taxa de microalgas ocorrentes
em uma represa inserida em Área de Preservação Permanente do município de São
Carlos, aliado a análises de algumas variáveis limnológicas, como base para estudos
de preservação da represa.
Materiais e métodos
O local de estudo foi a Represa do Córrego da Fazenda Rancho Alegre, no
município de São Carlos-SP, o qual é afluente do Rio Monjolinho, pertencente à
sub-bacia do Rio Jacaré-Guaçu, localizada na bacia do Rio Paraná. É considerada
uma área de preservação permanente (APP) e está localizada atrás do Centro
Universitário Central Paulista (Unicep) campus II e ao lado do condomínio Parque
Fehr (coordenadas geográficas: 21º58’59.89” S, 47º56’16.51” O, 836 m de altitude).
Foram selecionados dois pontos de coleta, um deles (Ponto 1, 21º 59’00.70’ S e
47º56’18.95” O) próximo à barragem da represa e o outro (Ponto 2, 21º59’01.01” S e
47º56’18.97” O) abaixo desta, em um ponto à jusante. Foram realizadas duas coletas
no ano de 2008, nas datas de 08 de março e 21 de julho.
As amostragens de microalgas foram feitas nas duas coletas, com auxílio de
rede de plâncton, com malha de 20 µm de diâmetro de poros, para as microalgas
planctônicas e tampas de acrílico e pinças, para coleta por raspagem das microalgas
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bentônicas (BICUDO; MENEZES, 2005). Para o acondicionamento dessas amostras,
foram usados vidros de conserva lavados com detergente, bem enxaguados e
ambientados com água do reservatório.
Logo após a coleta, foram preparadas lâminas a fresco para a observação das
microalgas ao microscópio. Estas foram fotografadas com o uso de câmera digital
(Kodak, 2 megapixels; Olympus, 7.1 megapixels; e Sony, 7.2 megapixels) acoplada
à objetiva do microscópio óptico (Zeiss, aumentos de 100 X ou de 400 X).
A identificação das microalgas foi feita no microscópio óptico, como
também com a ajuda das fotomicrografias obtidas, através de chaves de identificação
(BICUDO; BICUDO, 1970; BICUDO; MENEZES, 2005; BOURRELLY, 1968) e
de livro texto (VAN DEN HOEK; MANN; JAHNS, 1995) para a identificação dos
gêneros, e a classificação destes quanto aos taxa divisão, classe, ordem e família.
As amostras foram fixadas de duas maneiras, com formol 4% e com lugol
4%, segundo metodologia de Bicudo e Menezes (2005).
As medidas de clorofila-a, contagem de organismos, oxigênio dissolvido,
temperatura e pH foram realizadas no laboratório de Ficologia do Departamento de
Botânica (DB), da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).
A concentração de clorofila-a foi obtida com a leitura de comprimento de
onda apropriado, excetuando-se as interferências, segundo metodologia descrita em
Talling e Driver (1961). Com o objetivo de comparação, foram utilizados dois tipos
de filtros com diâmetros de poro distintos: filtros de acetato de celulose com poro de
diâmetro 0,45 µm e filtros de fibra de vidro com poro de 1,2 µm.
A quantidade de organismos presentes por mL de água da represa foi
determinada pela contagem de organismos, com o uso de uma câmara de contagem
com volume específico (Coverwell Press-Seal Imaging, 0,16 mL, Sigma-Aldrich)
aderida a uma lâmina comum.
Para a medida do oxigênio dissolvido e da temperatura, amostras da água da
represa foram analisadas logo em seguida à coleta, em laboratório com a utilização de
medidor específico (5100 YSI Incorporated) e eletrodos (5010 YSI Incorporated).
O potencial hidrogeniônico (pH) foi aferido com um potenciômetro (DMPH-2
Digimed-Tecnal) em uma alíquota de 100 mL da água da represa recém coletada.
A profundidade da coluna fótica foi medida próximo à barragem com uso de
disco de Secchi.
As análises de nutrientes foram realizadas no laboratório de Limnologia do
Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva (DEBE), da Universidade Federal
de São Carlos (UFSCar). Foram utilizadas as seguintes metodologias para cada caso:
nitrogênio total e fósforo total, metodologias descritas em Valderrama (1981) apud
LUCCA ([s.d.]); nitrito e sílica, metodologias descritas em Golterman et al. (1978)
apud LUCCA ([s.d.]); nitrato, metodologia descrita em Mackereth et al. (1978) apud
LUCCA ([s.d.]); amônia, metodologia descrita em Koroleff (1976) apud LUCCA
([s.d.]); fosfato total dissolvido e fosfato inorgânico, metodologias descritas em
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Strickland e Parsons (1960) apud LUCCA ([s.d.]).
As réplicas das análises físico-químicas foram tratadas com ferramentas da
estatística descritiva (GUEDES, 2005), que visaram a resumir esses dados em medidas
de tendência central e de dispersão dos dados. Para tanto, foram feitas tréplicas (n = 3)
das análises. As imagens das microalgas obtidas com as amostragens foram tratadas
com os seguintes programas de computador para edição das fotomicrografias: MGI
PhotoSuite®, Microsoft PowerPoint® e Microsoft Office Picture Manager®.
Resultados e Discussão
Com o método de coleta por raspagem, foram encontrados gêneros pertencentes
às divisões: Chlorophyta (23 gêneros), Heterokontophyta (8 gêneros), Euglenophyta
(3 gêneros), Cyanophyta (2 gêneros), Rhodophyta (1 gênero) e Dinophyta (1 gênero).
Através do método de coleta por rede, foram encontrados gêneros pertencentes às
divisões: Chlorophyta (15 gêneros), Heterokontophyta (6 gêneros), Euglenophyta (3
gêneros), Cyanophyta (4 gêneros) e Dinophyta (1 gênero). Independente do método
de coleta, a divisão que apresentou mais gêneros foi a Chlorophyta (54,90%), seguida
pela Heterokontophyta (23,53%), Cyanophyta (9,80%), Euglenophyta (7,84%),
Dinophyta (1,96%) e Rhodophyta (1,96%). Fotomicrografias de alguns desses gêneros
são apresentadas na Figura 1. Todos os gêneros identificados e suas classificações
encontram-se no Tabela 1.

Figura 1: Fotomicrografias de alguns gêneros representantes das microalgas coletadas na Represa do
Córrego da Fazenda Rancho Alegre (aumento 400X).
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Tabela 1: Classificação dos gêneros identificados nas duas coletas.
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O total de gêneros encontrados nas duas coletas está representado na Figura 2,
organizada de acordo com as divisões, de forma comparativa, buscando correlacionálas entre si e com o ambiente da represa.
Foram identificados quatro gêneros pertencentes à divisão Euglenophyta e
apenas um gênero da divisão Dinophyta em relação ao total de gêneros encontrados.
Os gêneros observados apresentavam cloroplastos com pigmentos fotossintetizantes
e, portanto, realizavam fotossíntese. Sabe-se do comportamento duplo em obtenção
de energia de gêneros dessas divisões, tanto por fotossíntese quanto por heterotrofia,
que é facultativa na presença de cloroplastos. Entretanto, não se pode excluir o
fato de que na represa também pudesse haver gêneros heterotróficos obrigatórios.
Tais gêneros podem não ter sido reconhecidos nas coletas devido ao fato de serem
incolores. Além disso, como não foram realizadas análises para verificação de
compostos orgânicos, não se pode afirmar nem excluir a presença de condições
para o desenvolvimento desses gêneros. Em adição, o ambiente raso e com grande
incidência de luz pode não ter favorecido os gêneros que não realizam fotossíntese
(RAVEN; EVERT; EICHHORN, 2001).

Figura 2: Número total de gêneros encontrados por divisão na represa, independente do método e
ambiente de coleta.
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Outro fato para a baixa ocorrência da divisão Dinophyta na represa é a
possibilidade dos gêneros desta estarem encistados. Além disso, essa baixa ocorrência
em relação ao nível trófico reforça a tese de que o ambiente da represa seja oligotrófico
(RAVEN; EVERT; EICHHORN, 2001).
Em relação a Rhodophyta, apesar de essa divisão ser abundante em águas
tropicais quentes, foi encontrado apenas um gênero pertencente a esse grupo, fixo ao
substrato. Existem poucas espécies em águas doces, o que pode ser uma explicação
para o resultado encontrado (RAVEN; EVERT; EICHHORN, 2001).
A divisão Heterokontophyta foi bem diversa nos ambientes amostrados e
representou a segunda maior porcentagem de gêneros identificados em relação ao
total. Quanto à classe Bacillariophyceae, os gêneros da ordem Pennales foram mais
numerosos do que os da ordem Centrales. Isso pode ter ocorrido supostamente devido
à pouca profundidade do ambiente e coluna fótica estendida até o fundo, privilegiando
os habitats bentônicos, característicos da ordem Pennales. Na água da represa, foi
obtida uma alta concentração de sílica, que pode ter favorecido a ocorrência de gêneros
da classe Bacillariophyceae, que, assim como Chrysophyceae, usam sílica para a
composição de componentes celulares ao longo do ciclo de vida (RAVEN; EVERT;
EICHHORN, 2001).
No ambiente estudado, de água doce, a maioria dos gêneros identificados
pertence à divisão Chlorophyta. Um dos motivos do favorecimento desse grupo pode
ser pelo fato de na represa ter havido uma limitação pelo nitrogênio. Quando as taxa
de N:P caem abaixo de 16:1, as algas têm menos nitrogênio disponível por unidade de
fósforo e assim experienciam limitação de nitrogênio, enquanto taxas acima de 16:1
indicam limitação de fósforo (ALLAN, 1996). Como na represa foi encontrada uma
taxa de 11,6:1 pode-se inferir uma limitação pelo nitrogênio. Essa limitação pode ter
favorecido alguns representantes de Chlorophyta a formarem gametas e favorecerem
sua reprodução e ocorrência. Independente do ambiente e das condições presentes,
essa divisão tende a ser representada em maior número de gêneros por se tratar da
mais diversa (RAVEN; EVERT; EICHHORN, 2001). Isso não foi diferente no caso da
represa estudada.
O presente trabalho buscou amostrar gêneros da represa em duas coletas, sem o
objetivo de explorar exaustivamente seus habitats de forma a esgotar o conhecimento
sobre os gêneros presentes. As microalgas amostradas foram identificadas e classificadas
até a categoria de gênero, no que diz respeito à taxonomia. Não foram usadas chaves
específicas para a classificação até espécie ou para a descrição de novas espécies; o
trabalho teve um propósito mais focado no aspecto ecológico (PAYNE, 1986).
Na represa do estudo, foram amostrados mais gêneros no perifíton que no
fitoplâncton, possivelmente devido à característica de ambiente raso. Apesar da
biomassa não ter sido elevada, a riqueza pode ser considerada alta (TETT; KELLY;
HORNBERGER, 1975).
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Valores da concentração de clorofila-a e número de organismos por unidade de
volume de água da represa estão indicados na Tabela 2 .
A medida da profundidade da coluna fótica correspondeu ao fundo da represa
(34 cm). Esse dado indica a iluminação total no ponto amostrado.
Para todas as tréplicas dos parâmetros medidos (exceto a profundidade da
coluna fótica), encontram-se as medidas de tendência central e de dispersão de dados
na Tabela 2.
Tabela 2: Medidas de tendência central e de dispersão dos dados para os parâmetros analisados.

Item analisado

Média

Desvio Padrão

Coeficiente de
Variação

Erro Padrão

Clorofila-a (filtro
de acetato de
celulose) (µg/mL)
x 10-3

1,7

0,93

55

0,54

Clorofila-a (filtro
de fibra de vidro)
(µg/mL) x 10-3

2,7

1,4

53

0,64

Contagem de
organismos
(organismos/mL)

144

29,0

20,0

17,0

Oxigênio
dissolvido (mg/L)

8,0

0,04

0,55

0,025

Temperatura (oC)

19,3

0,015

0,078

0,0087

Potencial
hidrogeniônico

6,6

0,030

0,47

0,018

Devido ao fato de o nitrogênio ser um nutriente limitante no ambiente da
Represa do Córrego da Fazenda Rancho Alegre, a concentração de clorofila-a nas algas
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também pode ter sido limitada. Uma outra hipótese para explicar a baixa biomassa
algal pode ser o forrageio do zooplâncton (SCHEFFER, 2001).
Os valores obtidos através da filtração com o filtro de acetato de celulose foram
menores que os esperados. Por possuírem poros pequenos, era esperado que retivessem
maior número de células do que realmente ocorreu. Uma possível explicação para esse
fato pode ser uma característica do material, sendo que o acetato de celulose é frágil
em relação ao pH, à temperatura e aos próprios micro-organismos (MADRP, 2008).
Devido a isso, esse filtro pode não ter sido tão eficiente quanto o de fibra de vidro.
Quanto a este, as mais altas concentrações foram obtidas supostamente pela retenção
das algas de maior diâmetro nos poros, o que impediu a passagem das algas menores.
A média de organismos totais, independente do gênero, encontrados na represa
foi de 144 por mL. Esse dado mostra que, no caso do fitoplâncton, há uma ampla
dispersão das microalgas presentes na coluna d’água. Outro fato que contribuiu para
esse resultado é o de que a coleta foi realizada próximo à barragem, de onde escoa
a água e, por ser um ambiente com bastante vento, faz com que as microalgas não
permaneçam estáticas naquele local (WETZEL; LIKENS, 1991).
As principais fontes de oxigênio dissolvido na água da represa provavelmente
provêm dos ventos fortes e da fotossíntese dos organismos aquáticos. Esta pode ser
considerada bem oxigenada, já que a média dos valores encontrados nas tréplicas foi
de 86% e 8,0 mg/L. O oxigênio dissolvido é uma medida da capacidade da água de
receber matéria orgânica sem causar transtornos ao sistema aquático. Pelo ambiente ser
considerado de forma geral como oxigenado, pode receber certa quantidade de matéria
orgânica sem que sofra degradação considerável (WETZEL; LIKENS, 1991).
A média 19,3 ºC está condizente com a temperatura de um lago tropical e com
o não recebimento de cargas de poluentes térmicos. Dessa forma, pode-se afirmar
que a temperatura da água da represa é compatível com a vida das algas (WETZEL;
LIKENS, 1991).
Segundo a resolução CONAMA 357/05 (CONAMA, 2005), os valores
adequados de pH para água doce são de 6,0 a 9,0. A média do valor de pH encontrado
na represa foi de 6,6, o que condiz com essa resolução e os valores esperados para
ambientes oligotróficos. Além disso, os gêneros encontrados com maior riqueza foram
da família Desmidiaceae (Chlorophyta), o que está de acordo com a literatura, nas
condições de pH e trofia encontrados (VAN DEN HOEK; MANN; JAHNS, 1995).
Com o disco de Secchi, foi obtida a condição de iluminação total do ponto
amostrado. Em adição ao fato de o ponto amostrado ser pouco profundo, ele pode
representar, de forma geral, um estado oligotrófico, de pouco material particulado
suspenso na água, além de baixa biomassa de microalgas; isso contribui para
que a incidência luminosa seja boa, uma vez que existe pouco obstáculo para
impedir a penetração da luz (WETZEL; LIKENS, 1991). A iluminação total pode
contribuir para uma boa atividade fotossintética, porém, esta também dependerá
dos diferentes comprimentos de onda absorvidos pelos diversos pigmentos
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fotossintéticos (PAYNE, 1986).
Foram feitas medidas para os principais macronutrientes da represa, através
das metodologias já citadas, e os resultados são apresentados no Tabela 3.
Tabela 3: Concentração de macronutrientes na água da represa.

Nutriente

Concentração na represa

Nitrogênio total

125,57 µg/L

Nitrito

0,86 µg/L

Nitrato

15,51 µg/L

Amônia

48,52 µg/L

Fósforo total

10,85 µg/L

Fosfato total dissolvido

6,98 µg/L

Fosfato inorgânico

4,45 µg/L

Sílica

7,73 mg/L

As concentrações de nutrientes na água da represa se devem provavelmente
mais a questões geológicas que antropogênicas, por se tratar de um ambiente aquático
presente em Área de Preservação Permanente em que não há o uso da terra para
agricultura ou outros correlatos com ações humanas. Aliados à ausência de descarga
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de esgoto, esses fatos contribuem para o baixo resultado encontrado para o nitrogênio
total. Um outro fator que pode ter contribuído para a baixa concentração de nitrogênio
foi a baixa biomassa e diversidade de gêneros da divisão Cyanophyta e, entre aqueles
encontrados, a ausência de heterocistos – principais estruturas responsáveis pela
fixação do nitrogênio pelas algas azuis (WETZEL; LIKENS, 1991).
A concentração de nitrito presente na represa atendeu à resolução CONAMA
357/05 (CONAMA, 2005) e o valor encontrado para a amônia ficou abaixo do valor
máximo definido pela mesma resolução. Por se tratar de uma Área de Preservação
Permanente, era esperado que o valor de amônia fosse baixo, por ser uma substância
tóxica e o local aparentemente não receber esse tipo de composto químico. Já o
valor do nitrato é bem menor do que define a resolução. O baixo valor de nitrato
encontrado pode ter influenciado na pequena quantidade de biomassa algal da represa
(ESTEVES, 1988).
O fósforo total é considerado um fator limitante mais importante que o
nitrogênio, mas, para a coleta realizada, ele não desempenhou esse papel segundo
a razão de N:P de 11,6:1, pois as algas, nessas condições, têm menos nitrogênio
disponível por unidade de fósforo (WETZEL; LIKENS, 1991). A concentração de
fósforo enquadra-se com a resolução CONAMA 357/05 (CONAMA, 2005) para
padrões de água doce. Concentrações de nitrogênio e fósforo são esperadas em
baixas quantidades nas águas doces, porém, na represa do presente trabalho, esses
valores foram mais baixos ainda, caracterizando o ambiente como oligotrófico
(VERCELLINO; BICUDO, 2006).
Os valores encontrados na represa para o fosfato total dissolvido e para o
fosfato inorgânico estão de acordo com o trabalho de Vercellino e Bicudo (2006),
que estudaram um ambiente semelhante, em épocas do ano iguais às da represa.
A concentração de sílica na represa representa uma quantidade significativa
e suficiente desse elemento, justificando o segundo maior número de gêneros para
a classe Bacillariophyceae, que usa sílica para compor as frústulas, assim como a
presença de gêneros da classe Chrysophyceae, que pode usar sílica para compor
escamas e parede de cistos (ALLAN, 1996).
Segundo valores de referência da CETESB4, Vollenweider (1968) apud
Esteves (1988) e através do cálculo do quociente de Nygaard (VAN DEN HOEK;
MANN; JAHNS, 1995), foi possível constatar a oligotrofia do ambiente, pelas
medidas da clorofila-a e dos nutrientes. Entretanto, apenas o fato de se tratar de uma
Área de Preservação Permanente não obriga que a represa seja oligotrófica. Isso
porque a área não se encontra em um local isolado e pode receber influências do
ambiente externo, como do condomínio próximo e do Centro Universitário Central
Paulista (Unicep). Não se pode afirmar, categoricamente, também, que a área não
receba nenhuma descarga de poluente, embora as análises de nutrientes tenham se
4 http://www.cetesb.sp.gov.br/Agua/rios/indice_iva_iet.asp
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mostrado promissoras nesse sentido. Existe certa quantidade de vegetação ao redor
da represa, o que pode evitar a entrada de matéria orgânica e nutrientes em excesso
de origem do solo, minimizando a eutrofização. Pôde ser observado, em geral,
escassez de mata ciliar no entorno do reservatório. Para a observação da ocorrência
de padrões (HENRY, 2004) e para generalizações do comportamento da represa, é
apontada a necessidade de mais pesquisas temporais e espaciais.
Conclusões
Concluiu-se que a Represa do Córrego da Fazenda Rancho Alegre no município
de São Carlos-SP, apesar de não possuir grande biomassa algal, apresenta grande
riqueza de gêneros de microalgas, como esperado para uma Área de Preservação
Permanente. Análises físico-químicas indicaram pH levemente ácido na represa,
limitação pelo nitrogênio e bastante oxigenação. A alta concentração de silício
corresponde à divisão Heterokontophyta como a segunda melhor representada por
riqueza de gêneros. A quantidade de clorofila-a em termos absolutos apresentou um
valor baixo. Devido ao fato de a represa receber certa influência externa, não se pode
afirmar que se trata de um ambiente oligotrófico, no entanto, a maioria das análises
leva à caracterização do reservatório para a oligotrofia.
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ABSTRACT: The microalgae, due to the great biological diversity they represent,
contribute to the aquatic environment richness. In order to preserve this diversity,
it is initially necessary a survey of the occurring taxa in the environment where this
objective is aimed. The site chosen for the study was the reservoir of the Fazenda
Rancho Alegre Stream, in the council of São Carlos-SP, which is a Monjolinho
River’s tributary (sub-basin: Jacaré-Guaçu River, basin: Paraná River), belonging
to a Permanent Preservation Area. For the study of these organisms and their
environment, qualitative and quantitative analyses were carried out. The qualitative
analysis sought identifying, classifying and organizing a photographic record of the
sampled microalgae. The quantitative study aimed to quantify the algal biomass
through the determination of chlorophyll-a and counting using a specific chamber.
The abiotic limnological variables of the reservoir were analyzed. The microalgae
composition was related to the abiotic and biotic limnological variables (biomass). The
qualitative analyses showed that the reservoir presents a great richness of microalgae
genera, and the quantitative analyses pointed to an oligotrophic environment, with
a limitation by nitrogen and a large amount of silicon. In a broader way, this study
sought to collect data for future reservoir’s preservation studies.
Keywords: Area of Permanent Preservation; Lower Plants; Physico-Chemical
Analyses; Taxonomy.
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ATIVIDADE INSETICIDA DE Dilodendron bipinnatum SOBRE A LAGARTADO-CARTUCHO DO MILHO
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RESUMO: A atividade biológica de extratos orgânicos de folhas, galhos e caules de
Dilodendron bipinnatum (Sapindaceae) foi avaliado sobre Spodoptera frugiperda
(J.E. Smith) desenvolvidas em condições laboratoriais. Os extratos orgânicos foram
incorporados à dieta artificial na proporção de 100 mg de extrato para 100 g de dieta e
oferecidos a S. frugiperda durante seu período larval. Os parâmetros avaliados foram
duração e mortalidade das fases larval e ciclo total e peso das pupas. Os extratos
etanólicos de folhas, galhos e caule de D. bipinnatum provocaram mortalidades
moderadas para os ciclos larvais e totais a 1000,0 mg kg-1 quando comparados ao
controle.
PALAVRAS-CHAVE: Spodoptera frugiperda; Sapindaceae; Dilodendron
bipinnatum; inseticidas botânicos.
1

Introdução
A família Sapindaceae é composta por 144 gêneros com 1325 espécies
de árvores tropicais e subtropicais, arbustos e ervas trepadeiras (CHÁVEZ et al.,
1997). Poucos são os relatos na literatura sobre a atividade inseticida de extratos
de sapindáceas. Dos Santos et al. (2008) relataram o efeito de extratos aquosos de
Talisia esculenta e Sapindus saponaria sobre o desenvolvimento e a mortalidade de
Spodoptera furgiperda. As folhas do milho tratadas com uma solução de extratos 1%
(m/v) foram oferecidas às lagartas. As folhas tratadas com o extrato de S. saponaria
causaram uma mortalidade larval de 63,3%.
Castillo et al. (2009) testaram a atividade anti-alimentar de extratos etanólicos
1 Faculdade de Farmácia, Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, Rua Miguel Petroni, 5111 – 13563-470, São Carlos,
SP, Brasil. E-mail: apereira@dq.ufscar.br, josyane_cs@yahoo.com.br, carnastally@yahoo.com.br.
2 Departamento de Química, Universidade Federal de São Carlos - UFSCar, Rod. Washington Luiz, Km 235 - 13565-905, São
Carlos, SP, Brasil. E-mail: djbf@power.ufscar.br, dpcv@ufscar.br, dmfs@ufscar.br.
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de diferentes partes vegetais de espécies nativas do Uruguai sobre Spodoptera
littoralis. As sapindáceas estudadas foram Dodonaea viscosa, Allophylus edulis
e Serjania meridonalis. Além das sapindáceas, plantas pertencentes às famílias
Lamiaceae, Bignoniaceae e Solanaceae foram testadas. Os extratos de folhas de S.
meridonalis apresentaram os melhores resultados sobre as larvas de S. littoralis. É
necessário salientar que algumas espécies de Sapindaceae têm apresentado atividade
anti-alimentar sobre coleópteras (ALONSO-AMELOT et al., 1994; JAYASINGHE et
al., 2003), bem como atividade larvicida sobre mosquitos (GARCIA DA SILVA et al.,
2004) e sobre outras espécies de lepidópteras (BOIÇA JR et al., 2005).
A Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) (lagarta-do-cartucho do milho) é uma
das principais pragas da cultura do milho, podendo seu dano levar à redução de até
34% no rendimento de grãos, dependendo principalmente do estádio de cultura em
que ocorre o ataque (VALICENTE e CRUZ 1991; CRUZ, 1995). No milho, a lagarta
é usualmente controlada usando agrotóxicos, empregados quando a desfolhação
é notada nas plantações. No entanto, há diversos problemas associados ao uso de
pesticidas, especialmente a possibilidade de resistência e a redução de predadores e
insetos parasitóides que compromete o controle natural (CRUZ, 1995). Dessa forma,
novas técnicas alternativas de controle vêm sendo buscadas, incluindo-se, dentre
elas, os inseticidas de origem vegetal. A busca de novos derivados vegetais tem sido
intensificada, já que, de uma forma geral, os inseticidas naturais não são persistentes,
ou seja, degradam-se com maior velocidade que os sintéticos, não deixando resíduos
no alimento ou no meio-ambiente.
Em vista do exposto, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar,
em condições laboratoriais, a bioatividade de extratos orgânicos de D. bipinnatum,
incorporados à dieta artificial, sobre a lagarta S. frugiperda.
Métodos
Obtenção dos extratos brutos de Dilodendron bipinnatum
As folhas, galhos e caules de D. bipinnatum foram secos em estufa de circulação
de ar a 40o C, por aproximadamente 48 horas, e moídas em liquidificador; posteriormente,
foram extraídas à temperatura ambiente e em repouso, pelo método de percolação em
etanol durante 7 dias. Após a evaporação dos solventes em rotaevaporador Büchi –
modelo rotavapor R – 114, foram obtidos os extratos brutos.
Ensaios biológicos
Os ensaios biológicos com os extratos brutos foram realizados no Laboratório
de Bioensaios do Departamento de Química da UFSCar, mantido a 25 ± 1o C, UR de
70 ± 5% e fotofase de 12 h.
Uma dieta artificial (KASTEN et al., 1978), contendo água destilada (600
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mL), ágar bacteriológico Acumedia (10,3 g), extrato de levedura Himedia (25,3 g),
germe de trigo Jasmine (39,6 g), ácido sórbico Synth (0,8 g), ácido ascórbico Vetec
(2,6 g), formaldeído 40% Quemis (6,3 mL), tetraciclina Tetrex (50 mg), nipagin
Labsynth (1,1 g) e feijão carioquinha (82,5 g), foi utilizada para a realização dos
ensaios biológicos.
Para a realização dos bioensaios, os extratos etanólicos (galhos, folhas e
caules) foram solubilizados em uma pequena quantidade de etanol e misturados ao
ácido ascórbico contido na dieta artificial (KASTEN et al., 1978). Logo após, o etanol
foi evaporado e a mistura (ácido ascórbico e extrato) foi incorporada à dieta quando
esta atingiu uma temperatura de 50o C, conforme descrito na literatura (MATOS et
al., 2006; LEITE et al., 2008; MATOS et al., 2009). Foram utilizadas trinta lagartas
para cada tratamento. Cada extrato foi incorporado à dieta artificial para S. frugiperda
na proporção de 100 mg de extrato para 100 g de dieta (1000 mg Kg-1). Além das
dietas correspondentes a cada extrato, também foi preparada uma dieta testemunha,
sem extrato, utilizando o etanol, mesmo solvente em que foram solubilizados os
extratos. Depois da preparação, as dietas foram vertidas em tubos de vidro (8,5 × 2,5
cm), previamente esterilizados, em estufa a 170o C por 1 h e, em seguida, tampados
com algodão hidrófugo. Após a colocação da dieta, os tubos foram mantidos por 24
h em grades de arame para eliminação do excesso de umidade (gotículas de água)
de suas paredes. A seguir, foi feita a inoculação das lagartas recém-eclodidas de S.
frugiperda, utilizando-se uma lagarta por tubo de vidro.
As pupas obtidas foram pesadas um dia após a pupação e transferidas para
copos plásticos de 50 mL de capacidade, onde permaneceram até a emergência dos
adultos.
Os parâmetros avaliados foram duração das fases larval e pupal, peso das
pupas e porcentagem de insetos mortos (mortalidade) ao final da fase larval e do
ciclo total. Para cada tratamento, foram utilizadas 30 lagartas, distribuídas em três
repetições de dez lagartas cada, em delineamento completamente casualizado. Os
dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA). A comparação entre médias
dos tratamentos foi feita através do Teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade
de erro.
Resultados e Discussão
As lagartas alimentadas com o extrato etanólico de folhas de D. bipinnatum
incorporadas à dieta artificial apresentaram alongamento da fase larval de 3,39 dias em
relação ao controle (17,37 dias) (Tabela 1), portanto, verificou-se uma tendência na
inibição do crescimento larval para esse extrato.

Multiciência, São Carlos, 10: 95 - 102, 2010

97

Andréia Pereira Matos, Josiane Cristina dos Santos, Carlos Alberto Nastally de Oliviera, João Batista Fernandes
Paulo Cezar Vieira e Maria Fátima das Graças Fernandes da Silva

Tabela 1: Médias da duração da fase larval e pupal de S. frugiperda alimentada com dieta artificial
tratada com extratos etanólicos, a 1000 mg.kg-1, de folhas, galhos e caule de D. bipinnatum (Temp.: 25
± 1 oC; UR: 70 ± 5% e fotofase: 12 h.)

Duração da fase
larval (dias)(±EP)1

Duração da fase
pupal (dias)(±EP)

Folhas

20,76 ± 4,18 a

12,81 ± 1,11 a

Galhos

18,95 ± 1,40 ab

12,47 ± 1,33 ab

Caule

17,18 ± 2,30 b

12,27 ± 0,88 ab

17,37 ± 2,91 b

12,19 ± 0,83 b

Tratamento

D. bipinnatum

Controle
1

Etanólico

Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05).

A maior duração da fase larval em campo deixa o inseto por mais tempo
propenso ao ataque de parasitóides, predadores e entomopatógenos, provocando ainda
maior competição pelo alimento. Os adultos que emergem desses indivíduos terão
assincronia com a população normal e, conseqüentemente, a cópula será dificultada,
ou, quando existir, tenderá à consangüinidade pelo acasalamento de indivíduos da
mesma geração (Rodríguez & Vendramim, 1996). Também será diminuído o
número de gerações do inseto no ciclo agrícola, como foi assinalado por Tanzubil &
McCaffery (1990).
A duração de fase pupal variou entre 12,19 e 12,81 dias (Tabela 1). As
lagartas alimentadas com dieta artificial tratada com extrato etanólico de folhas de
D. bipinnatum apresentaram um alongamento da fase pupal de 0,62 dias quando
comparadas com o controle (12,19 dias).
O maior efeito sobre o peso das pupas foi constatado para o extrato etanólico
de galhos de D. bipinnatum (259,14 mg), quando comparado ao controle (286,96 mg),
onde houve uma redução do peso pupal de 27,82 mg (TABELA 2). A inibição da
alimentação provocada por extratos vegetais pode interferir no peso pupal. Se o peso
é menor que o do controle, sugere-se que a planta provoque diminuição no consumo
e utilização do alimento. Como conseqüência, pupas de menor peso darão origem
a adultos pequenos e possivelmente haverá problemas na cópula destes indivíduos
com indivíduos normais e as fêmeas serão menos fecundas (Rodríguez &
Vendramim, 1996).
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Tabela 2: Médias do peso pupal de S. frugiperda alimentada com dieta artificial tratada com extratos
etanólicos, a 1000 mgkg-1, de folhas, galhos e caule de D. bipinnatum (Temp.: 25 ± 1 oC; UR: 70 ± 5%
e fotofase: 12 h).

Tratamento

D. bipinnatum

Peso pupal (mg)(±EP)1

Etanólico

Folhas

262,81 ± 28,66 ab

Galhos

259,14 ± 34,42 b

Caule

285,37 ± 31,28 ab

Controle
1

286,96 ± 19,89 a

Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05).

Os extratos etanólicos de folhas, galhos e caule de D. bipinnatum ocasionaram
uma mortalidade larval moderada de 30,00; 30,00 e 43,33%, respectivamente, assim
como para o ciclo total (43,33; 43,33 e 50,00%, respectivamente) a 1000,0 mg kg-1
quando comparados com os controles (6,67 e 13,33%, respectivamente) (TABELA 3).
Tabela 3: Médias da mortalidade larval e do ciclo total (lagarta recém eclodida – inseto adulto) de S.
frugiperda alimentada com dieta artificial tratada com extratos etanólicos, a 1000 mg kg-1, de folhas,
galhos e caule de D. bipinnatum (Temp.: 25 ± 1 oC; UR: 70 ± 5% e fotofase: 12 h).

Mortalidade larval
(%)(±EP)1

Mortalidade total
(%)(±EP)1

Folhas

30,00 ± 10,00 ab

43,33 ± 25,17 ab

D. bipinnatum Etanólico Galhos

30,00 ± 10,00 ab

43,33 ± 15,27 ab

43,33 ± 11,55 a

50,00 ± 10,00 a

6,67 ± 5,77 b

13,33 ± 5,77 b

Tratamento

Caule
Controle
1

Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05).
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Mikolajczak et al. (1989) testaram extratos etanólicos de sementes de dez
espécies de plantas da família Meliaceae sobre S. frugiperda em testes de não escolha.
Variou-se a concentração com que os extratos etanólicos foram incorporados à dieta
artificial. As espécies Chickrassia tabularis A. Juss., Dysoxylum malabaricum Bedd.
ex C. DC., Dysoxylum spectabile Hook F.; Lansium domesticum Corr., Sandoricum
koetjape Merr. e Swietenia mahogani Jacq. apresentaram atividades inseticidas
moderadas quando incorporadas à dieta artificial para S. frugiperda a uma concentração
de 400 mg kg-1. Ao aumentar essa concentração para 2000 mg kg-1, Mikolajczak et al.
(1989) observaram uma grande variação na mortalidade larval.
Salienta-se que, nos ensaios biológicos realizados utilizando os extratos
etanólicos, de folhas, galhos e caule de D. bipinnatum foram a uma concentração de
1000,0 mg kg-1 e que, apesar das moderadas mortalidades larvais e totais apresentadas
pelos extratos, esses resultados não descartam a possibilidade de se isolar substâncias
com alta atividade inseticida dos mesmos, caso as mesmas estejam presentes em baixas
concentrações.
Conclusão
Os extratos etanólicos de folhas, galhos e caule de D. bipinnatum incorporados
à dieta artificial para S. frugiperda provocaram mortalidades moderadas tanto para o
ciclo larval quanto total a 1000,0 mg kg-1 quando comparados ao controle, sendo o
extrato do caule o mais ativo. Os extratos etanólicos das folhas e galhos mostraram
também ação sobre a duração da fase larval e sobre o peso pupal. Esses resultados
sugerem a realização de novos estudos com os extratos visando ao isolamento de seus
constituintes ativos.
Insecticide activity of Dilodendron bipinnatum on the fall armyworm
ABSTRACT: The biological activity of organic extracts of leaves, branches and stems
of Dilodendron bipinnatum (Sapindaceae) was evaluated on Spodoptera frugiperda
(J.E. Smith) in laboratory conditions. The organic extracts (at 1000.0 mg kg-1) were
incorporated into an artificial diet and offered to S. frugiperda during their larval stage.
The parameters evaluated were length of larval and pupal stages and mortality of larval
and total cycle stage and pupae’s weight. The ethanolic extracts of leaves, branches
and stems of D. bipinnatum showed moderate insecticidal activity for the larval and
total cycle of S. frugiperda at 1000.0 mg kg-1 when compared to the control.
KEYWORDS: Spodoptera frugiperda; Sapindaceae; botanical insecticide.
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FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFESSORES: EXPERIÊNCIA E
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RESUMO: O objetivo do artigo é apresentar e discutir resultados iniciais de uma
pesquisa que vem sendo realizada em uma das Diretorias de Ensino da Secretaria do
Estado da Educação do Estado de São Paulo. O foco da investigação é o processo
de formação dos professores em duas de suas escolas. Essa formação tem sido
desenvolvida pelos professores coordenadores da oficina pedagógica, sob a orientação
de uma supervisora de ensino. A metodologia é qualitativa e exploratória, tendo como
instrumento um quadro para levantar as potencialidades dos alunos de uma determinada
série, os processos de ensino e aprendizagem por eles vivenciados e as intervenções
educacionais que têm sido realizadas pelos seus professores. Além desse instrumento,
são feitas observações durante cada um dos três encontros com os professores das
escolas. O quadro, respondido no primeiro encontro, serve como guia para duas
devolutivas elaboradas pelos professores coordenadores a serem trabalhadas nos dois
encontros subseqüentes. Por meio dos quadros e das observações, são explorados os
processos pelos quais os professores podem desenvolver-se, inseridos no paradigma
da formação permanente, que possibilita a superação da ruptura entre formação inicial
e continuada. Além disso, trata-se de uma formação na escola e para a escola, que
busca a teorização da prática, essencial ao atendimento das necessidades atuais dos
alunos dos ensinos fundamental e médio. Os resultados preliminares indicam que
esse trabalho tem o potencial de auxiliar os professores nesse caminho de formação
contextualizado e significativo tanto para eles mesmos como para seus alunos.
PALAVRAS-CHAVE: Formação permanente; Professores; Escola Pública.
Introdução
O objetivo deste artigo é explicitar e discutir alguns resultados preliminares
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de uma pesquisa sobre formação de professores baseada em uma ação de formação
desenvolvida no contexto de uma das Diretorias de Ensino da Secretaria do Estado
da Educação do Estado de São Paulo. Partimos da premissa de que a formação de
professores deve ser permanente. Cremos que uma formação permanente de professores
condiz com as atuais demandas sociais, relativas tanto à nova sociedade da informação
e do conhecimento, como da nova clientela da escola pública, que abrange segmentos
sociais diversos, com novas necessidades a serem atendidas.
Dentro dessa perspectiva, rejeitamos a tradicional segmentação entre formação
inicial e continuada, acreditando que a formação dos professores deve desenvolverse em um contínuo. Por isso, decidimo-nos por iniciar um processo de formação de
professores em duas escolas públicas, que esperamos desenvolver-se de forma tal que
fomente nos professores participantes a percepção de que suas formações devem ser
permanentes.
Essa formação tem sido desenvolvida pelos professores coordenadores da
oficina pedagógica, seção da Diretora de Ensino, que cuida dos aspectos pedagógicos
das escolas públicas abrangidas, sob a orientação de uma supervisora de ensino. A
metodologia é qualitativa, de natureza exploratória, tendo como instrumento um
quadro que serve para levantar as potencialidades dos alunos de uma determinada
série, os processos de ensino e aprendizagem por eles vivenciados e as intervenções
educacionais que têm sido realizadas pelos seus professores. Além desse instrumento,
são feitas observações durante cada um dos três encontros com os professores das
escolas. O quadro, respondido no primeiro encontro, serve como guia para duas
devolutivas elaboradas pelos professores coordenadores a serem trabalhadas nos dois
encontros subseqüentes. Portanto, contamos com os quadros e as observações para
explorar os processos pelos quais os professores podem desenvolver-se inseridos no
paradigma da formação permanente, que supera, a nosso ver, a ruptura entre formação
inicial e continuada. Além disso, trata-se de uma formação na escola e para a escola,
que busca a teorização da prática, essencial ao atendimento das necessidades atuais de
nossos alunos.
Nossos resultados preliminares indicam que esse trabalho tem o potencial de
auxiliar os professores nesse caminho de formação contextualizado e significativo
tanto para eles mesmos como para seus alunos.
Do ponto de vista organizacional, este trabalho divide-se em três partes,
a primeira delas trata de nossos fundamentos teóricos, em seguida explicaremos o
contexto da pesquisa e a metodologia de investigação. Finalmente, apresentaremos
alguns dos nossos resultados preliminares.
Fundamentação teórica
Desde meados do século XXI, vem se discutindo a pertinência da formação
de professores dentro de uma tradição que estabelecia uma dicotomia entre formação
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inicial e formação continuada.
No que se refere à formação inicial, Lombardi (2006), em seu estudo sobre
a formação de professores de Língua Portuguesa, revela que essa formação inicial
ainda tem sido estruturada por muitas instituições de ensino superior como um suporte
teórico para atividades de ensino futuras.
Essa premissa é corroborada por Lima (2004), que divide a formação inicial de
professores no curso de pedagogia em três fases: a primeira vai do seu nascimento até
a reforma universitária de 1968; a segunda da reforma de 1968 até a LDB no 9.394/96
e a terceira da publicação dessa lei até os dias de hoje. Para a autora, esse curso era
organizado, nas duas fases, de forma conteudista e fragmentária. Na primeira, era
implementado o modelo de formação inicial conhecido como três mais um. Isto é, três
anos de estudos específicos de um determinado campo de conhecimento, mais um ano
de estudos voltados à área educacional, preenchido com disciplinas tais como didática,
psicologia da educação, estrutura e funcionamento do ensino, estágio supervisionado
e prática de ensino. Dentro desse modelo, que separava o bacharelado da licenciatura,
a crença subjacente era a que o importante era o conteúdo, as formas de ensinar, ou
seja, o conhecimento pedagógico do conteúdo poderia ser atingido posteriormente,
com algumas noções de educação e experiência profissional. Parece-nos que esse
modelo funcionou por muito tempo, pois a antiga escola de primeiro e segundo grau
se adequava àquela formação, que, por sua vez, era adequada àquela escola.
Na segunda fase (LIMA, 2004), foram instituídas as habilitações profissionais,
pelas quais os alunos optavam em um determinado momento do curso, tornando-se
especialista em áreas tais como administração ou orientação educacional. Observouse, nesse período, o retalhamento da formação, segundo as diferentes funções a serem
desempenhadas na escola e no sistema educacional.
A fase atual, para a autora, iniciada com a atual LDB (no 9.394/96), caracteriza-se
pela “substituição da concepção de conhecimento científico como nocional e imutável
pela visão do ser humano como responsável pela construção do conhecimento em
interação com o ambiente” (LIMA, 2004, p.17).
Concordamos com Lima (2004) quando ela afirma que a situação da escola
vai se tornando, no final do século XX, cada vez mais complexa. Não se trata mais de
atender a estratos sociais dos quais se conheciam as necessidades, mas sim de atender
a todos. Para atender a todos, faz-se necessário formar um professor capaz de lidar
com o conhecimento em construção, tendo na educação um compromisso político:
“carregado de valores éticos e morais, que considere o desenvolvimento da pessoa
e a colaboração entre iguais e que seja capaz de conviver com a mudança e com a
incerteza” (LIMA, 2004, p.18).
Mudança, incerteza e complexidade são, para Hargreaves (2004), alguns
dos aspectos fundamentais da sociedade atual, que, segundo o autor, apesar de ser
conhecida como sociedade do conhecimento, deveria ser denominada a sociedade
da aprendizagem. Sim, pois vivemos em uma época na qual os conhecimentos estão
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em permanente mudança. Não há mais certezas, pois o que está certo hoje pode
não ser mais verdadeiro amanhã. Além desse aspecto da permanente mudança, que
gera a incerteza, temos a questão da complexidade, relacionada, mormente, a uma
incomensurável produção diária de conhecimento, além da impossibilidade de
estabelecer limites disciplinares aos diferentes campos do conhecimento (MORIN,
2000; DEMO, 2004).
Tendo como perspectiva a sociedade do conhecimento e da aprendizagem
(HARGREAVES, 2004) e as novas demandas educacionais (LIMA, 2004),
percebemos como a formação inicial do professor não pode mais ficar restrita aos
cânones universitários, mas deve, de alguma forma, dialogar com a prática (SPINA;
NASCENTE, 2008). Pensamos que haja a necessidade de uma teorização da prática,
isto é, da prática educacional devem originar-se questões a serem respondidas por
diferentes referencias teóricos. Trata-se de uma formação inicial realizada, como
propõe Imbernón (2005) na escola e para a escola, dentro do paradigma reflexivo
(SCHÖN,1983; ZEICHNER, 1993; ALARCÃO, 2003).
André (2004) faz um Estado da Arte sobre a formação dos professores nas
pesquisas dos anos 1990. Ela constatou que a maior parte dessas pesquisas teve
como foco as formações inicial e continuada; em menor número, foram produzidas
pesquisas sobre identidade e profissionalização. Os estudos sobre a Escola Normal
e as licenciaturas revelam uma ótica bastante parcelada da formação docente, pois
os temas abordados geralmente relacionam-se ao funcionamento de cursos e de
disciplinas isoladas. O maior número de estudos concentra-se no trabalho docente,
enquanto ao aluno de licenciatura, ou seja, o professor em formação, houve muito
pouca atenção nas investigações realizadas. Em suma, o conteúdo das pesquisas
do período concentra-se em disciplinas e experiências relativas a particularidades
dos cursos. “Há muita redundância de conteúdos, aspectos, formas de abordagem e
pouca exploração de questões atuais, como as de raça e gênero, violência, drogas,
disciplina, meios de comunicação, informática, bem como questões culturais de
vários tipos” (ANDRÉ, 2004, p. 84).
No que concerne à formação continuada (ANDRÉ, 2004), a maioria dos
trabalhos diz respeito a propostas oficiais de Secretarias de Educação, seguida
da formação em serviço, prática pedagógica e análise de cursos e programas de
instituições. Outro dado interessante é que, naquele período, a identidade e a
profissionalização docente ainda eram pouco exploradas, sendo ainda raros estudos
voltados à formação do professor reflexivo.
Aspectos silenciados (ANDRÉ, 2004), isto é, ausentes nas pesquisas, são
aqueles voltados à formação política dos professores, suas condições de trabalho,
salários, sindicalização. Mormente, aqui nos interessa explicitar o dado apresentado
pela autora de que estão totalmente ausentes no período estudos sobre a formação de
professores para atuar em movimentos sociais, com crianças em situação de riscos,
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com adultos, com crianças portadoras de necessidades especiais e com o ensino
em áreas rurais. Portanto, parece-nos claro que pensar a formação do professor na
sociedade atual é pensar em como educar esses seguimentos ausentes nas pesquisas
realizadas durante os anos 1990.
Também depreendemos do trabalho de André (2004) que as ações de formação
no período incluíam cursos, seminários, grupos de estudo e ações integradas ao
projeto pedagógico da escola, além de formações que articulavam ações conjuntas
entre universidades e escolas. Apesar de nominalmente essas formações abordarem
a reflexão sobre a prática, a defesa do trabalho coletivo e a formação do professor
pesquisador, a autora afirma que elas tiveram um caráter bastante tradicional, por
meio de oferta de cursos, não levando em consideração saberes, sentimentos, valores,
atitudes e concepções dos professores.
Diante da atual sociedade do conhecimento e da aprendizagem e dos novos
seguimentos sociais a serem atendidos na escola pública atual, entendemos que
a formação do professor deve ser permanente, eliminando a segmentação entre
formação inicial e continuada. Cremos que essa segmentação pressupõe, por si só,
certa divisão entre teoria e prática; em outras palavras, o período da graduação seria
o do aporte teórico, que deveria subsidiar a aprendizagem voltada para a prática,
foco da formação continuada. A formação continuada, baseada principalmente em
cursos, seria mais pontual do que a inicial, voltada a resolver problemas do dia-adia escolar, sem pretensões mais amplas de desenvolvimento profissional, enfim,
formação da prática para a prática.
Um dos precursores da premissa da formação permanente a qual defendemos
foi Imbernón (2005), para quem toda a formação docente deve ser feita dentro da
escola, inclusive a inicial. Na verdade, o autor desloca o eixo da formação inicial de
professores de como vem sendo feito até o momento, em um movimento da teoria
para prática, para o sentido inverso, isto é, as práticas na escola é que devem subsidiar
as propostas teóricas dos cursos. Ele sugere que nas licenciaturas sejam introduzidas
metodologias propiciadoras a aprendizagens profissionais reflexivas, servindo de
base ao aprendizado ao longo da vida, motivado pelas rápidas transformações sociais,
econômicas e tecnológicas que estamos vivendo e que compõem a complexidade da
atividade docente em nosso tempo. Dentro desse paradigma de formação inicial,
os professores poderiam desenvolver competências possibilitadoras de processos
permanentes de formação.
Reportamos-nos ainda a Vieira-Abrahão (2003), que, ao estudar a formação
de professores de Língua Estrangeira, conclui que é pertinente dar aos graduandos
das licenciaturas a oportunidade de iniciar sua construção profissional durante os
anos na universidade, que deve se prolongar ao longo de suas vidas. Essa construção
deve se estabelecer por meio de uma atitude crítica e flexível em relação às teorias
que devem embasar seus trabalhos pedagógicos. Ela propõe o incentivo a práticas
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reflexivas desde a graduação, com as quais o aluno-professor deve se comprometer,
buscando minimizar a lacuna entre teorias aprendidas na universidade e a prática
profissional, a qual deve preparar-se gradualmente para gerir.
Levando em consideração esses referenciais teóricos, apoiamo-nos finalmente
em Imbernón (2009) para argumentar que o processo de formação que estamos gerindo
constitui-se de algumas das características que o autor considera fundamentais na
formação permanente do professorado. São elas: levar em consideração a opinião
dos professores participantes no processo de formação a ser desenvolvido; apoiar,
por meio da formação, os professores em suas aulas e também considerar que a
formação dos professores é influenciada tanto pelo contexto interno (a escola) como
pelo contexto externo (a comunidade).
Metodologia e contexto de formação e de pesquisa
A Diretoria de Ensino na qual se insere o processo de formação estudado
tem sob sua jurisdição 53 escolas espalhadas por 10 municípios. A função desse
órgão é dar apoio às unidades escolares em todas as suas atividades. No que se
refere aos processos de ensino e aprendizagem, atividade-fim das escolas de Ensino
Fundamental e Médio, há a Oficina Pedagógica, cuja função é nortear o trabalho
pedagógico nas escolas de acordo com as diretrizes da Secretaria de Estado da
educação a qual é vinculada.
O trabalho pedagógico envolve 15 Professores Coordenadores representantes
de diferentes áreas/disciplinas e dos segmentos de ensino: de Ciclo I, Ciclo II e Ensino
Médio, Educação Especial e Tecnologia. Cabe a esses profissionais, subsidiados por
supervisores de ensino, orientar as equipes gestoras e professores coordenadores
para que maximizem as possibilidades de aprendizagem dos alunos.
Fazendo uma retrospectiva histórica, tradicionalmente, o trabalho das
Oficinas Pedagógicas era voltado para as orientações técnicas com ênfase na
reprodução de materiais, processos metodológicos e recursos. Isso levou a própria
equipe das oficinas e os professores da rede estadual de ensino a uma ação mecânica,
sem reflexão teórica e com resultados não satisfatórios. Durante a última década,
no entanto, esse trabalho tem passado por transformações filosóficas, políticas,
teóricas e, conseqüentemente, práticas e estruturais. As transformações iniciaram-se
na composição da Oficina Pedagógica e nos papéis que cada Professor Coordenador
desempenhava: de reprodutor a mediador do saber.
É nesse contexto que se privilegia a formação continuada do Professor
Coordenador da Oficina Pedagógica, do grupo gestor das escolas com foco numa
ação que visa a gerenciar o indivíduo e suas potencialidades, o processo de ensinar
e aprender, por meio da metodologia da resolução de problemas (ação-reflexãoação). A implementação do currículo na rede estadual de ensino no Ciclo II e Ensino
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Médio evidenciou essa necessidade. Porém, vieram à tona muitos mitos, crenças,
julgamentos de valor, conceitos e a descrença na própria prática pedagógica.
As escolas começaram um processo de investigação e reflexão sobre a sua
clientela, as dificuldades de aprendizagem e os resultados das avaliações externas,
principalmente os do SARESP (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do
Estado de São Paulo) de 2008. Não sabendo como resolver seus problemas, elas
solicitaram à Oficina Pedagógica orientações. Foi nesse contexto que julgamos
pertinente e factível estabelecer juntamente com os professores dessas escolas um
processo de formação, o qual deveria ser investigado, por meio de uma metodologia
qualitativa e exploratória de pesquisa, para que pudéssemos aferir os resultados
dessa formação dentro do paradigma da formação permanente (IMBERNÓN, 2005,
2009)
Pensamos, então, em iniciar um trabalho de formação, nos Horários de
Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPCs), envolvendo a equipe escolar (Supervisor
de Ensino, Diretores, Professores Coordenadores e Professores). Concebemos o
desenvolvimento dessa formação por meio de uma metodologia voltada à resolução
de problemas por meio da teorização da prática profissional, na qual todos os
envolvidos ensinam e aprendem, teorizando e praticando.
Estabelecemos a organização do processo de formação da seguinte forma:
foram realizados três encontros em Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC)
com os professores de cada uma das escolas envolvidas. No primeiro encontro, foram
coletados dados por meio de um quadro de levantamento de indicadores (nosso
instrumento de formação e pesquisa). O quadro constitui-se de três colunas a serem
preenchidas pelos professores sob os seguintes títulos: Potencialidades; O que lhe
chama atenção em relação ao processo de ensino e aprendizagem?; Intervenções
realizadas. O objetivo do uso da tabela é mapear a clientela escolar, as crenças,
conceitos e pré-conceitos dos professores em relação aos alunos, processo de ensinar
e aprender e como lidam com as intervenções presentes e futuras.
Após o primeiro encontro em que foram colhidos os dados da tabela, os
Professores Coordenadores das áreas de Português e Educação Especial da Oficina
Pedagógica analisaram/estudaram esses dados para a construção das devolutivas a
serem dadas nos próximos dois encontros.
Resultados preliminares
Apresentaremos o quadro de levantamento de indicadores preenchido em uma
das escolas na qual está se desenvolvendo a formação para que se possa entender
o trabalho realizado nos dois encontros subseqüentes, ao qual analisamos para que
possamos compreender o processo de formação em curso:
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Levantamento de indicadores
EE. _____________________
Potencialidades dos
Alunos

O que lhe chama
atenção em relação ao
processo de ensino e
aprendizagem

Intervenções realizadas

(7ª C) Apáticos e
descompromissados;
defasados em termos de
aprendizagem; contexto
externo: família; contexto
interno: indisciplina;
defasagem conhecimento e
dificuldades.

Desinteresse

Já tentamos de tudo:
trabalho em dupla,
leitura (o que vocês
querem? Me ensinem
a fazer com que vocês
melhorem)

(8ª D) São questionadores,
querem aprender, são
politizados.

Eles querem aprender.
Eles vão além do que
você oferece.

Leitura, trabalhos em
grupos.

(8H) Alunos analfabetos,
copistas e apáticos.

Tentamos diversas
estratégias e não
obtivemos resultados.

(7 F) Ofendem-se
facilmente,
são apáticos, têm baixa
auto-estima, não têm
mais material, destroem o
material do professor (há 5
alunos analfabetos).

Manter a disciplina
quando pede que eles
ajudem.

Avaliação oral, pede
ajuda a alguns alunos
para que trabalhem com
os que têm vontade
(monitores), cartões
verde, amarelo e
vermelho para controlar
a disciplina.

(...) Energia e apatia pelo
estudo, problemas de
alfabetização.

Difícil trabalhar na sala,
os alunos dizem que só
estão aqui por obrigação.

O que vocês gostariam
de trabalhar, com qual
assunto?

(...) Os alunos não têm
limites, querem extravasar
de alguma forma.

Preferem textos com
ilustração

Textos com desenhos,
os alunos são bobos por
não aproveitar o seu
potencial.
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No segundo encontro, no qual foi dada a primeira devolutiva em relação ao
quadro preenchido, nosso objetivo foi refletir junto com os professores sobre o fato
de que muitas de suas queixas em relação aos alunos são na verdade potencialidades
adormecidas nos aprendizes que se expressam por meio de comportamentos
inadequados (ARMSTRONG, 2001). Essa análise foi baseada na Teoria das
Inteligências Múltiplas, de Howard Gardner (1995), na qual as habilidades de
cada inteligência são potencialidades que nos ajudam alavancar o processo de
aprendizagem. Também utilizamos a pesquisa de Almeida Filho (2006) sobre as
competências de ensinar para refletirmos sobre o processo de ensinar e aprender, tanto
do professor quanto do aluno, e como uma das competências, a implícita, influencia
e determina o olhar do professor para as potencialidades do aluno e os caminhos do
saber científico e do saber Empírico em sua prática pedagógica. Percebemos, ainda,
que os professores tinham dificuldade em conceituar sujeito, ensinar, aprender,
leitura, escrita e alfabetização. Nossa análise do primeiro e do segundo encontros
baseada no quadro e em nossas observações nos leva a crer que, apesar de terem
passado por processos de formação inicial e continuada, os indicadores levantados e
as discussões subseqüentes nos remetiam a uma abordagem tradicional de ensino e
a uma falta de planejamento nas intervenções pedagógicas.
No terceiro encontro foi discutida a diferenciação entre distúrbios e
dificuldades de aprendizagem. Por meio dessa discussão, inferimos que os professores
tinham apenas um conhecimento empírico dos processos de alfabetização, leitura e
escrita. Portanto, fez-se necessário conceituar aprendizagem, conhecimentos prévios
e o saber do ponto de vista do aprendiz (WEISZ, 1999) para refletir sobre algumas
práticas tradicionais de leitura, cópia e escrita em contraste com o ensino para
resolução de problemas.
Na tentativa de assegurar o processo de formação permanente, orientamos
o Professor Coordenador da escola sobre a necessidade da continuação do estudo
durante os HTPCs sobre os temas abordados e para tanto deixamos como referências
textos, vídeos, sites e livros.
Considerações finais
Consideramos que houve aprendizagem tanto dos professores envolvidos
quanto dos Professores Coordenadores da Oficina Pedagógica. O levantamento
seguido das devolutivas são específicos e únicos em cada escola e tiveram o potencial
de estabelecer estratégias para uma formação dentro da escola, de acordo com seus
problemas e necessidades. Estes foram teorizados para que os professores percebessem
a importância de diferentes mananciais teóricos para sua formação. Esperamos,
assim, que essa formação fomente nos professores o desejo de desenvolverem-se de
maneira permanente.
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Permanent teacher development: experience and reflection
ABSTRACT: The aim of the article is to explain and discuss preliminary results of an
investigation which has been carried out in one of the State of São Paulo Educational
Office Branches. The research focus is a teacher development process in two public
schools. This teaching development program has been lead by the coordinating teachers
of the educational workshop, under the guidance of an educational supervisor. The
methodology is qualitative and exploratory, having as its instrument a table aimed at
raising students’ potentialities at a certain grade, the teaching and learning processes
by which they have been through and the educational interventions made by their
teachers. Besides this instrument, observations have been made during each one of
the three meetings with the teachers in each school. The table, fulfilled at the first
meeting, is used as a guide for two feedback sessions elaborated by the coordinating
teachers. Thus, the table and the observations are used to explore the processes by
which the teachers may develop within the permanent development paradigm, which
seems to overcome the rupture between initial and in service teaching development. In
addition, it is a model of teacher development in the school and for the school, which
seeks for the theorization of the practice, essential to attend the elementary and high
school students’ needs. The initial results indicate that this work has the potential of
helping teachers in this way of development, contextualized and meaningful, not only
for themselves, but for their students as well.
KEYWORDS: Permanent development; Teachers; Public School.
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DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE DE INDICADORES
FINANCEIROS: LEIS DE POTÊNCIA E OUTLIERS
Lucas SAURA1
Evandro Marcos Saidel RIBEIRO2
Alberto Borges MATIAS3
RESUMO: Neste artigo, analisamos o problema de variações extremas encontradas
em indicadores financeiros. Consideramos indicadores frequentemente empregados
em análise de insolvência bancária e uma amostra de 458 bancos. O método de análise
proposto sugere tratar variações extremas não como sendo atípicas, mas sim como
variações típicas de distribuições mais específicas, como, por exemplo, distribuições
que apresentam leis de potência. Neste contexto, é feita uma revisão no conceito de
outlier, palavra muitas vezes utilizada para designar variações atípicas. Como resultado,
observa-se, de forma geral, que, considerando variações extremas, as distribuições de
probabilidade apresentam características assintóticas de leis de potência. Trabalhos
futuros poderão explorar os detalhes quantitativos das distribuições de probabilidade
para cada indicador.
PALAVRAS-CHAVE: Distribuição de probabilidade; indicadores financeiros;
outlier; leis de potência.
Introdução
A distribuição estatística de variáveis relacionadas a índices financeiros revela,
em geral, a presença de valores extremos bastante afastados das demais observações.
Muitas pesquisas denominam essas observações extremas como outliers. Uma prática
comum em pesquisas nas quais ocorrem presença de outliers nas amostras é analisar
o impacto de levar em conta ou não tais observações extremas. Não é raro encontrar
pesquisas nas quais valores extremos são eliminados da análise, limitando assim as
conclusões. No entanto, no caso de índices financeiros, existem evidências de que os
valores extremos estão distribuídos de acordo com leis de potência (GABAIX et al.,
2003). Neste contexto, o presente artigo investiga variações extremas de indicadores
1 Instituto de Ensino e Pesquisa em Administração – INEPAD, R. Marechal Rondon 571, 14020-220, Ribeirão Preto, SP. E-mail:
lsaura@fearp.usp.br
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Departamento de Contabilidade, Faculdade de Economia Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP), Universidade de São Paulo (USP), 14040-900, Ribeirão Preto, SP. E-mail: saidel@fearp.usp.br
3 Departamento
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
de Administração, Faculdade de Economia Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP), Universidade de São Paulo (USP), 14040-900, Ribeirão Preto, SP. E-mail: matias@usp.br

114

Multiciência, São Carlos, 10: 114 - 128, 2010

DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE DE INDICADORES FINANCEIROS: LEIS DE POTÊNCIA E OUTLIERS

financeiros, de forma a caracterizá-las como pertencentes ao limite assintótico de uma
distribuição de lei de potência.
O uso de indicadores financeiros no processo de tomada de decisão e
elaboração de modelos de previsão, como modelos de solvência e insolvência, tem
sido intensificado há algum tempo (MATIAS, 1999). Para o desenvolvimento desses
modelos, são considerados indicadores (variáveis) que contribuem no dia-a-dia da
atividade da empresa, como: Ativo Total, Grau de Alavancagem, Custo Estrutural,
Custo de Captação, Rentabilidade do Ativo, dentre outros. Neste cenário, tornase relevante o estudo detalhado sobre as propriedades estatísticas destas variáveis,
uma vez que dependendo do modelo utilizado, alguns pressupostos podem não serem
satisfeitos. No caso de leis de potência, até mesmo o valor esperado da variável não
tem uma definição estável (MANTEGNA e STANLEY, 2000)
A proposta deste trabalho é analisar as variáveis utilizadas frequentemente em
modelos de previsão de solvência e insolvência, com foco na descrição das variações
extremas, de forma a verificar ou não a ocorrência de leis de potência. Este trabalho
está organizado da seguinte forma: na seção Referencial Teórico, é apresentado um
resumo sobre o conceito de variações extremas e outliers, bem como um resumo sobre
a literatura que trata da descrição estatística de indicadores financeiros e a utilização
destes indicadores em modelos estatísticos. Na seção Metodologia, são apresentadas
características do método empregado neste trabalho, uma descrição da amostra e as
técnicas empregadas para o estudo. Na sequência, são apresentados os resultados da
análise e feitas as considerações finais sobre o desenvolvimento desta pesquisa.
Referencial Teórico
O estudo de Frecka e Hopwood (1983) observa que a presença de outliers
exerce grande influência sobre as estimativas dos parâmetros das distribuições. Essa
presença de outliers em distribuições de índices financeiros leva ao questionamento
sobre a validade da aplicação de métodos estatísticos que têm a premissa de que as
distribuições sejam normais (gaussianas) (FRECKA e HOPWOOD, 1983). Outros
autores ainda ressaltam que a normalidade das variáveis é obtida se os outliers são
removidos da análise. No entanto, a retirada de observações deve ser bem justificada,
pois limita a generalização do estudo. No cenário internacional, essa problemática tem
levado a aplicações de modelos não-paramétricos em pesquisas na área de desempenho
(FERNANDES-CASTRO e SMITH, 1994).
Os principais motivos encontrados para o aparecimento de observações
atípicas podem ser resumidos em três categorias: erros de medição, erros de execução
e variabilidade inerente dos elementos da população. Uma vez detectado que o motivo
da observação é de natureza relacionada a erros, tal observação deve ser eliminada
da análise. A questão então se volta para a variabilidade dos elementos, que pode
ser causada pela natureza da distribuição de probabilidade; neste caso, espera-se uma
variabilidade típica de distribuições com caudas densas ou dentre as quais podemos
Multiciência, São Carlos, 10: 114 - 128, 2010
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destacar as distribuições descritas por Leis de Potência (GABAIX et al, 2003).
Por meio da seleção de indicadores financeiros, que serão apresentados a seguir,
é proposto aqui estudar características da distribuição estatística desses índices, já
que são importantes ferramentas na tomada de decisões. Para tanto, tomaremos como
referência teórica o estudo de Lev e Sunder (1979) sobre índices financeiros, bem
como o estudo de Frecka e Hopwood (1983), sendo este segundo o direcionador da
pesquisa a ser reproduzida para uma amostra de indicadores financeiros de instituições
financeiras brasileiras.
Metodologia
Segundo Figueira e Manuela (1998), independente de suas causas, o estudo de
outliers deve ser realizado em várias fases. Primeiramente, devem-se identificar quais
observações de determinada amostra são potenciais outliers. Tal identificação é feita
por meio de métodos como Box-plot, Modelos de Discordância, Teste de Dixon, Teste
de Grubbs, Z–scores etc.
Ainda de acordo com o estudo de Figueira e Manuela (1998), na segunda fase,
o objetivo é eliminar a subjetividade inerente à fase anterior e identificar se são outliers
em potencial ou são outliers efetivamente. Na terceira e última fase, é preciso decidir
o que será feito com as observações discordantes.
No presente artigo, foram selecionados indicadores financeiros de 458
Instituições Financeiras, divulgados em 03/2008. Os valores foram obtidos na base de
dados do sistema Visionarium (INEPAD, 2009) e analisados no programa Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS). Os indicadores selecionados para análise
são: Alavancagem, Ativo Total, Custo de Captação, Custo Estrutural, Inadimplência,
Insolvência, Liquidez Corrente, Log do Ativo Total, Margem da Atividade Bancária e
Rentabilidade do Ativo.
O método de análise empregado consistiu das seguintes etapas:
1. Análise estatística descritiva da amostra de todos os indicadores
(variáveis);
2. Teste de Normalidade das variáveis;
3. Análise gráfica para verificar possíveis valores atípicos;
4. Remoção de valores considerados atípicos (erros);
5. Teste de Normalidade das variáveis (amostra com casos atípicos
removidos);
6. Análise gráfica para verificar possíveis valores atípicos;
7. Decisão: remover ou não valores atípicos (devido à variabilidade);
8. Investigação da distribuição para verificar existência de lei de potência.
Na próxima seção, são apresentados os resultados obtidos em cada uma das
etapas listadas acima.
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Resultados
Nesta seção, apresentamos os resultados obtidos nas etapas definidas na seção
anterior. Os resultados foram obtidos através do software SPSS.
1. Estatística Descritiva
Nesta etapa da análise, foi observada uma amostra com dados de 458 instituições
financeiras, do período de 03/2008, com validação de 100% da amostra, para todos os
10 indicadores financeiros em análise (Alavancagem, Ativo Total, Custo de Captação,
Custo Estrutural, Inadimplência, Insolvência, Liquidez Corrente, Log. do Ativo Total,
Margem da Atividade Bancária e Rentabilidade do Ativo).
A Tabela 1 apresenta o resultado da estatística descritiva. Para as variáveis em
análise, com exceção da variável Log Ativo Total, observa-se que os valores de desvio
padrão são maiores do que os valores de média. Com relação às medidas de assimetria
e curtose, observa-se que algumas variáveis apresentam valores muito diferentes da
referência da distribuição normal (para a distribuição normal assimetria = 0 e curtose =
3). Em particular, para as variáveis Custo Estrutural, Liquidez Corrente e Rentabilidade
do Ativo, os valores de assimetria são muito elevados (aproximadamente 457), tornando
necessária uma investigação sobre a forma da distribuição.
2. Teste de Normalidade das variáveis
Com o objetivo de investigar a normalidade das variáveis, foram realizados
testes de normalidade de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk. Os resultados são
apresentados na Tabela 2. Como pode ser visto, apenas para o indicador Log do
Ativo Total o teste de Kolmogorov-Smirnov resultou em normalidade não rejeitada.
Porém, para o mesmo indicador, pelo teste de Shapiro-Wilk, rejeita-se a hipótese de
normalidade. Dessa forma, há evidência amostral para rejeitar que as amostras sejam
de populações com distribuição normal.
Tabela 1: Estatística descritiva para 10 indicadores financeiros, considerando uma amostra de 458
instituições financeiras. São apresentados os valores de mínimo, máximo, média, desvio padrão,
assimetria e curtose, de acordo com o output do software SPSS.
Variáveis
Alavancagem (%)
Ativo Total
Custo de Captação (%)
Custo Estrutural (%)
Inadimplência (%)
Insolvência (%)
Liquidez Corrente (%)
Log Ativo Total
Margem da Atividade Bancária (%)
Rentabilidade do Ativo (%)
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Mínimo
0,19
431,00
-7,50
0,00
0,00
0,00
-0,22
2,63
-2902,82
-61979,30

Máximo
7882,01
3,99E+08
929,51
64412,82
100,00
100,00
2469417,02
8,60
1304,84
588,70

Média
446,07
7,38E+06
16,53
161,12
12,35
4,52
6714,01
5,28
9,17
-126,36

Desvio Padrão
800,20
3,61E+07
82,27
3009,17
20,42
13,01
1,15E+05
1,24
202,90
2896,86

Assimetria
4,389
7,819
7,880
21,394
2,021
5,367
21,343
0,185
-10,882
-21,393

Curtose
27,089
67,613
69,171
457,805
3,679
33,099
456,332
-0,447
159,904
457,787
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Tabela 2: Teste de Normalidade: Kolmogorov-Smirnov (correção de significância de Liliefors) e
Shapiro-Wilk. Resultados obtidos pelo software SPSS para amostra de 458 empresas.
Variáveis
Alavancagem (%)
Ativo Total
Custo de Captação (%)
Custo Estrutural (%)
Inadimplência (%)
Insolvência (%)
Liquidez Corrente (%)
Log Ativo Total
Margem da Atividade Bancária (%)
Rentabilidade do Ativo (%)

Kolmogorov-Smirnov
Estatística
Sig.
0,289
0,000
0,419
0,000
0,439
0,000
0,481
0,000
0,273
0,000
0,364
0,000
0,477
0,000
0,032
0,200
0,345
0,000
0,502
0,000

Shapiro-Wilk
Estatística
0,552
0,197
0,185
0,026
0,670
0,369
0,029
0,990
0,224
0,025

Sig
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,003
0,000
0,000

3. Análise gráfica para verificar possíveis valores atípicos
Por meio de análise gráfica, apresentada a seguir (Figuras 1 a 5), é possível
verificar qualitativamente que os indicadores não são normalmente distribuídos. É
possível analisar que, na maioria dos casos, existem pontos que fogem da reta que
define a aderência à distribuição normal. Apenas no caso do indicador Log Ativo
Total pode-se perceber que a distribuição dos indicadores se aproxima de uma
distribuição normal, com um pequeno desvio nas extremidades da distribuição.
Quantitativamente, a normalidade da distribuição desse indicador (Log Ativo
Total) é rejeitada, conforme mostrado na Tabela 2.
O gráfico da Figura 2 (b) apresenta evidência de valor extremo que deve ser
investigado. Essa observação extrema da variável Custo Estrutural está localizada
completamente fora do padrão das demais. Esse valor extremo é candidato a ser
um caso de erro de medição ou erro de execução.
No gráfico de Liquidez Corrente, representado na Figura 4 (a), pode-se
também notar um ponto discrepante, fora da tendência, plausível também de
investigação, para se descobrir a causa dessa discrepância. No caso do indicador
Log Ativo Total, Figura 4 (b), observa-se uma aderência à distribuição normal
(reta) exceto para a extremidade inferior.
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(a)
(b)
Figura 1: Gráficos de quantis normais para (a) Alavancagem e (b) Ativo Total.

(a)
(b)
Figura 2: Gráficos de quantis normais para (a) Custo de Captação e (b) Custo Estrutural.

(a)
(b)
Figura 3: Gráficos de quantis normais para (a) Inadimplência e (b) Insolvência.
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(a)
(b)
Figura 4: Gráficos de quantis normais para (a) Liquidez Corrente e (b) Log Ativo Total.

(a)
(b)
Figura 5: Gráficos de quantis normais para (a) Margem da Atividade Bancária e (b) Rentabilidade do
Ativo.

A Figura 5 apresenta o gráfico dos quantis normais para as variáveis: Margem
da Atividade Bancária e Rentabilidade do Ativo. Nos dois casos, Figura 5 (a) e (b), são
verificadas discrepâncias.
Feita uma análise inicial da amostra de dados, é possível observar que
os indicadores analisados não apresentam distribuição normal (Tabela 2). Uma
exceção poderia ser considerara pelo indicador Log do Ativo Total, pois, como foi
citado anteriormente, apresenta distribuição próxima à normal, segundo o teste de
normalidade de Kolmogorov-Smirnov, porém, pelo teste de Shapiro-Wilk, também
se rejeita a hipótese de normalidade.
A análise gráfica da normalidade, feita através de gráficos de quantis normais
apresentados nas Figuras 1 a 5, ilustra a não normalidade das variáveis e ainda
indica a necessidade de se investigar os dados referentes a quatro variáveis, Custo
Estrutural (CE), Liquidez Corrente (LC), Margem da Atividade Bancária (MAB)
e Rentabilidade do Ativo (RA). O Gráfico dessas variáveis revelou observações
extremas fora do padrão de variabilidade amostral. Uma análise cuidadosa no banco
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de dados pode revelar se essas observações são erros.
4. Remoção de valores considerados atípicos (erros)
Identificadas as instituições com valores extremos atípicos, foi feita uma
nova análise, mas agora com a remoção de instituições com dados atípicos (erros).
Assim, foi observada uma amostra com dados de 456 instituições financeiras,
do período de 03/2008, com validação de 100% da amostra, para todos os 10
indicadores financeiros em análise (Alavancagem, Ativo Total, Custo de Captação,
Custo Estrutural, Inadimplência, Insolvência, Liquidez Corrente, Log do Ativo Total,
Margem da Atividade Bancária e Rentabilidade do Ativo).
5. Teste de Normalidade das variáveis (amostra com casos atípicos removidos)
Foram identificadas duas instituições financeiras para as quais os indicadores
apresentaram problemas. Nesse caso, o problema foi de erro no registro do valor do
indicador. Essas duas instituições foram removidas e tanto a estatística descritiva
quanto os testes de normalidade foram realizados novamente. Os resultados para
a estatística descritiva estão apresentados na Tabela 3, os resultados dos testes de
normalidade estão na Tabela 4.
Tabela 3: Estatística descritiva para 10 indicadores financeiros, considerando uma amostra de 456
instituições financeiras. São apresentados os valores de mínimo, máximo, média, desvio padrão,
assimetria e curtose, de acordo com o output do software SPSS.
Variáveis
Alavancagem (%)
Ativo Total
Custo de Captação (%)
Custo Estrutural (%)
Inadimplência (%)
Insolvência (%)
Liquidez Corrente (%)
Log Ativo Total
Margem da Atividade Bancária (%)
Rentabilidade do Ativo (%)
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Mínimo
0,19
431,00
-7,50
0,00
0,00
0,00
-0,22
2,63
-2902,82
-155,45

Máximo
7882,01
3,99E+08
929,51
494,11
100,00
100,00
59768,51
8,60
1304,84
588,70

Média
447,90
7,40E+06
16,60
20,57
12,40
4,54
1328,07
5,28
15,00
8,93

Desvio Padrão
801,48
3,62E+07
82,45
43,83
20,45
13,03
4922,97
1,24
160,66
44,08

Assimetria
4,382
7,802
7,862
6,039
2,014
5,356
8,062
0,188
-12,153
8,268

Curtose
26,990
67,303
68,857
48,281
3,650
32,948
78,641
-0,449
248,728
93,530
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Tabela 4: Teste de Normalidade: Kolmogorov-Smirnov (correção de significância de Liliefors) e
Shapiro-Wilk. Resultados obtidos pelo software SPSS para amostra de 456 empresas.
Variáveis
Alavancagem (%)
Ativo Total
Custo de Captação (%)
Custo Estrutural (%)
Inadimplência (%)
Insolvência (%)
Liquidez Corrente (%)
Log Ativo Total
Margem da Atividade Bancária (%)
Rentabilidade do Ativo (%)

Kolmogorov-Smirnov
Estatística
Sig.
0,288
0,000
0,419
0,000
0,439
0,000
0,319
0,000
0,272
0,000
0,364
0,000
0,394
0,000
0,032
0,200
0,316
0,000
0,312
0,000

Shapiro-Wilk
Estatística
Sig
0,552
0,000
0,198
0,000
0,185
0,000
0,430
0,000
0,672
0,000
0,370
0,000
0,252
0,000
0,990
0,003
0,254
0,000
0,345
0,000

Observam-se mudanças significativas na assimetria e curtose (Tabelas 3 e 4)
relacionadas a três variáveis (CE, LC e MAB) em comparação aos resultados anteriores
(Tabelas 1 e 2). Com relação às estatísticas das outras variáveis, não ocorreram grandes
diferenças. Os testes de normalidade (Tabela 4) resultaram em valores próximos aos
apresentados na Tabela 2. Dessa forma, há evidência amostral para garantir que,
mesmo com a retirada dos casos atípicos (erros), a distribuição dos dados amostrais
não converge para uma distribuição normal.
6. Análise gráfica para verificar possíveis valores atípicos
Nesta etapa (procedimento 6), são analisados os gráficos de quantis normais
para os indicadores: Custo Estrutural, Liquidez Corrente e Rentabilidade do Ativo.
Na análise anterior, foram verificados valores extremos incompatíveis (erros) com
a variação do indicador. Uma vez identificados como erros, esses outliers foram
removidos da amostra.
Os gráficos de quantis normais apresentados na Figura 6 para os indicadores
Custo Estrutural, Liquidez Corrente e Rentabilidade do Ativo podem ser comparados
com os gráficos das Figuras 2 (b), 4 (a) e 5 (b), respectivamente.
Mesmo após a remoção de erros, pode-se verificar, na Figura 6, que as
distribuições não correspondem à distribuição normal. Os pontos extremos apresentados
nestas figuras, em muitas análises são identificados como variações atípicas. No presente
trabalho, identificamos esses pontos como variações típicas, inerentes a uma amostra
proveniente de uma distribuição que não é normal. Em outras palavras, a análise visual
do gráfico sugere que esses extremos estão presentes devido à variabilidade amostral.
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Figura 6: Gráficos de quantis normais para (a) Custo Estrutural, (b) Liquidez Corrente e (c) Rentabilidade
do Ativo.

7. Decisão: remover ou não valores atípicos (devido à variabilidade)
Após análise estatística realizada com os indicadores financeiros selecionados,
pôde-se constatar estatisticamente que as distribuições dos indicadores financeiros
estudados não possuem formato de distribuição normal. Porém, as variações não parecem
mais serem atípicas, pois parecem surgir naturalmente devido à variabilidade amostral.
Feita essa conclusão, é possível agora abordar a discussão de como lidar com os
dados extremos, pois, como verificado, mesmo com a retirada dos erros, não foi possível
observar uma distribuição normal.
A consideração de outliers em nossa amostra pode causar distorções acentuadas
no formato das distribuições dos indicadores financeiros (quando a referência é a
distribuição normal). Todavia, é necessário observar e ter cuidado na eliminação de um
dado amostral. Na análise realizada anteriormente, foram retirados apenas dois elementos
de nossa amostra, considerados como outliers. No caso desses dois elementos, a premissa
Multiciência, São Carlos, 10: 114 - 128, 2010
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utilizada para a eliminação foi a ocorrência de erros provenientes do banco de dados,
ocasionados talvez por erros de medição ou de execução.
Tomamos por medida aqui caracterizar como outliers apenas os dados que
apresentam erros de medição e de execução. Assim, elementos da amostra que apresentam
um afastamento sistemático dos demais elementos não são denominados, aqui, como
outliers. Tais dados são necessários para descrever a distribuição da variável de forma
mais confiável.
8. Investigação da distribuição para verificar existência de lei de potência
Esta pesquisa está baseada no fato de que os valores dos indicadores financeiros
elevados apresentam um afastamento sistemático e que esse afastamento possa
ser explicado pela distribuição de probabilidade da variável. Uma distribuição de
probabilidade com limite assintótico do tipo lei de potência (GABAIX et al., 2003)
apresenta valores extremos sistematicamente mais espaçados, à medida que o valor da
variável aumenta. Empiricamente, a verdadeira distribuição só será verificada quando
valores extremos forem considerados na análise. Para exemplificar, a Figura 7 exibe um
comportamento do tipo lei de potência para a probabilidade do retorno do preço de ações
no mercado americano (GABAIX et al., 2003). Na Figura 7, P( rt > x) é a probabilidade
de que o módulo do retorno seja maior do que x, sendo x o retorno em unidades de desvio
padrão.

Figura 7: Exemplo de distribuição com Lei de potência P ( rt > x) é a probabilidade de que o módulo da
variável (neste caso o retorno) seja maior do que x, sendo x o retorno em unidades de desvio padrão. Fonte:
Gabaix et al., 2003.

A característica marcante de distribuições de leis de potência é o comportamento
linear da distribuição, quando analisada na escala log-log para valores assintóticos da
variável. Essa característica pode ser observada na Figura 7 para valores de x acima de
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1 desvio padrão.
No presente estudo, investigamos tais características para os indicadores em
análise e os resultados revelam que as distribuições dos indicadores podem ser descritas
por distribuições que seguem leis de potência para valores extremos. Nas Figuras 8 a
10, apresentamos os resultados para os indicadores Margem da Atividade Bancária,
Insolvência e Liquidez Corrente. Nessas figuras, são apresentadas frequências em
intervalos de classes logarítmicos (logarithmic binning), assim, tomando-se o “ln” da
probabilidade, obtemos pontos linearmente espaçados (AXTELL, 2001). Nos gráficos,
são apresentados círculos cheios para a altura do histograma.

Figura 8: Resultado obtido para a distribuição da variável Margem da Atividade Bancária (MAB).
Foram tomados o ln da Probabilidade e o ln da Margem de atividade Bancária, assim, nesta escala
logarítmica, observa-se a característica de lei de potência para de ln (x) acima de x = 3. Círculos cheios
são os resultados presente; Linha tracejada é referente à distribuição Normal.

Figura 9: Resultado obtido para a distribuição da variável Insolvência. Foram tomados o ln da
Probabilidade e o ln da Insolvência. Nesta escala, observa-se a característica de lei de potência para
valores de ln (x) acima de x = 1.
Multiciência, São Carlos, 10: 114 - 128, 2010
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Figura 10: Resultado obtido para a distribuição da variável Liquidez Corrente (LC). Foram tomados
o ln da Probabilidade e o ln da Liquidez Corrente. Nesta escala, observa-se a característica de lei de
potência para valores de ln (x) acima de x = 4.

Pode-se notar, nas Figuras 8 a 10, que, para valores assintóticos, a tendência
apresentada para todas as distribuições apresentadas é linear (na escala log-log).
Essa é uma característica de distribuições com lei de potência. Para comparação, na
Figura 8, apresentamos a distribuição normal que seria obtida considerando a variável
Margem da Atividade Bancária como sendo normalmente distribuída (para obter a
aproximação da distribuição Normal, foram removidas as variações extremas).
Considerações finais
No presente estudo, analisamos as principais variáveis utilizadas em modelos
de insolvência quanto às distribuições de probabilidade e especificamente a natureza
das variações extremas. Observamos que essas variáveis não seguem uma distribuição
normal, porém, as variações extremas possuem uma descrição típica de leis de
potências, ou seja, para a correta descrição da frequência de ocorrência de valores
extremos, devem-se considerar distribuições de probabilidade adequadas.
Como resultado adicional, o nosso procedimento pode ser utilizado para
verificar se as variações extremas são provenientes de erros ou se elas seguem um
comportamento típico, diferente da distribuição normal, e neste caso específico, na
forma de leis de potência. Assim, deve-se tomar a decisão de remover somente os dados
que forem provenientes de erros. Dessa forma, as características das distribuições dos
indicadores financeiros serão preservadas e serão tomadas conclusões não viesadas
sobre os efeitos de valores extremos e sobre a natureza das distribuições de índices
financeiros.
Para desenvolvimentos futuros, as distribuições de cada um dos indicadores
serão caracterizadas analiticamente, com base nos resultados empíricos. Para tanto,
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deveremos seguir os modelos de Axtell et al. (2001), no qual são propostas distribuições
mistas que mantenham as características assintóticas de leis de potências.
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Probability distribution of financial ratios: Power-law and outliers
ABSTRACT: In this work we investigate the presence of outliers in financial ratios.
Our sample consists of the most frequent financial ratios presented on insolvency
analysis for 458 banks. The method consists of analyze the extreme values not as
discrepant values, but as typical values, belonging to a power-law distribution or any
other then the Gaussian one. In this context, it is appropriate to review the concept of
outlier, sometimes considered as “atypical values”. As a result, we have qualitatively
verified power-law distributions for these financial ratios considered. Future work can
provide quantitative details for the distributions of each financial ratio.
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OS ARQUÉTIPOS DE NARCISO E ORFEU E A POSSIBILIDADE DE UM
MUNDO NOVO
Marcelo Garcia NAVARRO1
RESUMO: o presente artigo tem como objetivo discutir as reflexões contidas nas
obras de Gaston Bachelard e Herbert Marcuse no que dizem respeito aos arquétipos de
Narciso e Orfeu. Tais autores subvertem a leitura da psicologia tradicional que vê em
tais arquétipos apenas seus aspectos patológicos e, ao fazê-lo, sugerem a possibilidade
de um mundo mais livre, mais belo, melhor. As considerações desenvolvidas aqui têm
caráter multidisciplinar, pois soma as reflexões psicanalíticas e estéticas às reflexões
epistemológicas, éticas e políticas.
PALAVRAS-CHAVE: Imaginação criadora; Narciso e Orfeu; razão crítica.
Em minha dissertação de mestrado2, procurei refletir sobre as considerações
filosóficas da relação entre imaginação e razão, contidas nas obras dos filósofos Gaston
Bachelard e Herbert Marcuse, e considerar as contribuições destas para a educação.
Para tanto, considerei também a dimensão do trabalho na atualidade e evidência da
necessidade do trabalho educativo não ser mais caracterizado pela racionalidade da
sociedade industrial. Nesse contexto, a educação estética e a proposta de um novo padrão
epistemológico para a educação foram apresentadas como essenciais para repensar a
educação, considerando a possibilidade da construção de um novo mundo, realizada por
um novo sujeito histórico. Esse novo mundo e novo sujeito histórico serão melhores?
Se for isso que esperamos e se quisermos provocar alguma transformação no mundo,
temos enormes obstáculos. Isso porque a paz não passa pelo modelo de organização
da civilização existente, que provoca sofrimentos à maior parte dos indivíduos dessa
civilização. A fuga de tal sofrimento só fará sentido se considerarmos, de forma
mais cuidadosa, nossas necessidades de saciedade, de elevação, de negatividade.
Necessidades que são representadas pelos arquétipos de Narciso e de Orfeu, aos quais
dedicamos algumas reflexões neste artigo.
Ao denunciar o caráter repressivo da razão na constituição da civilização
e defender a possibilidade de um mundo livre e belo, Gaston Bachelard e Herbert
Marcuse utilizam como instrumental estético-psicanalítico os arquétipos de Narciso
1 Mestre em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba -Unimep-, (com financiamento da Capes), Piracicaba, São Paulo,
Brasil; graduado em Filosofia pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” -Unesp-, Marília, São Paulo, Brasil.
renataenavarro@itelefonica.com.br
2 NAVARRO, M. G. Imaginação e razão em Bachelard e Marcuse: uma reflexão sobre a educação. Dissertação (Mestrado em
Educação) Universidade Metodista de Piracicaba, Piracicaba, 2008.
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e Orfeu. Analisar tais arquétipos é de fundamental importância para o entendimento
de como estes agem na cultura contemporânea. Os arquétipos de Narciso e Orfeu
são considerados quase sempre como contendo algo negativo e imoral. Bachelard e
Marcuse subvertem as considerações da psicanálise tradicional que, ao considerar
somente o caráter neurótico (patológico) do narcisismo, esquiva-se de compreender a
busca da beleza. O mito de Narciso implica a procura da beleza do homem e do mundo;
quando Narciso inclina-se sobre a fonte, tem ele, atrás de si ou a sua volta, como
moldura, o céu, as nuvens, a vegetação que adorna a beira do lago. E nessa integração
do homem com o mundo é que o narcisismo demonstra qual sua importância para o
debate estético. Existem aqui implicações éticas: não se trata apenas de ver bem, mas
também viver bem.
Marcuse (1969, p.147) aponta para o fato de que a sensualidade, os impulsos,
o prazer foram duramente reprimidos pela razão. Tudo que estiver na órbita da
sensualidade e do prazer deve ser reprimido, subjugado. Essa órbita é antagônica à
razão. Negar o que é racional é, “obviamente”, insanidade. Contudo, “o monopólio da
cognição” atribuído à razão sempre teve seus opositores. Marcuse Afirma:
A fantasia é cognitiva na medida em que preserva a verdade da
Grande Recusa ou, positivamente, na medida em que protege,
contra toda razão, as aspirações de realização integral do homem
e da natureza. (MARCUSE, 1969 p. 147).

No entanto, o esforço de, a partir da imaginação (aqui Marcuse toma imaginação
e fantasia como sinônimos), derivar verdades que têm como conteúdo outro princípio
de realidade mostra-se inconseqüente. É como fantasia pueril que a imaginação
se manifesta ao tentar estabelecer padrões para a ação e para novas possibilidades
históricas existenciais. Destacamos aqui os comentários de Marcuse (1969, p.147)
sobre Novalis, citado em “A imaginação material e a imaginação falada”, texto de
Gaston Bachelard. Marcuse diz ser apenas curiosidade essa afirmação de Novalis:
“todas as faculdades e forças internas, e todas as faculdades e forças externas, devem
ser deduzidas da imaginação produtora”. (MARCUSE, 1969 p. 147)
Bacherlard afirma, contudo, que a imaginação reprodutora tem sua base na
percepção e memória e destaca as distinções entre esta e a imaginação criadora. E,
sobre a segunda, também afirma:
Cabe a ela essa função do irreal que é psiquicamente tão útil
como a função do real evocada com tanta freqüência pelos
psicólogos para caracterizar a adaptação de um espírito a uma
realidade marcada pelos valores sociais. (BACHELARD,
2001, p.3)

Na realidade, o imaginário foi absorvido pelo aparato capitalista de tal forma
que a capacidade de o indivíduo ir além da realidade existente, através da imaginação,
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é eliminada quase que por completo, levando muitas vezes à vulgaridade (ADORNO,
HORKHEIMER, 1985). Isso se torna claro ao analisarmos os trabalhos desenvolvidos
pelos frankfurtianos quando tratam da questão da indústria cultural e, para nós, mais
precisamente, em Marcuse, no texto Sobre o Caráter Afirmativo da Cultura.
Ao tentar identificar e examinar os arquétipos ou símbolos, Marcuse afirma
que só estes foram aceitos nas manifestações das fantasias pueris. Esses arquétipos não
são interpretados “em termos de uma maturidade individual e cultural”. (MARCUSE,
1969 p. 147). Com tal imaturidade da civilização, Prometeu torna-se “o herói-arquétipo
do princípio de desempenho” e Pandora maldição. E sobre Orfeu e Narciso:
Não se convertem em heróis da cultura do mundo ocidental, a
imagem deles é a da alegria e da plena fruição; a voz que não
comanda, mas canta; o gesto que oferece e recebe; o ato que
é paz e termina com as labutas de conquista; a libertação do
tempo que une o homem com deus, o homem com a natureza.
(MARCUSE, 1969 p. 148).

Quando os significados dos arquétipos são interpretados em termos dos estágios
filogenético ou ontogenético3, que são ultrapassados, sobrepõe-se a esses arquétipos um
contexto moral distinto da interpretação madura. Então: “Orfeu e Narciso simbolizam
realidades, tal qual Prometeu e Hermes”. Porém, “O Eros órfico e narcisista desperta
e liberta potencialidades que são reais nas coisas animadas e inanimadas, natureza
orgânica e inorgânica – reais, mas suprimidas na realidade não erótica”.(MARCUSE,
1969 p. 151).
Na análise dos arquétipos, a relação entre o real e o irreal nas teorias de
Bachelard e Marcuse converge. Nas obras desses filósofos, Narciso é símbolo dessa
relação. Em sua contemplação da beleza ele a deseja, vai em sua direção. Bachelard,
ao tratar das imagens imaginadas (criadoras), afirma que tais imagens são sublimações
dos arquétipos antes mesmo do que reproduções da realidade. A sublimação desenvolve
valores estéticos indispensáveis para a “atividade psíquica normal” (BACHELARD,
2001, p.3) e, na ação imaginante, tende-se à reconsideração da realidade e à especulação
sobre uma nova realidade. A sublimação não é necessariamente negação de um desejo
ou algo contra os instintos. Pode ser uma sublimação por um ideal. Nessa sublimação
ideal, o real e o irreal relacionam-se dialeticamente, transformando-se mutuamente.
Marcuse destaca a seguinte indagação de Freud: “... se toda sublimação não terá
lugar por intermédio do ego, que comece por converter a libido do objeto sexual em
libido narcisista e então passe, talvez, a dar-lhe outra finalidade”. (MARCUSE, 1969
p. 154). Essa questão freudiana leva Marcuse (1969 p. 154) a considerar a possibilidade
de uma reativação da libido “que de algum modo extravasa e se estende aos objetos”.
3 “a) Ontogenético: a evolução do indivíduo reprimido, desde a mais remota infância até a sua existência social consciente. b)
Filogenético: a evolução da civilização repressiva, desde a horda primordial até o estado civilizado plenamente constituído”.
(Marcuse, 1969, p. 39)
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A sublimação assim entendida é mais do uma simples ampliação, sugere um modo
não-repressivo. O arquétipo órfico-narcisista4 é libertador e criador e estabelece uma
ordem sem repressão, uma ordem superior no mundo.
Em A água e os sonhos Bachelard (1989 p. 28) sugere que as flores se
“narcisam”, essa “narcisação” é toda natureza refletida na fonte. Essa generalização dá
à razão de ser das flores expondo a necessidade da existência de sua beleza. E, diante
dos reflexos no riacho, “o mundo tende à beleza”. O homem também tende à beleza
quando se nota e ao mesmo tempo nota a beleza do mundo. Contudo, Marcuse aponta
para o seguinte fato:
Ao reduzir e até cancelar o espaço romântico da imaginação
a sociedade forçou a imaginação a se experimentar em
novos terrenos, nos quais as imagens são traduzidas em
aptidões e projetos históricos. A tradução será tão má e
deformada quanto a sociedade que a empreende. Separada
do reino da produção material e das necessidades materiais, a
imaginação era mero jogo, inválida no reino da necessidade e
comprometida apenas com a lógica fantástica e uma verdade
fantástica. (MARCUSE,1979 p. 229).

O caráter científico e racional da imaginação já foi reconhecido pela matemática,
física e psicanálise, mas a força terapêutica da imaginação vai além das curas das
neuroses. Porém, a imaginação deve ser bem compreendida. Aqui, Marcuse cita um
trecho de Materialismo dialético, livro epistemológico de Bachelard:
Uma psicanálise inteira da matéria pode ajudar-nos a
curar-nos de nossas imagens ou, pelo menos, a limitar a
fixação de nossas imagens em nós. Pode-se então esperar
estar capacitado a tornar a imaginação feliz, dar-lhe boa
consciência ao lhe permitir plenamente todos os meios de
expressão, todas as imagens materiais que emergem nos
sonhos naturais, na atividade normal do sonho. Tornar a
imaginação feliz, permitir-lhe toda sua exuberância, significa
precisamente conceder à imaginação a sua verdadeira
função como impulso e força psicológicos. (Bachelard apud
MARCUSE, 1979 p. 229).
4 Japiassú e Marcondes (1996) definem assim o conceito de arquétipo na teoria jungiana, da qual nossos autores principais
fundamentam parte de suas teorias: a teoria psicanalítica de Jung “define os arquétipos como imagens ancestrais e simbólicas,
desempenhando uma dupla função: a) exprime-se através dos mitos e lendas que pertencem ao fundo comum da humanidade;
b) constituem, em cada indivíduo, ao lado de seu inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo que se manifesta nos sonhos, nos
delírios e em algumas manifestações artísticas.” Dicionário Básico de Filosofia, p. 17. Marcuse (1969), ao analisar o conceito de
“narcisismo primário” de Freud, afirma que, ao se retirar o caráter egoísta do arquétipo narcisista, põe à mostra a possibilidade
de uma outra relação existencial com a realidade, mais “compreensiva e global”. Ao tratar do arquétipo de Orfeu, fazendo um
paralelo com Narciso, Marcuse afirma que esses arquétipos rejeitam o Eros normal e assimilam um Eros mais pleno. Desse modo,
o arquétipo órfico-narcista propõe uma nova ordem “governada por diferentes princípios.”. E ainda: “Essas imagens referem-se
à dimensão estética como sendo aquela em que o princípio de realidade das mesmas deve ser procurado e validado.”. Eros e
Civilização: uma interpretação filosófica do pensamento de Freud, p. 154-155.
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Há uma relação bastante imbricada entre as dimensões psicanalítica, estética
e ética. Compreender essa imbricação é de fundamental importância para que se
possa propor uma transformação do mundo que nos aproxime de mais beleza e mais
liberdade. E mais um princípio de realidade pode ser proposto pelo narcisismo:
...: a catexe libidinal do ego (o próprio corpo do indivíduo)
poder-se-á converter na fonte e reservatório para uma nova
catexe libidinal do mundo objetivo – transformando esse mundo
em um novo modo de ser. (MARCUSE, 1969 p. 154).

Marcuse, em A dimensão estética, reflete sobre o impacto da filosofia
transcendental kantiana na obra de Schiller e tece os seguintes comentários sobre Kant: a
experiência básica na dimensão estética é mais sensual que conceitual, é essencialmente
intuição, não noção. A sensualidade tem como natureza a receptividade. Essa natureza
é “a cognição obtida por meio de sua afetação por determinado objeto” (MARCUSE,
1969). Na relação intrínseca entre sensualidade e função estética, a segunda assume
uma posição central. E, em tal posição, a dimensão estética deve conter princípios
válidos para a sensualidade e a moralidade. O objeto percebido e representado em sua
forma pura gera prazer e é belo. A imaginação é a construtora de tal representação.
Marcuse acrescenta que: “como imaginação a percepção estética é sensualidade (a
terceira faculdade da mente)” (MARCUSE, 1969 p.159). A percepção estética dá
prazer e, sendo assim, é subjetiva. Contudo, o prazer é acompanhado do universal.
A razão é que o fundamento desse prazer se encontra na
condição universal, ainda que subjetiva, dos juízos reflexivos,
ou seja, na concordância conforme fins de um objeto (seja
da natureza ou da arte) com relação das faculdades de
conhecimento empírico (da faculdade da imaginação e do
entendimento). (KANT, 1995 p.3).

Marcuse (1969 p. 159) sintetiza: “Na imaginação estética, a sensualidade
gera princípios universais válidos para uma ordem objetiva”. A ordem objetiva tem
como categorias definidoras a intencionalidade sem intento e a legitimidade sem lei
que definem as estruturas do belo e da liberdade, respectivamente. O filósofo observa
que Kant tratou dessas categorias apenas como processos mentais. Porém, destaca
sua influência sobre seus contemporâneos e como foi ultrapassada sua filosofia
transcendental. E, sob tal influência, Schiller desenvolve a noção de um novo modo
de civilização.
Na mediação realizada pela dimensão estética entre sensualidade e razão, há
“uma tentativa de reconciliar as duas esferas” (MARCUSE, 1969 p.161) que o princípio
de realidade repressivo separou à força. Essa mediação é um esforço filosófico que
exige a “libertação da sensualidade, frente à dominação repressiva da razão”. (1969
p. 161). A disciplina estética realiza esse esforço filosófico que estabelece “valores de
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verdade inerente aos sentidos” contra o princípio de realidade. Ela instala a ordem da
sensualidade contra a ordem da razão e, com isso, tem como objetivo a libertação dos
sentidos. E tal libertação estabeleceria uma base firme e incentivaria as potencialidades
da civilização. Uma civilização autenticamente humana que Marcuse assim define:
“Numa civilização autenticamente humana, a existência humana jogará em vez de
labutar com esforço, e o homem viverá exibindo-se, em vez de permanecer vergado à
necessidade”. (MARCUSE, 1969 p. 167).
Os controles repressivos impostos pela civilização à sensualidade seriam
abolidos em uma cultura livre. Segundo Marcuse, essa é a idéia da “Educação Estética”
de Schiller. O trabalho realizado para que sejam satisfeitas as necessidades é mecânico,
rotineiro, inumano. Em uma civilização madura, não repressiva, tais necessidades
seriam objetivadas com “um dispêndio mínimo de energia física e mental, num mínimo
de tempo”. A ordem não-repressiva é a ordem da abundância. Esse novo modo de
existência confronta-se com o princípio de desempenho, estabelecendo uma outra
noção de liberdade. E, em tal noção, as necessidades existenciais seriam universalmente
gratificadas. A liberdade está fora da luta pela existência.
Na emergência de uma cultura livre, a dessublimação da razão e a autosublimação da sensualidade são processos essenciais. Precisamos libertar a imaginação,
reprimindo muito daquilo que hoje se considera livre, mas que conserva uma sociedade
repressiva. Essa inversão é um assunto político antes mesmo de ser psicanalítico ou
estético. E, por político, Marcuse entende a prática dos indivíduos atuando sobre as
instituições sociais básicas, dando sentido ao seu desenvolvimento, definições, e,
sobretudo, suas modificações. Contudo, para essas modificações encaminharem as
coisas de maneira a conquistarmos mais liberdade, será necessário o surgimento de
um sujeito historicamente novo. “Em outras palavras, a sociedade seria racional
e livre desde que fosse organizada, mantida e reproduzida por um sujeito histórico
essencialmente novo”. (MARCUSE, 1979 p. 231).
Para Marcuse, a história é a própria realidade humana. Realidade que expõe
o conflito entre a dominação e a necessidade de libertação, autodeterminação e
pacificação. Esse conflito pode ser ampliado ou pode ser, como de fato é, contido,
controlado, produtivo. O proletariado não é mais sujeito da revolução, ele foi absorvido
pelo aparato, assim como os partidos políticos e sindicatos. Esses não pedem mais
a subversão do sistema como um todo, mas defendem seus interesses, limitando o
conflito dentro do próprio sistema. Os párias da sociedade, desempregados e os não
empregáveis, como pessoas com doenças crônicas incapacitantes ou portadoras de
necessidade especiais graves, são, para Marcuse, aqueles que representam na atualidade
uma oposição. Trata-se de uma oposição que se baseia na própria existência dos párias
e não em uma organização. São mais frágeis e, em boa parte, não têm consciência de
sua própria situação de oposição. E, diante da prática política que mantém o status quo
na contemporaneidade, o filósofo aponta uma fragilidade da teoria crítica: ela não é
capaz de “demonstrar as tendências libertadoras dentro da sociedade estabelecida.”
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(MARCUSE, 1979 p. 233).
A cultura afirmativa mantém os indivíduos adaptados e adequados ao aparato,
não somente em seu trabalho, como também em seu lazer e consumo. Consumo das mais
diferentes matizes, mas, sobretudo, o de supérfluos. A política submetida à economia
trabalha em função desta. Assim sendo, todas as determinações políticas direcionam-se
no sentido de garantir todo o sistema de produção capitalista, que estimula, sempre, o
aumento desenfreado do consumo para que haja o conseqüente aumento da produção,
sem se preocupar, no entanto, com as questões ambientais que essa prática denota. Tais
questões assumem uma relevância estratégica ao considerarmos a possibilidade de um
melhoramento do mundo. A humanidade perde o que lhe é humano para o lucro de
poucos. Essa perda caracteriza a natureza externa que deve ser atacada constantemente
para a satisfação das necessidades humanas ou, de outra maneira, diferentes necessidades
que não as do sistema capitalista. Tal situação necessita de uma capacidade de projetar,
que é essencialmente humana. Capacidade que se caracteriza pela afetação que temos
do mundo e aceitamos tal afetação como uma provocação e sentimos o desejo de
superação. O estar no mundo e com ele interagir põe em evidência, neste contexto, o
caráter negativo dos arquétipos de Narciso e Orfeu. O que se nega são as coisas como
são. A repressão do Eros órfico-narcisista faz aflorar as tendências contrárias, que se
rebelam; atacam o princípio de realidade com o objetivo de destruí-lo. Thanatos, ou
instinto de morte, propõe um outro modo de ser. Tais tendências, segundo Marcuse,
“Denunciam o caráter histórico do princípio de realidade, os limites de sua validade
e necessidade.” (MARCUSE, 1969 p.106). Assim se estabelece a luta do homem com
o mundo sob uma outra perspectiva.
A luta “termina” com o domínio da natureza externa, que é atacada
constantemente em detrimento das necessidades humanas. Marcuse discute essa
luta contra a natureza no quinto capítulo de Eros e Civilização, que tem o título de
Interlúdio Filosófico. Referindo-se ao enfrentamento do homem com a realidade e
considerando o impulso, ou vontade, de aceitar a provocação da matéria e de realizar
seu projeto de superação, Marcuse cita algumas reflexões de Bachelard sobre o tema.
O texto citado pelo filósofo alemão é As Águas Violentas, oitavo capítulo de A Água e
os Sonhos. Ao discutir o papel da psicologia dinâmica e o trabalho humano que aceita
as provocações do mundo, Bachelard afirma que a realidade é constituída a partir da
atividade humana. Para compreender o objeto em sua totalidade, faz-se necessária
uma intenção formal, uma intenção dinâmica, uma intenção material. Assim, o objeto
se mostra com sua força, sua resistência, sua matéria. O mundo se movimenta por
causa do homem. “Na batalha do homem com o mundo, não é o mundo que começa”
(BACHELARD, 1989 p. 166). O ser é experimentado pelo ego como provocação e
como projeto. A existência é experimentada como uma restrição, que provoca a ação,
ação essa que exige um projeto de superação.
Porém, um projeto de superação – transformador - tem grandes obstáculos.
Os filósofos individualistas descreviam o indivíduo como sendo uma unidade
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fundamental (racional) e, acrescenta Marcuse (1999. p.75), “... indivíduo como
sujeito de certos padrões e valores fundamentais que nenhuma autoridade externa
deveria desrespeitar.” Contudo, as formas tradicionais de racionalidade elaboraram os
padrões de individualidade, mas estes se dissolvem na atual era das máquinas. O termo
aparato descreve “as instituições, dispositivos e organizações da indústria em situação
social dominante” (MARCUSE, 1999. p.77) e com sua utilização lucrativa define a
quantidade, forma, tipo, da produção e sua distribuição afetando a racionalidade dos
que o serve. A racionalidade crítica que marca o conceito de indivíduo dos filósofos
individualistas transforma-se em racionalidade tecnológica, que determina não só a
produção e o consumo capitalistas, mas também o modo de vida no qual o indivíduo
deva se inserir.
Para que haja tal inserção, o indivíduo é condicionado a ter uma apreensão
mecânica das coisas, apreensão esta que serve como programação de uma vida envolta
na cultura de massa. A cultura de massa dissolve “as formas tradicionais de arte,
literatura e filosofia junto com a ‘personalidade’”, (MARCUSE, 1999. p.100) e
ainda incrementa a produção e consumo de seus produtos. Surge, então, a mecânica
da submissão, que tem um superego contaminado pelas necessidades do aparato. A
mecânica da submissão se expande de tal maneira por toda ordem social que atinge as
esferas do descanso e lazer. A expansão da submissão elimina a representação de uma
“personalidade harmoniosa”, que consiste em considerar a “humanitas, sabedoria,
beleza, liberdade e felicidade” (MARCUSE, 1999 p.99) como imperativo ao seu
desenvolvimento individual. Não é mais a coerção externa, mas a própria racionalidade
sob a qual vivem que despe os indivíduos de sua individualidade. Adaptar-se ao
aparato é ser bem sucedido e não há lugar para a autonomia. A eficiência toma o
lugar da liberdade, mas, ao abandonar sua liberdade em favor da eficiência lucrativa,
o indivíduo “... está perdendo sua habilidade de abstrair da forma especial em que
a racionalização é levada a efeito e está perdendo a fé em suas potencialidades não
realizadas”. (MARCUSE, 1999. p.81).
Para o aparato, a autonomia é um obstáculo para a ação livre e racional. A
verdade, antes entendida como sendo homogênea, agora se divide em dois conjuntos
de valores e dois padrões de comportamento: um é antagônico ao aparato, outro é
assimilado por ele. O primeiro pertence à racionalidade crítica, que realiza seus valores
somente se ela própria moldar as relações pessoais e sociais; o segundo se constitui
a partir de uma racionalidade tecnológica que domina e governa o comportamento
exigido por ela.
Expomos um exemplo que nos permite explorar a distinção entre racionalidade
tecnológica e racionalidade crítica. Hoje os índices apontam um forte crescimento
da venda de automóveis e a racionalidade tecnológica, desacompanhada da crítica,
argumenta positivamente que tal crescimento é resultado do crescimento econômico
que, por sua vez, traduz-se em distribuição de renda, maiores salários e ampliação das
vagas de trabalho, entre outros. A racionalidade crítica aponta as seguintes questões:
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o crescimento econômico gera a necessidade de mais energia, petróleo, por exemplo,
mas as fontes de energia são escassas. Tal escassez gera, por sua vez, conflitos. O meio
ambiente também é atingindo pela queima dos recursos, gerando o aquecimento do
planeta e prejudicando a produção de alimentos no mundo, provocando alta dos preços
e fome, assim sendo, a questão ambiental se apresenta estratégica para o atual momento
de crise. Em relação às questões anteriores o problema do trânsito se torna banal, mas
vejamos: aumenta o número de carros, mas não o número de ruas. Resultado: o trânsito
não transita. Assim, a racionalidade crítica denuncia a irracionalidade da racionalidade
tecnológica.
É claro que os problemas urbanos são os mais diversos e estes se relacionam
de modo bastante complexo. A escassez de moradia, saneamento, saúde, segurança,
educação de qualidade, acesso à cultura, entre outros, formam um todo que dificulta,
ou até mesmo, em alguns momentos, impede uma harmonização da vida urbana e a
convivência social pacifica. Porém, escolhemos o exemplo do trânsito para destacarmos
o papel do indivíduo na criação e perpetuação dos problemas que o rodeia.
Essa irracionalidade influencia o ambiente sócio-técnico. Influência que é
determinada pela cultura de massa. Sobretudo o marketing e a propaganda disseminam
a idéia de que o consumo deve sempre se atualizar em relação aos avanços da
tecnologia. Avanço que muitas vezes é, em si mesmo, como “idéia”, mais importante
do que o produto em si ou sua utilidade; o slogan principal é independente de qual
seja o produto, “de alta tecnologia”. Na atualidade, “vende-se a idéia” de que é
imprescindível estarmos “conectados” todo tempo às tecnologias da informação e
comunicação. Compramos então computadores e celulares com funções muitas vezes
inúteis. Voltando ao nosso prosaico exemplo dos automóveis, a propaganda incute a
idéia de que só se é feliz se, e somente se, tivermos um carro novo com alta tecnologia,
independente das conseqüências ambientais e políticas que a satisfação desse desejo
pode causar. Enfim, a mentalidade que impera é a seguinte: os efeitos do consumo não
são de responsabilidade do consumidor.
A racionalidade tecnológica procura desenvolver a individualidade dos
trabalhadores de tal maneira que estes se integrem ao aparato. Suas atitudes e interesses
são aqueles do aparato. Assim sendo, desaparecem os valores e objetivos transcendentes.
Marcuse salienta que há uma pequena parte privilegiada da humanidade, que ainda
tem liberdade de desempenho individual, e há a massa, que tem sua individualidade
reduzida à “autopreservação pela padronização”. A adequação ao aparato se fez
perceber em toda sua crueldade, para ficarmos em apenas dois exemplos emblemáticos,
na ascensão nazista e o período stalinista. Porém, em nossos dias, a adequação se dá
sobre a ilusão de liberdade, característica da democracia de massa construída pelo
sistema capitalista de produção. A racionalidade crítica tende a assimilar os padrões de
organização, e psicológicos, ditados pelo aparato. Essa tendência, por exemplo, fez com
que a oposição social européia fosse absorvida pela racionalidade tecnológica. Dessa
forma, “Os valores de verdade críticos, nascidos num momento social de oposição,
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têm sua importância modificada quando este movimento se incorpora ao aparato.”
(MARCUSE, 1999. p.87)
Contudo, tal processo social de assimilação não é um processo inevitável
que todas as formas de protesto e rebelião desenvolverão. Os valores de verdade da
racionalidade crítica e racionalidade tecnológica não são inteiramente contraditórios,
tão pouco complementares. Não há rigidez na distinção entre esses dois conjuntos de
valores. Um exemplo de tal falta de rigidez é a afirmação crítica - defesa de direitos
inalienáveis da humanidade - que é constantemente interpretada em favor da eficiência
e da concentração de poder.
O processo tecnológico, por sua vez, é capaz de possibilitar um processo
libertador. Poderíamos economizar nosso tempo e energia e diminuir a escassez. E
o eu, sem a necessidade de competir, cresceria “no reino da satisfação”. Porém, não
podemos nos iludir com uma utopia vazia; se nos libertássemos do aspecto repressor
do aparato, ainda assim teríamos as angústias de nossa própria singularidade. Mas,
em liberdade, no enfrentamento dessa angústia singular (que reflete ao indivíduo seu
caráter transitório e insubstituível em sua relação com a sociedade), o indivíduo estará
livre do “medo em relação à existência material” e da “ameaça da pobreza, da fome
e do ostracismo social”. (MARCUSE, 1999. p.103).
Em vários momentos, Bachelard (1990) nos chama atenção sobre a metáfora,
afirmando que nem sempre a metáfora é um fenômeno lingüístico superficial ou
simples. É o caso dos arquétipos Narciso e Orfeu. Essa observação se aplica ao estudo
do movimento da imaginação. Movimento esse que não uma simples metáfora, mas
sim de algo que experimentamos em nossa existência efetiva, a cenestesia. Talvez
seja aqui que uma filosofia do psiquismo imaginante possa estabelecer a ligação entre
literatura, psicanálise e política. Há neste movimento da imaginação a possibilidade
de uma materialização do imaginário. A transcendência para uma outra realidade é
considerada a partir de uma negação do que está estabelecido objetivamente, como,
por exemplo, as relações de trabalho e de consumo, que nos leva a considerar todo o
processo produtivo e suas conseqüências ambientais, sociais e políticas. Negação esta
que põe em movimento a alma humana. É por essa experiência efetiva -que uma viagem
imaginária nos proporciona- que devemos examinar “a imanência do imaginário no
real”, que “é o trajeto contínuo do real ao imaginário” (BACHELARD, 1990. p.5).
O objeto deixa de ser a representação daquilo que chamamos de real e é tão somente,
mas não menos importante, um condutor do real. O objeto poético-psicanalítico é,
então, um bom condutor do psiquismo imaginante. Uma viagem imaginária conduz o
psiquismo ao infinito, à transcendência, a um além psicológico. A imaginação projeta o
ser por inteiro. A imanência e a transcendência se amalgamam no reino da imaginação.
Marcuse (1969, 1979) ao fazer referência à obra de Bachelard destaca o caráter
transcendente da teoria do filósofo francês. A transcendência tratada por esses filósofos
é uma transcendência que tende a mudar a realidade material. Mas a transformação é
de ordem também psicológica, pois o sujeito do conhecimento aceita a provocação do
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mundo e pode projetar sua transformação.
A dimensão imaginária do ser humano assume, em tempos de crise, papel
estratégico fundamental. E os arquétipos de Narciso e Orfeu, como notamos,
ultrapassam as simples metáforas e podem nos instigar à busca da beleza de um
mundo melhor. Instiga-nos também a subverter a submissão mecânica ao aparato.
O caráter de superação proposto por tais arquétipos nega o princípio de realidade.
Subverte também o princípio de necessidade sugerindo uma sublimação. Sublimação
procura a satisfação de novas necessidades de liberdade e de fruição. Para tanto, faz-se
necessária a ação do homem, para que haja, de fato, uma transformação nos padrões
das dimensões materiais e psíquicas desse homem.
The archetypes of Narcissus and Orpheus and the possibility of a new word
ABSTRACT: The article herein has as its main aim the discussion over the reflections
within the works of Gaston Bachelard and Herbert Marcuse, as far as Narcissus and
Orpheus’s psychological features are concerned. Such authors undermine the traditional
psychology’s understanding of these characters, who are usually examined through
their pathological aspects, suggesting the possibility of a more beautiful, free and better
world. The basic considerations of this work have a multidisciplinary character, as it
adds epistemological, ethical, and political reflections to the psychoanalytical ones.
KEYWORDS: Creative imagination; Narcissus and Orpheus; critical reason.
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NO COMEÇO NÃO ERA ASSIM: TRANSFORMAÇÕES POLÍTICAS
E SOCIAIS DO SÉCULO XVII E O DESENVOLVIMENTO DO
LIBERALISMO CLÁSSICO
Ailton Pereira MORILA1
RESUMO: O presente artigo tem por objetivo relacionar os primeiros escritos sobre o
liberalismo clássico (Hobbes e Locke) com o contexto social e político em que foram
escritos, isto é, a Revolução Inglesa. Como contraponto, as idéias dos Niveladores
(Levellers) e Cavadores (Diggers) são também apresentadas no intuito de perceber
as diferentes possibilidades de construção de uma nova sociedade a partir do mesmo
evento.
PALAVRAS-CHAVE: Revolução Inglesa; Liberalismo Clássico; Socialismo.
No século XVII, a Inglaterra passa por grandes conflitos que colocam em jogo a
ordem política, social e religiosa que marcaram o fim do feudalismo. No desenrolar das
lutas que levaram a burguesia ao poder e à criação de uma sociedade capitalista, alguns
autores propugnaram conceitos e ideais que procuram dar conta dos acontecimentos
e que serviram como arcabouço teórico da sociedade vindoura. Esse processo ficou
conhecido como Revolução Inglesa. Nascia o liberalismo, hoje considerado liberalismo
clássico. Nasciam também os germes do pensamento socialista.
Convém fazer um histórico, mesmo que breve, ressaltando a discussão
historiográfica em torno da Revolução Inglesa, para depois analisar as relações entre
os ideais liberais e a revolução, bem como os ideais socialistas. Algumas considerações
finais completam este trabalho.
Breve Contexto Histórico
Durante a dinastia Tudor (1485-1603), a Inglaterra perdia o poderio externo,
sendo superada pela França, mas principalmente pela Espanha. Nas investidas militares
frustradas do Rei Henrique VIII, o estado recorreu a empréstimos. O confisco e a venda
das terras da Igreja Católica, após a Reforma Anglicana, diminuíram, mas não sanaram,
os problemas financeiros da Coroa. Essas terras foram compradas por burgueses que
constituíram, assim, uma camada da pequena nobreza denominada gentry. Elizabeth
1 Departamento de Educação e Ciências Humanas do CEUNES/UFES, CEP 29932-540, São Mateus (ES), Brasil, apmorila@
ceunes.ufes.br
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I, a última da dinastia Tudor, preservou as fronteiras dos ataques espanhóis e tentou
consolidar a Igreja Anglicana.
Jaime I, da dinastia Stuart, assume, em 1603, uma Coroa sem autonomia
financeira, sem exército2 e sem uma burocracia remunerada, três dos quatro elementos
para controlar um Estado Moderno. O quarto elemento, a Igreja Nacional atrelada
ao estado, tinha ficado a meio caminho da reforma pretendida pelos puritanos e o
catolicismo. Não só não tinha poder ideológico, como abriu duas frentes de batalha:
católicos de um lado e puritanos de outro. O estado não conseguia exterminar nem
incorporar o puritanismo. Os puritanos demonstraram ser a força da Revolução
Inglesa.
Carlos I assume e, em 1640, inicia-se o conflito entre este e o longo Parlamento
(1640-1653), conhecido como a grande rebelião. A revolução puritana estoura em
1642. O parlamento se divide: Presbiterianos, moderados que defendiam uma Igreja
forte ligada ao estado monárquico constitucional; Independentes, que defendiam
a liberdade religiosa, independência entre o Estado e a Igreja, e um estado não
monárquico. O rei é derrotado, principalmente pelo New Model Army, comandado
por Cromwell. Das fileiras do New Model Army, surgem os Levellers (niveladores),
que lançam, em 1647, a constituição do povo (The Agreement of the People). Carlos
I é julgado e executado em 1649, dando início à República (Commonwealth),
perdurando até 1660.
Cromwell assume o poder da república, destruindo de vez os últimos
resquícios do feudalismo e todos os entraves para o desenvolvimento do capitalismo.
A República mal se mantém depois de sua morte e, em 1660, a Monarquia é restaurada,
não nas bases anteriores, mas com poder centrado no Parlamento. Carlos II assume
e, na sequência, Jaime II (1685), que tenta a maneira de Carlos I transformar a
Inglaterra em um absolutismo. Os dois partidos do parlamento: Tory, conservador e
monarquista (mas não absolutista) e Whig, liberal parlamentar (mas não republicano),
unem-se e destronam Jaime II. Em seu lugar, colocam sua filha Maria e seu marido
Guilherme de Orange, que aceitam a monarquia parlamentar, assinando o Bill of
Rights (Declaração de direitos) (FLORENZANO, 1982).
Vale ressaltar a discussão historiográfica sobre a Revolução Inglesa.
Para Peter Laslett (1973), a sociedade inglesa não era uma sociedade de
classes e sim de status. Não há, segundo ele, uma burguesia e uma nobreza em luta
pelo poder. Há os que trabalham e os que não trabalham, os nobres. A revolução teria
se dado no interior da nobreza e, portanto, não poderia ser considerada burguesa.
Trevor-Roper (1981) também não considera a Revolução Inglesa como
burguesa, pois situa o princípio do capitalismo cronologicamente antes da Revolução
Inglesa, atribuindo seu início aos “bons católicos”, que ele denomina de erasmianos.
Segundo esse autor, os capitalistas ingleses (gentry) tiveram que optar entre o
“príncipe” ou a reforma calvinista. Para ele, a inabilidade política da dinastia Stuart
2 A nobreza havia se desarmado a um ponto em que às vésperas da Revolução Inglesa poucos possuíam um passado militar.
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levou a Inglaterra à revolução.
Para os autores marxistas, a revolução foi burguesa. Cabe destacar Christopher
Hill (1984). Para ele, foi uma revolução burguesa, pois, apesar de não ter sido iniciada
pela burguesia, criou condições ou destruiu entraves para o desenvolvimento do
capitalismo. Sem a revolução, o capitalismo não poderia se desenvolver e qualquer
reforma de Carlos I só a postergaria. Hill ainda aponta o surgimento de novas
forças que inviabilizavam a maneira tradicional de governar. Essas forças seriam
o individualismo econômico e religioso. O capitalismo para Hill se desenvolveu
na Inglaterra no campo, pois ele aponta para a existência de uma burguesia agrária
(gentry).
De qualquer maneira, os ideais e conceitos construídos durante o processo
revolucionário tornaram-se a base do capitalismo.
Ideais liberais e a revolução
Após essa rápida contextualização e versões da Revolução Inglesa, parecemos
estar muito distante do nosso objetivo. Ainda mais se pensarmos no renome dos
historiadores apresentados e entre eles não parece haver um ponto comum sequer. O
tema Revolução Inglesa é vasto e complexo. Alguns chegaram a denominar o século
XVII como o século das crises.
Mas “crise” não faz juz ao grau de ruptura e de transformação que houve na
sociedade Inglesa e que se espalhou pelo continente e pelo mundo: a crise religiosa;
a transformação da aristocracia, até então militar, em uma aristocracia de modos;
as transformações nas relações sociais do trabalho e descoletivização de terras; do
estado absoluto ao estado laico. Como Hobbes e Locke vêem sua época e como vão
cientificizar e legitimar o que vêem?
Iniciemos por Hobbes (1940) e seu momento. Hobbes viveu de 1588 a 1679,
atravessou boa parte de sua vida no conflito, vendo-o desde seu início até o seu final.
Hobbes observou que o poder do Rei, à medida que diminui, lança a Inglaterra em
uma guerra civil e esse “estado de guerra” é o que ele viverá praticamente sua vida
toda.
Dentro desta perspectiva, a queda do poder real, centralizador, absoluto, cede
lugar a uma luta de “todos contra todos”, como ele mesmo define. Surge, então,
a idéia de que o estado de natureza do homem é de guerra, de luta de todos contra
todos, em que a alternância de poder é constante e a vida está sempre ameaçada, como
sua experiência demonstrou. Mas por que os homens estariam em estado de guerra
constante? Na resposta a essa pergunta, chegaremos à grande assertativa de Hobbes
e, podemos dizer, liberal: os homens são iguais por natureza, por nascença. Dessa
igualdade, surge a desconfiança e, da desconfiança, surge a guerra, pois, se todos são
iguais, nos momentos em que desejos se chocam, a solução é anular essa igualdade,
subjugando o outro, ou mesmo matando.
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Dessa forma, o estado de desconfiança é um estado natural e o de guerra
também. Nesse estado, os homens são completamente livres, pois toda e qualquer
ação pode ser feita, pois nada é injusto em uma guerra como essa. Temos aqui mais um
preceito liberal: a liberdade. O Puritanismo, considerada uma das bases ideológicas
da Revolução Inglesa, pregava total liberdade do indivíduo. O que inicialmente era
apenas liberdade religiosa vai se tornando liberdade de pensamento e, adiante, liberdade
econômica. (FLORENZANO, 1982).
Mas como então justificar a existência de um estado de paz, como já se verificara
na própria Inglaterra?
Segundo Hobbes (1940), os homens possuem paixões que os inclinam para a
paz. A primeira e principal é o temor da morte; “o desejo de coisas que são necessárias
para uma vida confortável” e “a esperança de obtê-las por meio do trabalho” completam
a primeira. Nesse ponto, entramos em uma questão crucial da Revolução Inglesa, que
é o direito consuetudinário e o direito romano3. Para Hobbes (1940), o temor da morte
é que deverá fazer com que o homem, dotado de sua razão, renuncie a seus direitos
naturais, principalmente a liberdade, em prol de sua sobrevivência. Esse é o contrato
social para Hobbes e, portanto, a presença de um Estado é justificada e mesmo um Rei
absoluto é melhor que o estado de natureza. O temor da morte passaria em cima do
direito comum e veja que Hobbes nem o considera, justificando o direito romano.
Locke (1941) tem em comum o fato de tentar justificar o Estado a partir um
estado natural, não contrariando e nem se apoiando na religião (era um puritano
independente). Os dois, portanto, e Hobbes tem o privilégio de ser o primeiro, resolvem
o componente religioso da Revolução Inglesa da mesma maneira: não o repudiam, mas
o desconectam do Estado.
Mas Locke (1941), mesmo porque escreve à posteriori, consegue equacionar
também o conflito commow law e direito romano, utilizando-se do conflito country e
court e já o equacionando.
Locke parte do princípio oposto ao de Hobbes. Defende a tese de que o estado
de natureza do homem é o estado de paz. Reforça a idéia de que a igualdade e a
liberdade são naturais e que há entre os homens um amor mútuo (fraternidade).
Indo além de Hobbes, todo homem tem direito não só à própria vida, como
também à propriedade, que nada mais é o fruto de seu trabalho. Temos aqui mais
um princípio importante do liberalismo, a propriedade privada. Em Hobbes, apesar
da possibilidade da propriedade privada, esta é sempre menor que o poder do rei e,
portanto, alienável.
Segundo a lei natural formulada por Locke, todos os homens são cientes desses
princípios e há um acordo tácito para a preservação desses direitos. A transgressão
desses direitos de propriedade leva os homens à guerra, pois todo o homem tem o
3 A lei consuetudinária ou commow law (direito comum) era baseado na tradição oral e sustentava as relações entre as ordens
durante a Idade Média. A recuperação do Direito Romano no renascimento possibilitou a existência de um estado absolutista.
Na Inglaterra, entretanto, o direito comum tornou-se, a partir da construção dos juristas, em jus naturalismo, antagonizando
poder real e direito comum. (ANDERSON, 1985)
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direito de destruir quem o ameaça, mesmo que este tenha apenas roubado algo menor,
é possível, já que é um transgressor, que venha tirar-lhe sua propriedade maior: sua
vida. Portanto, todo castigo é legítimo. A constituição de uma sociedade civil, longe
do modelo hobbesiano de frenar, vem, de fato, normatizar esses castigos e executálos com menor parcialidade. O Estado, portanto, é um juiz das disputas dos homens,
não porque os homens não podem fazê-lo, mas o Estado o fará com o mesmo rigor
e firmeza em todas as situações (isonomia de direitos). Esse é o preceito do Estado
liberal, cujo papel é de juiz, mediador.
Portanto, o consentimento mútuo dos homens é que os fazem constituir uma
sociedade civil. E por qual motivo então formar-se um governo?
Segundo Locke, o homem é um ser social cuja primeira associação é o
matrimônio, que tem por objetivo manter a prole, “atesourando para o futuro”. Dessa
maneira, nada melhor que um Estado que reforce o direito natural.
Observamos que Locke resolve o problema da lei consuetudinária e lei romana.
A lei consuetudinária ou lei comum é baseada na lei natural (lex naturalis). A lei romana
deve se restringir a normatizar a própria lei comum, isto é, enunciá-la na forma escrita.
Esse processo ficou conhecido como Jus-naturalismo.
Por mais que pareça frágil basear-se no matrimônio para justificar o Estado, na
Inglaterra, o importante era a casa (família) e não o indivíduo e é por esse motivo que
ocorre o choque de poderes locais. Esvaziando o poder local, pois todos os homens
naturalmente possuem o poder de castigo e de justiça, ele legitima o poder central
único, mas não absoluto.
Esse aspecto é bastante particular no caso do liberalismo inglês, pois, apesar
de pregar a individualidade do homem, ele o faz através da família, ao mesmo tempo
individual e participante de uma sociedade civil. Vale ressaltar que a família terá uma
importância crucial na sustentação do estado burguês, não só na Inglaterra, mas, de
maneiras distintas, na sociedade ocidental.
Locke ainda será um ferrenho inimigo do absolutismo, porque, segundo ele,
uma mesma pessoa teria o poder de julgar, formular e impor o castigo, unindo os
poderes judiciário, legislativo e executivo, o que contraria o estado de natureza.
O fato de uma só pessoa ter o direito sobre todas as outras, contrariando a
natureza, é justificativa para a guerra, justificando assim a própria Revolução Inglesa.
Hobbes e principalmente Locke souberam equacionar as questões envolvidas
no contexto da Revolução Inglesa no Século XVII. Locke legitima a tomada de poder
pela burguesia e lança as bases do liberalismo. Não é sem razão considerado o pai do
liberalismo.
Mas não é somente o pensamento de direita que se constrói neste momento.
No processo de luta dois grupos, surgem e reivindicam alterações mais profundas
na sociedade, sendo considerado, por isso, o germe do pensamento de esquerda: os
Levellers e os Diggers.
Saídos das trincheiras do New Model Army, os Levellers (niveladores)
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lançaram, em 1647, o Agreement of the people. Entre as questões discutidas, estão a
representatividade da população no parlamento, a renovação anual do mesmo, as eleições
diretas para seus representantes. Em termos políticos, os levellers eram extremamente
revolucionários para o período, assombrando Independentes e Presbiterianos. Mas a
reforma exigida não era tão somente política. Em termos religiosos, pregavam a total
liberdade, sem interferência de nenhum “poder humano”. Dessa liberdade religiosa
profundamente arraigada no puritanismo, decorre a liberdade de pensamento e
igualdade jurídica:
Que em todas as leis feitas ou a serem feitas, nenhuma pessoa pode ter sua
igualdade limitada, e que nenhuma posse, propriedade, carta patente, grau,
nascimento, ou lugar possam conferir qualquer isenção do curso ordinário
dos procedimentos legais das instâncias jurídicas que outros são sujeitados.4
(Agreement of the People, 1657)

É interessante perceber que as prerrogativas dos niveladores, consideradas
revolucionárias para a época, foram pouco a pouco incorporadas ao arcabouço do
liberalismo. Algumas delas já encontramos em Locke.
A perseguição aos niveladores foi implacável e, do rescaldo, surgem os Diggers
(Cavadores) ou True Levellers (verdadeiros niveladores), que assim se intitulam por
irem mais fundo nas exigências que os niveladores. Não bastava apenas nivelar, havia
a necessidade de cavar fundo e tornar a igualdade e liberdade reais, concretas e não
somente jurídicas. A principal questão diz respeito à propriedade privada:
A terra (que foi feita para ser um tesouro comum para todos, animais e
homens) foi limitada dentro dos cercos pelos professores e pelas regras,
e os outros foram feitos empregados e escravos: E dessa terra da Criação
se fez uma loja, é comprada e vendida, e mantida nas mãos de alguns,
por meio de que o grande criador é poderosamente desonrado, como se
fosse um discriminador das pessoas, deleitando com confortáveis meios
de subsistência alguns e regozijando-se do pauperísmo e dificuldades
dos outros. No começo não era assim.5 (The True Leveller’s Standard
Advanced, 1649)

Impregnada de religiosidade puritana, os Diggers afirmavam ser toda a terra
um tesouro criado por Deus para todos os homens (e animais) e não somente para
alguns. O fruto do trabalho é do próprio homem, em concordância com Locke, mas
isso não significaria a possibilidade de cercar a terra e tomá-la como sua.
Somente assim seria possível manter uma liberdade e igualdade universal e não
4 That in all laws made or to be made every person may be bound alike, and that no tenure, estate, charter, degree, birth, or
place do confer any exemption from the ordinary course of legal proceedings whereunto others are subjected.
5… The Earth (which was made to be a Common Treasury of relief for all, both Beasts and Men) was hedged in to In-closures
by the teachers and rulers, and the others were made Servants and Slaves: And that Earth that is within this Creation made a
Common Store-house for all, is bought and sold, and kept in the hands of a few, whereby the great Creator is mightily dishonored, as if he were a respector of persons, delighting in the comfortable Livelihood of some, and rejoicing in the miserable
poverty and straits of others. From the beginning it was not so.
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tão somente uma liberdade e igualdade jurídica ou “de nascimento”.
É possível perceber, nesse discurso, o germe do socialismo, que parte da crítica
à propriedade privada. Mas é interessante também perceber o discurso no contexto da
época. Devemos lembrar que, antes das revoluções burguesas (e, portanto, antes da
Revolução Inglesa), não existia propriedade privada. A propriedade era escalonada,
isto é, pertencia ao mesmo tempo ao senhor feudal, ao camponês e ao soberano. Por
vezes, esse escalonamento encontrava um bom número de senhores feudais, devido à
vassalagem.
Ora, a base do capitalismo é a propriedade privada e não é sem razão que Locke
busca uma razão filosófica para a mesma. Com a ruína da propriedade escalonada,
surgem duas possibilidades: a propriedade privada e a propriedade comunal, proposta
pelos Diggers. Vence a burguesia. Os Diggers são perseguidos e os seus ideais serão
somente retomados mais de um século depois.
Considerações finais
A Inglaterra passou por transformações políticas e sociais profundas no decorrer
do século XVII. A revolução, muito embora tenha mantido as instituições Parlamento,
Coroa, Igreja Anglicana, transformou-as, revolucionando assim toda a sociedade que,
doravante, tronava-se capitalista.
Hobbes e Locke tentaram explicar os fatos através de um estudo da natureza
humana e civil, explicação esta permeada de racionalidade, mas não isenta de
religiosidade. Mais que isso, tentaram ratificar e corroborar um determinado contexto
histórico. Para Hobbes, um soberano todo poderoso, o Leviatã, é necessário para manter
a ordem. Por essa razão, Hobbes é desconsiderado como “pai” do liberalismo clássico,
cabendo esse título a Locke. Mas o liberalismo não era o único que reivindicava
a explicação do mundo social e político. Levellers e Diggers perceberam outra
possibilidade de mundo. Foram perseguidos. Os ideais dos Levellers foram, pouco a
pouco, sendo incorporados no discurso liberal. Os Diggers, por seu lado, deixaram seu
legado aos movimentos de esquerda.
A atualidade das idéias apresentadas, mesmo que apressadamente, mostra o quão
profunda foi a mudança e quão abrangente foi a interpretação que esses autores fizeram.
Encontraremos essas idéias na Revolução Francesa, na constituição Americana, em
particular, e em todos os movimentos liberais e neoliberais da atualidade. Não é raro
encontrarmos discursos que tratam esses ideais liberais como verdades universais.
Mas, para pensarmos o liberalismo de maneira crítica, não podemos nos esquivar
desses preceitos formulados e devemos pensá-los como construções históricas e não
como verdades universais. O contraponto, seja dos Levellers ou dos Diggers, mostramnos a relatividade desses ditos universais. Afinal, como alertaram os Diggers: “From
the beginning it was not so” (No começo não era assim).
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From the beginning it was not so: social and political transformations in the 17th
century and the development of classic liberalism
ABSTRACT: The present article has for objective to relate the first writings on classic
liberalism (Hobbes and Locke) with the social and politician context where they had
been written, that is, the English Revolution. As counterpoint, the ideas of the Levellers
and Diggers. also are presented in intention to perceive the different possibilities of
construction of a new society from same event.
KEYWORDS: English Revolution; Classic liberalism; Socialism.
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DIFERENÇA NA COMPOSIÇÃO DA ENTOMOFAUNA AQUÁTICA
ASSOCIADA A DUAS PLANTAS DE HÁBITOS DIFERENTES EM UM
TANQUE DE PISCICULTURA
Douglas F. PEIRÓ1,3
Guilherme Rossi GORNI2,3
RESUMO: A diversidade e a riqueza de grupos animais da zona litoral de lagos e
reservatórios é freqüentemente elevada devido, principalmente, à presença de macrófitas
aquáticas. Essas plantas fornecem uma quantidade suficiente de oxigênio, possibilita
local para postura de ovos e refúgio contra eventuais predadores. Este trabalho teve como
objetivos analisar a composição e estrutura da fauna de insetos aquáticos associados a
duas macrófitas de hábitos diferenciados (enraizada: Egerea densa; e flutuante: Pistia
estratiotes), assim como as categorias funcionais de alimentação dos insetos, em um
tanque de piscicultura localizado no Município de Araraquara/SP. A maior abundância
de indivíduos e riqueza de famílias foi encontrada na macrófita flutuante, sendo a ordem
Diptera a mais abundante nesse substrato. O sucesso na colonização de P. estratiotes devese, provavelmente, a fatores como sua complexidade estrutural, sendo que suas raízes
proporcionam maior quantidade de abrigo e de alimento na forma de detritos. Além disso,
proporciona um substrato mais próximo à superfície da água, favorecendo a emergência de
insetos que possuem uma fase imatura aquática e a adulta aérea. Com relação às categorias
funcionais de alimentação, ambas macrófitas apresentaram predominância de coletores,
seguindo o padrão encontrado nesse tipo de associação.
PALAVRAS-CHAVE: Insetos aquáticos; macrófitas aquáticas; ambiente lêntico;
estrutura da fauna; piscicultura.
Introdução
Os invertebrados aquáticos compreendem um dos principais componentes
animais de ambientes dulcícolas; entre esses, destacam-se os insetos, que possuem a
maior abundância, riqueza e biomassa nesses sistemas. Os invertebrados influenciam
diretamente a produtividade primária e a decomposição de ambientes aquáticos, sendo
indicadores valiosos da degradação ambiental, além de constituírem uma importante fonte
1 Depto. de Biologia, FFCLRP, USP, PPG em Biologia Comparada. Av. Bandeirantes 3900, 14040-901, Ribeirão Preto/SP,
Brasil. douglaspeiro@hotmail.com
2 Instituto de Biociências, UNESP - Campus de Rio Claro/SP, PPG em Ciências Biológicas: Zoologia. Av. 24 - A 1515, 13506900, Rio Claro/SP, Brasil.guilhermerossim2@yahoo.com.br
3 Laboratório de Biodiversidade, Depto. de Ciências Biológicas e da Saúde, UNIARA. R. Carlos Gomes 1338, 14801-340,
Araraquara/SP, Brasil.
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alimentar para peixes (BIGGS; MALTHUS, 1982; TRIVINHO-STRIXINO; GESSNER;
CORREIA, 1997).
Os insetos aquáticos apresentam adaptações morfológicas, fisiológicas e
comportamentais relacionadas ao local em que vivem, podendo ser espécies generalistas
ou especialistas quanto à sua distribuição (NESSIMIAN; CARVALHO, 1998). A
entomofauna fitófila é composta por ninfas de Odonata e Ephemeroptera, formas jovens
e adultas de Coleoptera e Hemiptera, e principalmente por larvas de Diptera. Dentre
estes últimos, a família Chironomidae é predominante sob o ponto de vista numérico,
em diversidade de formas, número de espécies e ocupando diferentes níveis tróficos
(GLOWACKA; SOSZKA; SOSZKA, 1976; SONODA, 1999; PEIRÓ; ALVES, 2006).
Esse sucesso deve-se, principalmente, à sua tolerância a situações extremas, como
hipoxia, e à grande capacidade competitiva (DI GIOVANNI; GORETTI; TAMANTI,
1996; MARQUES; FERREIRA; BARBOSA, 1999).
A diversidade e a riqueza de grupos animais da zona litoral de lagos e
reservatórios é freqüentemente elevada devido, principalmente, à presença de
macrófitas aquáticas em suas margens (TRIVINHO-STRIXINO; STRIXINO, 1993).
Essa vegetação fornece uma quantidade suficiente de oxigênio, possibilita local para
postura de ovos e refúgio contra eventuais predadores (MASTRANTUONO, 1986).
Além disso, é fonte de alimento na forma de detrito aderido nas paredes das plantas,
uma vez que as macrófitas também são substratos para algas perifíticas, que são fonte
primária de alimento para muitas espécies fitófagas, e também funcionam como filtro
retendo partículas orgânicas que podem ser utilizadas pelos organismos detritívoros
(MASTRANTUONO, 1986; TALBOT; WARD, 1987; TRIVINHO-STRIXINO;
STRIXINO, 1993; DORNFELD; GESSNER, 2005; PEIRÓ; ALVES, 2006).
Em ambientes lênticos, as macrófitas encontram condições favoráveis para o seu
desenvolvimento, tornando a região litorânea mais produtiva, e sendo importantes na
ciclagem de nutrientes. Esses vegetais também promovem a estabilização dos sedimentos
depositados no fundo, podendo influenciar significativamente o funcionamento do
ecossistema aquático e a dinâmica de várias comunidades (TRIVINHO-STRIXINO;
STRIXINO, 1993; CORREIA; TRIVINHO-STRIXINO, 1998). Com relação à
dinâmica de produção de biomassa das comunidades de macrófitas aquáticas de regiões
tropicais, não se observa variação sazonal definida. Como normalmente ocorre nas
regiões temperadas, o processo de desenvolvimento é praticamente contínuo durante
todo o ano (ESTEVES, 1998).
Insetos que habitam a vegetação submersa geralmente demonstram uma
menor especificidade para algumas espécies de planta do que os insetos associados
à vegetação flutuante. Os fatores determinantes para insetos fitófilos são: morfologia,
a posição no corpo d’água, a presença de epífitas na superfície e a natureza química
da planta (WARD, 1992). Estudos sobre invertebrados associados às macrófitas têm
evidenciado que estas abrigam uma maior riqueza e densidade de organismos do que
os sedimentos adjacentes (SMOCK; STONEBURNER, 1980).
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Trivinho-Strixino; Strixino (1993), em um estudo realizado na região central do
Estado de São Paulo, identificaram que a maioria dos indivíduos e a maior variedade de
táxons encontrados na macrófita aquática (Pontederia lanceolata) estavam abrigados
entre as raízes, sendo registrada a predominância de coletores e predadores.
Em um estudo realizado na Estação Ecológica de Jataí/SP por Correia; TrivinhoStrixino (1998), foi identificada predominância de coletores no período chuvoso,
devido à maior disponibilidade de alimento (detritos) nesse período. Entretanto, na
estiagem, observou-se o aumento de predadores e raspadores. Ainda segundo esses
autores, a pequena contribuição de retalhadores indicou a baixa utilização dos tecidos
de macrófitas aquáticas como fonte de alimento, divergindo dos resultados de Nogueira
(1989), que sugere uma maior participação da biomassa das macrófitas na cadeia de
detritos.
Devido à importância dos insetos aquáticos em sistemas lênticos, constituindo
um dos elos entre as cadeias de detritos e de herbivoria no ambiente aquático, e o
fato de não serem encontrados estudos envolvendo essas relações com macrófitas
aquáticas em tanques de piscicultura, faz-se necessária a realização de estudos sobre
essa associação.
Este trabalho teve como objetivos: (1) analisar a composição e estrutura da
fauna de insetos aquáticos associados a duas macrófitas de hábitos diferentes (submersa
e flutuante) coletadas em um tanque de piscicultura localizado no Município de
Araraquara/SP; (2) avaliar as categorias funcionais de alimentação dos insetos.
Métodos
Local de estudo
Os insetos aquáticos foram coletados em duas macrófitas existentes em
tanques de piscicultura ornamental localizado no Sítio Brejo Grande (21°43’49,5”S
e 48°10’38,6”O, altitude 676 m), no Município de Araraquara, na região central do
Estado de São Paulo.
Coleta e análise
As coletas foram realizadas em julho e setembro de 2007 e em janeiro de
2008. As macrófitas Pistia estratiotes L. (Araceae) (flutuante) e Egerea densa Planch.
(Hydrocharitaceae) (submersa) foram coletadas e identificadas segundo Pott; Pott
(2000), e pesadas com balança (Sunrise®, com escala de 5 gramas).
Com o propósito de tornar a análise das estimativas numéricas mais uniformes,
as amostras de macrófitas foram tomadas em 100 gramas de biomassa (peso úmido)
de cada espécie, segundo metodologia utilizada por Peiró; Alves (2006) e Alves; Gorni
2007. A remoção das macrófitas do ambiente foi feita com o auxílio de uma peneira
com malha 0,21 mm e, após a pesagem, as plantas foram acondicionadas em galões
plásticos contendo água do próprio ambiente.
Multiciência, São Carlos, 10: 149 - 160, 2010

151

Douglas F. Peiró e Guilherme Rossi Gorni

Em laboratório, as amostras foram colocadas individualmente em um Becker
de 1000 ml contendo água, para serem submetidas a um processo de agitação, visando
ao desprendimento dos invertebrados do substrato vegetal. O material desprendido
foi filtrado em uma peneira com malha 0,21 mm para a retenção dos organismos.
Por fim, porções de cada macrófita aquática coletada foram retiradas do Becker e
transferidas para uma bandeja plástica de cor branca contendo um pequeno volume
de água (1 cm de profundidade), e, com auxílio de um pincel de pintura (tamanho 1),
foi retirado o material que ainda poderia estar aderido ao vegetal. A água depositada
no fundo dos galões que conduziram as macrófitas do campo para o laboratório foi
filtrada em peneira de malha de 0,21 mm para a retenção de organismos que possam
ter se desprendido durante o transporte. O material biológico foi fixado e conservado
em álcool etílico a 75%. Os resultados foram expressos em número de indivíduos por
100 g de peso úmido de macrófita.
A identificação dos insetos aquáticos foi realizada de acordo com guias e chaves
de identificação de Merritt; Cummins (1984), Trivinho-Strixino; Strixino (1995),
Nieser; Melo (1997), Carvalho; Calil (2000) e Fernández; Domínguez (2001).
As categorias funcionais de alimentação dos insetos foram estabelecidas de
acordo com a classificação adotada por Merritt; Cummins (1984), sendo consideradas
as seguintes categorias: A) retalhadores (ou fragmentadores), incluindo herbívoros
e comedores de grandes partículas orgânicas; B) coletores, incluindo filtradores e
roçadores de pequenas partículas; C) raspadores de algas perifíticas; e D) predadores.
A estrutura da fauna de insetos foi caracterizada através da abundância, riqueza
de táxons e o índice de Diversidade de Shannon - Wiener (H’) (sendo utilizado o
número de unidades de taxonômicas operacionais - UTOs).
Para verificação da similaridade da fauna entre as macrófitas, foi utilizada
a análise de Cluster (UPGMA), em que os dados faunísticos foram logaritmizados,
log10 (x+1), a fim de minimizar o efeito dos valores discrepantes. Os dados foram
analisados com o auxílio do softwear Palaeontological Statistics (PAST - versão 1.49)
(HAMMER; HARPER; RYAN, 2001).
Resultados e Discussão
Foram coletadas e identificadas 266 espécimes pertencentes a 19 famílias,
distribuídas em 6 ordens diferentes: Coleoptera, Diptera, Ephemeroptera, Hemiptera,
Odonata e Tricoptera. A contribuição de cada grupo para a composição da comunidade
é apresentada na Tabela 1.
Na coleta realizada em julho de 2007, foi registrado o maior número de insetos,
totalizando 148 indivíduos, divididos em 6 ordens e 12 famílias diferentes. A família
Chironomidae foi a mais abundante, com 121 indivíduos, representando 81,8% do
total desta coleta. As famílias Ptilodactylidae, Noteridae, Ephydridae, Leptohyphidae,
Pleidae e Hydroptilidae foram exclusivas desse período de coleta.
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Na coleta de setembro de 2007, foram identificados 103 indivíduos distribuídos
em 4 ordens, em um total de 11 famílias, sendo que 4 delas foram exclusivas desse
período: Hydrophilidae, Chaoboridae, Ephemeridae e Protoneuridae. A família
Chironomidae foi a mais abundante, com 67 espécimes, representando 65% do total
de indivíduos desta coleta; a segunda mais abundante foi a Chaoboridae, com 10
indivíduos (9,7% do total).
Tabela 1: Lista de taxa e abundância de insetos em 100 g de peso úmido de cada macrófita (Egerea
densa e Pistia estratiotes), coletadas no tanque de piscicultura da Fazenda Brejo Grande no Município
de Araraquara/SP. CAF: categoria funcional de alimentação. *: Dado não disponível.
Táxon/amostra
Coleoptera
Hydrophilidae
Ptilodactylidae
Noteridae
Diptera
Ceratopogonidae
Chaoboridae
Chironomidae
Culicidae
Ephydridae
Stratiomyidae
Ephemeroptera
Baetidae
Ephemerellidae
Ephemeridae
Leptohyphidae
Hemiptera
Pleidae
Odonata
Protoneuridae
Libellulidae
Coenagrionidae
Gomphidae
Tricoptera
Hydroptilidae
Total de indivíduos
Total de famílias

Coleta 23/07/2007
E. densa

Coleta 29/09/2007

Coleta 12/01/2008

Total

CFA

1
1
2

Predador
Retalhador
Predador

11
7
191
7
1
3

Predador
Predador
Coletor
Coletor
Coletor
Coletor

1

8
9
3
1

Coletor
Coletor
Coletor
*

2

2

Predador

1

3
3
9
1

Predador
Predador
Predador
Predador

3

Retalhador

8
6

266
19

P. estratiotes

E. densa

P. estratiotes

E. densa

P. estratiotes

1
1
2

46

75

3

10
7
64
5

1
1

2
2

1
1

5

4
1

1
1

3
1
3

1

2

3
1

1
4

1

2

54
5

94
11

1
1

4
2

99
11

4

7
3

Em janeiro de 2008, foi coletado o menor número de insetos dentre as três
coletas realizadas, apenas 15 indivíduos, divididos em 8 famílias em 3 ordens diferentes.
Apenas a família Gomphidae foi exclusiva dessa coleta e nenhuma família apresentou
abundancia discrepante em relação as outras.
Segundo Strixino; Trivinho-Strixino (1998), provavelmente, o fato de as larvas
de Chironomidae serem as mais abundantes dentre os insetos encontrados deve-se ao
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seu elevado poder adaptativo a diferentes substratos. Essas larvas refletem, através
da colonização, a faixa de condições nas quais podem viver, mostrando a elevada
capacidade adaptativa do grupo.
A macrófita P. estratiotes apresentou o maior número de indivíduos, totalizando
201, sendo que 96% foram coletados nas amostras de julho e setembro de 2007. No
total, foram encontradas 18 famílias divididas em 6 ordens, sendo que 12 famílias
foram encontradas exclusivamente nessa macrófita: Hydrophilidae, Ptilodactylidae,
Noteridae, Ceratopogonidae, Chaoboridae, Culicidae, Stratiomyidae, Ephemeridae,
Leptohyphidae, Pleidae, Protoneuridae e Gomphidae.
Na macrófita E. densa, foram coletados 65 indivíduos no total, sendo que
83,1% eram referentes à amostra de julho. Foram identificadas 7 famílias, divididas
em 4 ordens, sendo que a família Ephydridae foi exclusiva dessa macrófita.
Diptera foi a ordem mais abundante, com a presença de 220 indivíduos,
representando 82,7% da fauna total, e a família Chironomidae foi a mais abundante.
A ordem Ephemeroptera foi a segunda mais expressiva numericamente, com 21
indivíduos, representando 7,9% da fauna total.
A maior riqueza de famílias foi verificada nas ordens Diptera, com 6 famílias
(Ceratopogonidae, Chaoboridae, Chironomidae, Culicidae, Ephydridae e Stratiomyidae),
Ephemeroptera (Baetidae, Ephemerellidae, Ephemeridae e Leptohyphidae) e Odonata
(Protoneuridae, Libellulidae, Coenagrionidae e Gomphidae), com 4 famílias cada
uma. As ordens Tricoptera e Hemiptera foram as menos ricas, com apenas uma família
identificada (Hydroptilidae e Pleidae, respectivamente), sendo que pouco contribuíram
para a abundância de insetos, representando apenas 1,13% e 0,75%, respectivamente,
encontrados na coleta de julho de 2007.
Com relação às categorias funcionais de alimentação, na macrófita P. estratiotes,
os insetos coletores estiveram presentes com uma considerável participação dentro
deste estudo (81,5%, 6 famílias), representados mais expressivamente pela família
Chironomidae, o que indica a grande concentração de detritos nesses substratos. Os
predadores foram representados por 9 famílias e 17% total. A categoria retalhadores
representou apenas 1,5% dos insetos coletados (2 famílias). A categoria raspadores
não foi identificada em nenhuma das amostras. Em E. densa, a frequência de coletores
foi de 99,8% com 6 famílias identificadas, sendo, novamente, a família Chironomidae
a mais abundante. A proporção de predadores e retalhadores foram de 7,7% e 1,5%,
respectivamente.
Na coleta de julho de 2007, foram encontrados 133 indivíduos coletores,
representando 90,5% do total dessa coleta, a categoria predadores representou 6,8%
e os retalhadores, 2,7%. Na coleta de setembro de 2007, os coletores representaram
78,6% dos indivíduos e a categoria predadores representou 21,4%. Já em janeiro de
2008, os coletores representaram 78,6% e os predadores, 46,7%.
A baixa incidência de retalhadores mostra a limitada digestibilidade do tecido
das macrófitas aquáticas, como sua reduzida utilização por herbívoros, corroborando
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os resultados obtidos por Trivinho-Strixino; Strixino (1993).
Após o cálculo do índice de diversidade de Shannon-Wiener (H´), observou-se
o seguinte padrão: P. estratiotes apresentou uma tendência crescente nos valores de
H´, partindo de 0,9363 no Inverno e atingindo seu valor máximo no Verão (H´=1,733)
(Figura 1). Em contraponto, a macrófita E. densa não apresentou mesma tendência,
havendo, inclusive, um decréscimo no valor de H´ entre as estações Inverno e Primavera,
seguida de um aumento no Verão (Figura 1). Esses resultados podem ser creditados à
atuação de dois fatores: (1) os diferentes hábitos das macrófitas em questão influenciam
diretamente a composição da comunidade de insetos; e (2) a sazonalidade (variação do
nível da água), que pode determinar a ocorrência ou ausência nos diferentes períodos,
atuando na distribuição e preferência das populações de insetos (NESSIMIAN,
1995). Devemos ressaltar o fato de se tratar de um ambiente artificial, onde há uma
manipulação freqüente dos tanques, podendo, dessa maneira, alterar o nível de água e
temperatura dos tanques.
2,0
1,8

1,733

1,6
1,4

1,355

1,2
1,0

0,9557

0,9363

0,8
0,6

0,5785

0,5623

0,4
0,2
0,0

E. densa
P. estratiotes
Inverno

Primavera

Verão

Figura 1: Índice de diversidade de Shannon-Wiener (H´) calculado para entomofauna associada às
macrófitas Egerea densa e Pistia estratiotes coletadas nos meses de julho e setembro de 2007 (Inverno
e Primavera, respectivamente) e janeiro de 2008 (Verão).

O sucesso de colonização da macrófita P. estratiotes deve-se, provavelmente,
a fatores como sua complexidade estrutural; como exemplo, suas raízes, que podem
funcionar como filtros retendo matéria orgânica (Dornfeld; fonseca-Gessner,
2005). Proporcionam também um aumento na área disponível para colonização e o
desenvolvimento de perífiton, que exerce uma grande influência sobre a biomassa de
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invertebrados (PINDER, 1986).
Em um estudo feito por Dornfeld; Fonseca-Gessner (2005) em um reservatório,
duas macrófitas (uma submersa e outra flutuante) apresentaram diferenças na
composição da fauna associada, sendo que a penetração de luz pode estar relacionada a
esse fato. A dificuldade de penetração de luz, proporcionada pela macrófita flutuante,
pode resultar na ausência de microalgas sobre sua superfície, sendo os detritos
aderidos às raízes o único recurso alimentar para os insetos.
A análise de agrupamento indicou a formação de três grupos (A, B e C),
separando os táxons de acordo com associação destes às macrófitas estudadas.
O grupo A é composto por táxons que se associaram somente à P. estratiotes,
apresentando similaridade na freqüência numérica de aproximadamente 100%. O grupo
designado pela letra B é formado por táxons que se associaram a ambas macrófitas,
cuja similaridade foi de aproximadamente 85%. Por fim, o táxon Ephydridae separouse dos demais por estar associado somente à E. densa (letra C) (Figura 2).

Figura 2: Dendograma da similaridade (UPGMA) da entomofauna associada às macrófitas Egerea
densa e Pistia estratiotes, coletadas nos meses de julho e setembro de 2007 (Inverno e Primavera,
respectivamente) e janeiro de 2008 (Verão).

A presença de predadores associados à P. estratiotes indica a utilização do
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vegetal como um esconderijo, onde os animais podem exercer melhor suas estratégias
de caça (Dornfeld; Gessner, 2005). O fato de esta macrófita ser flutuante, estando
assim mais próxima da superfície, favorece a emergência de insetos que possuem uma
fase imatura aquática e a adulta aérea, o que pode ter tornado essa planta um melhor
opção para os esses insetos (Merritt; CUMMINS, 1984).
Os resultados obtidos neste trabalho confirmaram o esperado quanto ao
número de táxons identificados e à distribuição distinta entre as duas macrófitas, assim
como as diferenças dentre as coletas. Demonstram, ainda, a capacidade potencial das
macrófitas aquáticas abrigarem uma considerável riqueza e abundância de insetos
aquáticos, propiciando condições para a sobrevivência e reprodução desses animais.
Sendo, dessa forma, a fauna associada, diversificada e característica.
Sugere-se um estudo mais aprofundado desse tipo micro-sistema, levando em
consideração os períodos sazonais, a flutuação da população de peixes ornamentais e
principalmente a manipulação nos tanques, para melhor avaliar quais outros fatores
podem interferir na comunidade de insetos associados a essas macrófitas.
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Difference in aquatic entomofauna composition associated with two different habits
plants in a fishbowl lake
ABSTRACT: The diversity and number of species from littoral zone of lakes and
reservoirs is frequently high, mainly due the presence of aquatic macrophytes. These
plants supply an adequate quantity of oxygen, place to lay eggs and shelter against
eventual predators. The aim of this paper was to analyze the composition structure
of aquatic insects associated with two different habits macrophytes (rooted: Egerea
densa; and floating: Pistia estratiotes), and the establishment of trophic level categories
of insects, in a fishbowl lake located in central region of São Paulo State. The major
abundance of individuals and richness of families was found in the floating macrophyte,
in which the Diptera order was the more abundant in this substrate. The success in
colonization in P. estratiotes occurs, probably to factors like the structural complexity,
the roots proportionate major quantity of shelter and food in detritus form. Moreover,
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proportionate a substrate near the surface of water, supporting the emergence of insets
with immature aquatic stage and a mature aerial stage. In relation to thophic levels,
both macrophytes present predominance of collectors, following the pattern found to
this kind of association.
KEYWORDS: Aquatic insects; aquatic macrophytes; lentic habitat; fauna structure;
fish farming.
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ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS E TRAVESSIAS ÀS CONDIÇÕES MÍNIMAS
DE ACESSIBILIDADE: UM PROCEDIMENTO PARA ESTIMATIVA DE
CUSTOS DE SERVIÇOS E OBRAS
Marcos Antonio Garcia FERREIRA1
Pablo José Martinelli GUERREIRO2
RESUMO: Este artigo apresenta um procedimento para determinação de custos de
adequação de calçadas e travessias urbanas através da quantificação dos custos
dos serviços necessários à realização das obras de reparos ou da reconstrução total
de um trecho de calçada, além da adequação da travessia. O levantamento dos
serviços necessários foi feito utilizando-se como padrão de projeto as especificações
constantes do manual do projeto “Calçada Cidadã” da Prefeitura Municipal de
Vitória ES. A avaliação da qualidade da calçada através da determinação do seu
nível de serviço foi feita segundo os procedimentos e recomendações constantes
da metodologia desenvolvida por FERREIRA E SANCHES (2005). Adotado o
padrão de projeto para a calçada ideal e o modelo de avaliação da qualidade, foi
desenvolvido um protótipo de um programa de computador que avalia a qualidade
dos espaços públicos e, a partir da avaliação da situação real, determina os serviços
necessários e os seus respectivos custos para transformar esse espaço em uma
condição de acessibilidade melhor. Foi realizado um estudo de caso na cidade
de São Carlos, com a finalidade aferir o protótipo e verificar a sua viabilidade de
utilização, avaliando-se as condições reais de utilização de um trecho de calçadas
da região central da cidade.
PALAVRAS-CHAVE: Mobilidade; acessibilidade; avaliação da qualidade das
calçadas; rotas acessíveis; custo de adequação.
Introdução
Na maioria das cidades brasileiras, o espaço de movimentação dos
pedestres tem, em sua quase totalidade, obstáculos que dificultam a circulação,
impossibilitando, assim, a livre movimentação de pessoas com deficiência física e /
ou com mobilidade reduzida.
1 Professor Adjunto do Programa de Pós Graduação em Engenharia Urbana da Universidade Federal de São Carlos - UFSCar
Rodovia Washington Luís, km 235, 13565-905 São Carlos, São Paulo. Email: dmag@power.ufscar.br
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No Brasil, segundo o IBGE (censo de 2000), 14,5% da população brasileira
possui algum tipo de deficiência, o que representa um número de aproximadamente 26
milhões de pessoas3. Desse universo, cerca de 5% se declararam deficiente físico.
Somado a isso, há um grande número de pessoas com mobilidade reduzida,
que não se classificam como deficiente físico, porém apresentam dificuldades para
se locomoverem com total autonomia, podendo ser essa restrição de mobilidade
permanente ou não.
Nesse grupo de pessoas, encontram-se os idosos, as gestantes, as pessoas com
crianças de colo, os obesos – cujo grau de obesidade comprometa sua locomoção
– e qualquer indivíduo que esteja com uma parte de seu corpo, responsável por sua
locomoção, imobilizada temporariamente.
Os parâmetros para construção de calçadas que assegurem a livre circulação,
permitindo, com isso, uma melhoria na locomoção de pessoas com deficiência física e
mobilidade reduzida, são preconizados conforme recomendações da NBR 9050/04.
A promulgação do Decreto Lei 5296/04, que estabelece normas gerais e
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência física
ou com mobilidade reduzida, trouxe ao poder público um importante instrumento
para promover a inclusão social de indivíduos com deficiência física, seja ela ora
permanente, ora temporária, além de pessoas com mobilidade reduzida.
Assim sendo, o objetivo principal deste trabalho é desenvolver procedimentos
para quantificar os custos de construção (material e mão de obra) das intervenções
necessárias para adequar trechos da infra-estrutura física das calçadas e travessias de
ruas a um nível de serviço adequado aos usuários de cadeira de rodas, que ofereça
condições razoáveis de utilização.
Metodologia
A metodologia empregada para o desenvolvimento da pesquisa foi dividida em
06 (seis) etapas:
1. Definição de um indicador de acessibilidade (IA): Para se proceder à avaliação
da qualidade de um ambiente, foi definido um IA, conforme verificado em FERREIRA
e SANCHES (2005). A determinação do IA foi realizado baseando-se em variáveis de
caracterização da infra-estrutura das calçadas e espaços públicos, segundo os aspectos
de conforto e segurança dos usuários de cadeira de rodas durante a utilização desses
espaços;
2. Definição de material de apoio: Nesta etapa, foi escolhido um material de apoio
que reunisse informações sobre a necessidade e importância de construir, recuperar,
manter as calçadas, além de orientações básicas sobre execução e recuperação das
calçadas, voltado tanto aos profissionais do setor quanto à população em geral. Para
3 FERREIRA, M .A G. e SANCHES ,S., 2005 Acessibilidade e mobilidade: a situação das pessoas portadoras de deficiência física,
com dificuldade de locomoção atendidas pelos serviços médicos prestados pela Ufscar In IºCongresso Luso-Brasileiro para o planejamento urbano, regional, integrado e sustentável 2005 Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo p. 1-12.
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tanto, foi escolhido o Guia para Reconstrução das Calçadas, desenvolvido pela Prefeitura
da cidade de Vitória, Espírito Santo, no qual, além de propiciar a conscientização e
sensibilização da população sobre a importância das calçadas no mundo cotidiano,
também reúne informações extraídas de normas nacionais e internacionais e legislações
vigentes no Brasil e em Vitória;
3. Elaboração de um Banco de Dados, desenvolvido em linguagem Delphi,
no qual foram inseridas todas as características de infra-estrutura das calçadas
estudadas;
Para a obtenção do índice de acessibilidade, torna-se necessária uma visita a
campo para se verificar as condições atuais dos atributos de caracterização física da
infra-estrutura das calçadas e travessia. Essa avaliação é feita utilizando uma planilha
especialmente desenvolvida para essa função, segundo a metodologia de FERREIRA
e SANCHES (2005).
O Banco de Dados consiste no registro e armazenamento de informações
relativas aos preços insumos, como mão de obra, materiais e equipamentos a serem
utilizados nos cálculos dos serviços de adequação realizados pelo protótipo. O produto
final gerado pelo Banco de Dados é um relatório de serviços com os custos, em que
o usuário pode escolher dentre os serviços listados, para cada lote, e para a travessia,
qual serviço realmente será executado e, a partir dessa etapa, é elaborado o relatório
contendo todos os custos de adequação da quadra.
4. Estabelecimento de requisitos para a elaboração de um procedimento para
estimativa de custos de serviços e obras necessários à adequação de calçadas às
condições mínimas de acessibilidade, os quais foram os seguintes:
a. Estimativa do Índice de Acessibilidade (IA) e do Nível de Serviço (NS),
tomando como base o método elaborado por FERREIRA e SANCHES;
b. Definição de procedimentos para estimativa de custos (materiais e mão de
obra) das intervenções a serem realizadas na infra-estrutura das calçadas
e espaços públicos, necessárias para adequar esses espaços a um nível
de qualidade que ofereça serviços aceitáveis aos usuários de cadeira de
rodas;
c. Elaboração de protótipo para calcular o Índice de Acessibilidade e o
Nível de Serviço e para os custos das intervenções na infra-estrutura das
calçadas e espaços públicos, orçados para a obtenção de diferentes Níveis
de Serviços, segundo as necessidades definidas pelo gestor. O produto
final gerado pelo protótipo será um relatório, o qual deve contemplar todos
os custos dos serviços de intervenção dos lotes- lote a lote e o custo de
intervenção da travessia;
5. Realização de um estudo de caso, na cidade de São Carlos/São Paulo, para
aferir a metodologia proposta. Para tanto, foi necessário realizar um levantamento das
condições existentes em campo, através da escolha de uma área da região central da
cidade de São Carlos;
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6. Alimentação do protótipo com os dados da situação encontrada em campo,
para, a partir daí, levantar os custos da implantação das melhorias.
Estudo de Caso
O estudo de caso consiste na utilização do protótipo em um trecho, a fim de
se realizar a avaliação da qualidade do espaço público e a quantificação de materiais
e serviços para a adequação deste trecho para torná-lo acessível tanto a pessoas sem
necessidades especiais quanto a pessoas com necessidades especiais.
Os procedimentos adotados para a realização do estudo de caso se iniciam
com a visita a campo para a coleta dos dados da situação existente no local. Segundo
a metodologia de FERREIRA e SANCHES (2005), um trecho é composto por uma
quadra inteira e uma travessia de via.
A cidade objeto de estudo para a aplicação do protótipo é a cidade de São
Carlos, estado de São Paulo. O trecho selecionado para a análise localiza-se: na Rua
Geminiano Costa, entre as ruas Episcopal e Nove de Julho, lado par da numeração
predial, localizado na região central da cidade.
Análise do Trecho
Selecionado o trecho para a análise, foi feita uma visita no local, de posse
da planilha para a avaliação técnica da qualidade da calçada e travessias, conforme
preconizada pela metodologia de FERREIRA e SANCHES (2005) e câmera digital
para fotografar os locais a serem levantados.
As figuras 1 e 2 mostram uma visão geral da quadra e da travessia componentes
do trecho.

Figura 1: Visão geral da quadra.

Figura 2: Visão geral da travessia.

As figuras 3 a 14 mostram detalhes das calçadas dos lotes da quadra e da travessia na
interseção das vias.
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Figura 3: lote 01.

Figura 4: lote 02.

Figura 5: lote 03.

Figura 6: lote 04.

Figura 7: lote 05.

Figura 8: lote 06.

Figura 9: lote 07.

Figura 10: lote 08.

Figura 11: lote 09.

Figura 12: lote 10.

Figura 13: travessia (lado 01).

Figura 14: travessia (lado 02).

Além de poder fotografar as calçadas e travessia, a visita ao campo também se
faz necessária para a avaliação técnica das condições atuais das variáveis (atributos)
de caracterização física da infra-estrutura das calçadas e travessia. Essa avaliação é
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feita utilizando uma planilha especialmente desenvolvida para esta função, segundo a
metodologia de FERREIRA e SANCHES (2005).
A Tabela 1 mostra as características geométricas dos lotes e travessia, bem
como o resultado da aplicação da planilha para a avaliação técnica.
Tabela 1: Resultado da avaliação Técnica do trecho.

Características dos lotes

Conceitos dos atributos

Lote
(no)

Larg.
(m)

Comp.
(m)

Estado de
conservação

Perfil
Longitudinal

Tipo de
revestimento

Largura
efetiva

01

2,20

9,1

3

4

3

4

02

2,20

5,3

4

4

3

4

03

2,20

5,5

4

4

3

4

04

2,20

17,0

2

3

3

4

05

2,20

9,6

2

3

3

4

06

2,20

3,9

2

3

3

4

07

2,20

9,0

2

3

3

4

08

2,20

7,3

2

3

3

4

09

2,20

12,7

2

3

3

4

10

2,20

5,40

2

3

3

4

Travessia (8,00m)
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Concluída a etapa de campo com levantamento de informações e aplicação da
planilha, tem-se elementos suficientes para a aplicação do protótipo.
Inicialmente, na tela do protótipo, são observadas janelas referentes à
caracterização do local como código, número da quadra, endereço, cidade e o número
de lotes, constituintes da quadra que será analisada através da aplicação do protótipo,
como mostra a Figura 15.

Figura 15: Inserção de dados de entrada no protótipo.

Concluído o primeiro procedimento, são inseridos os dados constantes da
Tabela 1, referentes à caracterização da situação real da quadra, como os conceitos
atribuídos às variáveis de caracterização dos lotes e da travessia, como mostrado na
Figura 16.

Figura 16: Inserção dos dados da Tabela 4.1 na planilha do protótipo.
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Inseridos os dados de levantamento de campo, o protótipo está capacitado para
calcular o Índice de Acessibilidade da situação real, bastando, para isso, clicar sobre o
botão “Avaliar Qualidade” (em destaque na Figura 4.18). O Índice de Acessibilidade é
calculado através de fórmula matemática, de acordo com a metodologia adotada.
Executada essa operação, o programa exibe uma tabela contendo a variação dos
valores dos Índices de Acessibilidade (IA), dos Níveis de Serviço (NS), da condição
atual do local e da descrição da condição de movimentação oferecida aos cadeirantes,
sobre a tela inicial, já com o cálculo do Índice de Acessibilidade (IA), nível de serviço e
a condição do trecho analisado, como se pode ver através da Figura 17.

Figura 17: Índice de Qualidade, Níveis de Serviço e Condição de utilização.

Conhecido os valores dos indicadores de qualidade do trecho avaliado, cabe ao
técnico operador do protótipo sugerir alterações nos conceitos atribuídos às variáveis
de caracterização da infra-estrutura da calçada e da travessia das vias, através de
execução de melhorias necessárias para adequar a infra-estrutura às condições dos
cadeirantes.
A alteração dos conceitos das variáveis: Estado de Conservação, Perfil
Longitudinal, Largura Efetiva e Material de Revestimento deve ser feita lote a lote e o
operador analisa o menor conceito, entre as variáveis citadas, e sugere a alteração para
um nível maior, de acordo com a necessidade do local.
Para tanto, basta clicar no botão da variável de menor conceito, aquela que vai
ser alterada, do lote analisado, que aparece uma nova tela sobre a planilha aberta, a
qual mostra as janelas com os valores das variáveis alteradas. Caso o operador julgue
168
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que os conceitos apresentados pelas variáveis, em um determinado lote, estão com
níveis adequados para os cadeirantes, basta repetir o valor da menor variável, que o
protótipo não irá considerar nenhum tipo de adequação na infra-estrutura da calçada,
para o lote analisado.
A Figura 18, mostra o procedimento adotado para o caso do lote de número 1,
que deverá ser repetido para os lotes 2 e 3, cujos conceitos devem ser mantidos, ou
seja, não haverá nenhuma intervenção nas calçadas desses lotes.

Figura 18: Procedimentos adotados para o lote 01.

A seqüência do estudo de caso é realizada através da análise dos demais
lotes. Para tanto, deve-se observar os menores conceitos atribuídos às variáveis de
caracterização da infra-estrutura, de cada lote, obtida pela aplicação da metodologia
de FERREIRA e SANCHES (2005).
No estudo de caso, neste trecho,de acordo com a planilha mostrada na Figura
19, os lotes de números 4 a 10 apresentam os menores conceitos para a variável:
Estado de Conservação. Assim, o técnico que opera o protótipo pode, a seu critério,
querer elevar o nível dessa variável de 2 para 4, visando a melhorar o índice de
acessibilidade dessas calçadas.
A Figura 19 mostra a tela com os procedimentos adotados para a situação de
intervenção no lote 4.
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Figura 19: Procedimentos adotados para o lote 4.

Observa-se, através da janela aberta sobre a tela da Figura 19, que, ao elevar
o conceito da variável: estado de conservação de 2 para 4, automaticamente elevase os conceitos das variáveis “perfil longitudinal” e “material de revestimento” para
o valor 4. Isso ocorre porque, uma vez intervindo no pavimento da calçada para
melhorar seu estado de conservação, pode-se também melhorar, com os mesmos
serviços e materiais, as condições das outras variáveis: perfil longitudinal e material
de revestimento. Esses procedimentos foram repetidos para os lotes de números 5 a
10.
Concluída a análise das intervenções propostas para os lotes, passa-se a
analisar as adequações sugeridas para a travessia das vias. Nesse caso, o operador do
protótipo optou por passar o conceito atribuído à travessia de 0 (zero), anteriormente,
para 3 (três), com inserção de rampas de conexão e demarcação de faixas de travessia
de pedestres no solo, de acordo com a planilha de avaliação técnica da metodologia
adotada.
Executadas essas operações, o protótipo calcula o novo índice de Acessibilidade
(IA), considerando todas as alterações propostas em alguns lotes e na travessia, e
está apto a determinar os custos de todas as intervenções planejadas. Para tanto,
basta clicar, na tela, a tecla “avaliar Qualidade”, vista em destaque na Figura 20.
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Figura 20: Determinação do índice de acessibilidade da situação proposta.

Calculado o novo índice de acessibilidade, o protótipo habilita o botão “custos”,
destacado na Figura 20, que propiciará a determinação de todos os custos de materiais
e serviços das intervenções, planejadas para o trecho analisado.
Ao clicar no botão “Custos”, aparecerá uma nova tela sobre a tela anterior
(Figura 20), mostrando janelas correspondentes aos lotes e travessia constantes do
trecho analisado. A figura 21 apresenta essa tela.

Figura 21: Tela para determinação dos custos de adequação dos lotes.
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Assim, para determinar os custos das adequações planejadas, o operador do
protótipo deve clicar o botão correspondente ao lote analisado, ao lado da janela aberta.
Dentro das janelas, o valor 0 (zero) representa que o custo é zero, pois não houve
nenhuma intervenção. O valor 4 (quatro), nas demais janelas, representa que houve
alteração no conceito da variável de menor valor, neste caso, “estado de conservação”,
que passou do conceito 2 para o conceito 4, segundo critério adotado pelo operador.
Após clicar esses botões, o protótipo deverá exibir telas correspondentes aos
serviços especificados para as adequações das calçadas dos lotes e da travessia. Para
tanto, basta ao operador escolher o serviço recomendado para a adequação planejada.
A Figura 22 mostra um exemplo destas telas.

Figura 22: Serviços especificados para as adequações.

A Figura 22 apresenta a tela para o lote 1, que deve ser repetida também para os
lotes 2 e 3, que, segundo a análise do operador, não necessitam de nenhuma intervenção,
pois considerou-se os conceitos 3 e 4 como aceitáveis.
	Dando continuidade ao estudo de caso, é possível verificar que o operador
recomendou para os lotes de números 4; 5; 7; 8; 9 e 10 os procedimentos para a
substituição do pavimento existente por outro, de qualidade melhor. Para tanto, foram
programados os serviços de demolição do pavimento antigo e a execução de um
novo pavimento. As Figuras 23 e 24 mostram as telas correspondentes aos serviços
especificados e aos custos desses serviços, respectivamente, englobando materiais e
mão de obra, para o lote 4. Essas telas servirão de modelo para os lotes: 5; 7; 8; 9 e 10,
cujos serviços recomendados são os mesmos.
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Figura 23: Serviços especificados para o lote 4.

Figura 24: Custos dos serviços das adequações no lote 4.

Para o lote número 6, o operador entendeu que eram necessários os serviços
de demolição do pavimento e também do lastro e a construção dessas camadas com os
materiais apropriados. A figura 25 e 26 mostram as telas com os serviços especificados
e os custos desses serviços para o lote 6.
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Figura 25: Serviços especificados para o lote 6.

Figura 26: Custos dos serviços das adequações no lote 6.

Para finalizar, os custos das adequações realizadas no trecho 1 restam as telas
com os serviços especificados e custos da implantação para a travessia. As Figuras 27
e 28 mostram detalhes desses custos para o estudo de caso.
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Figura 27: Serviços especificados para a travessia.

Figura 28: Custos dos serviços das adequações na travessia.

Concluindo o modelo de aplicação do estudo de caso, o protótipo apresenta
uma tela resumo com os custos das adequações implantadas no trecho, sobre as telas
de adequação e determinação dos custos, como mostra a Figura 29.
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Figura 29: Tela com o resumo dos custos das adequações realizadas no trecho.

A Figura 30 mostra em detalhe maior a tela resumo dos custos das adequações
implantadas no trecho, segundo a orientação do operador do sistema.

Figura 30: Tela resumo com todos os custos da adequação do trecho.

Os resultados obtidos com a aplicação do protótipo, visando a orientar serviços
e determinar os custos para adequar um trecho de infra-estrutura urbana (calçada e
travessia de vias) a um nível de serviço que atenda às necessidades do cadeirante,
mostram que a realização deste estudo pode ser de grande utilidade para os técnicos
das administrações públicas.
Este estudo de caso demonstra que o administrador público pode perfeitamente
discutir com os moradores lindeiros à quadra analisada os tipos de serviços necessários
para melhor as qualidades na circulação de pessoas, nas calçadas e também estimar os
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custos desses serviços, que poderiam, num processo participativo com a comunidade,
ter seus valores atenuados pelo poder público.
Conclusões
Neste trabalho, procurou-se desenvolver estudos visando a definir requisitos
para a elaboração de um programa em planilha eletrônica, na linguagem Delphi, que
possa estimar os custos de materiais e serviços necessários para melhorar a qualidade
do nível de serviço apresentado pelas calçadas e travessia das vias, nível este avaliado
segundo a aplicação da metodologia apresentada por FERREIRA e SANCHES (2005).
Realizou-se também um estudo de caso com a utilização de um protótipo, elaborado
de acordo com os requisitos estudados, em trechos de vias públicas, na cidade de São
Carlos, SP. Em função dos resultados obtidos, pode-se concluir que:
I. A metodologia de FERREIRA e SANCHES, usada para avaliar o desempenho
da infra-estrutura dos espaços públicos (calçadas e travessias de vias), com
enfoque nas expectativas e necessidades dos cadeirantes, é simples, de fácil
aplicação e fornece resultados adequados se comparados com as imagens
observadas dos locais;
II. O protótipo desenvolvido no estudo permite, de forma experimental, definir os
serviços que o sistema deve realizar em sua interface com os demais elementos
sob determinadas condições de operação.
III. O resultado do estudo de caso mostra que a utilização do protótipo pode facilitar
em muito a atuação de técnicos da administração pública no gerenciamento da
infra-estrutura física das calçadas e travessia de vias, pois esses técnicos podem
avaliar as condições dos trechos analisados, quantificar os custos das melhorias
necessárias e decidir o que fazer em função dos recursos disponíveis.
Adaptation of sidewalks and crossings for the minimum conditions of accessibility: a
procedure for estimate of costs of services and works
ABSTRACT: This study presents a procedure used to determine the cost of adapting
sidewalks and urban crossings through cost quantification of work needed to repair
or rebuild a sidewalk segment and to adapt its crossing. The necessary work was
estimated in accordance with “Calçada Cidadã” standards, a project elaborated by
the city administration of Vitória, ES, Brazil. The sidewalk quality was assessed by
determining the level of required work according to procedures and recommendations
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described in Ferreira & Sanches (2005). Based on these sidewalk and quality assessment
models a computer program prototype was developed to assess the quality of public
spaces and to determine the necessary amount of work, and its corresponding cost, to
make them more accessible. In order to test the prototype and assess its viability a case
study was carried out in São Carlos, SP, Brazil. It assessed the conditions of a sidewalk
segment of this city’s downtown streets and determined the cost of improvement work
needed to make it accessible to all pedestrians.
KEYWORDS: Mobility; accessibility; evaluation of the quality of the roadways;
broken accessible; adaptation costs.
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AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DE UMA ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO
DE TRILHAS UTILIZANDO UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES
GEOGRÁFICAS
Maurício Sanches Duarte SILVA1
Adail Ricardo Leister GONÇALVES1
RESUMO: O objetivo deste artigo é descrever uma metodologia para avaliação de uma
área para implantação de trilhas, que possa ser facilmente utilizada por turismólogos e
gestores de turismo. A metodologia descrita utiliza avaliação multi-critério, com base
na lógica fuzzy, em conjunto com um Sistema de Informações Geográficas (SPRING)
para tratar as informações relativas às variáveis características de uma área que podem
influenciar em sua adequação para a implantação de trilhas. A seleção das variáveis
incorporadas ao modelo para a avaliação dos impactos foi baseada na bibliografia
sobre o tema e são as mais utilizadas em estudos de impacto ambiental, incluindo:
características topográficas (declividade), características pedológicas (tipo de solo) e
características da vegetação e uso do solo. Outras variáveis podem, eventualmente,
ser incluídas na análise se a área que está sendo analisada tiver alguma característica
específica da área de estudo que mereça destaque. No estudo de caso, realizado na
região da Represa do 29 no município de São Carlos, SP; a metodologia revelouse bastante satisfatória para o atendimento dos objetivos do trabalho, permitindo a
visualização espacial dos resultados expressos pelas classes de adequação.
PALAVRAS-CHAVE: Ecoturismo; trilhas; impactos de trilhas; SIG; avaliação multicriterial.
Introdução
Tem-se verificado, nos últimos anos, um crescimento substancial no Ecoturismo,
fazendo com que, atualmente, esse tipo de atividade seja um fenômeno mundial, com
significativas implicações econômicas, ambientais e sócio-culturais (LEUNG, 1998).
No Brasil, em grande parte das áreas abertas ao uso público, os problemas
com os impactos da visitação não são prevenidos ou tratados. Esses impactos se
manifestam na forma de vários danos ao ambiente: acúmulo de lixo, desmatamento
excessivo, compactação do solo, erosão, etc.. Esses danos ocorrem principalmente
ao longo das trilhas, que são corredores de circulação bem definidos dentro da área
1 Universidade Federal de São Carlos, Programa de Pós Graduação em Engenharia Urbana – PPGEU, Rodovia Washington
Luiz, km 235, São Carlos, SP 13565-905. email: msan80@gmail.com
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protegida e através dos quais os visitantes são conduzidos a locais de grande beleza
natural para observação da natureza (EMBRATUR, 1994).
Nesse contexto, este artigo apresenta uma metodologia para avaliação dos
impactos ambientais que podem ocorrer ao longo das trilhas com o objetivo de
difundir esse conhecimento entre os estudiosos da área de Turismo. Além da descrição
do procedimento metodológico proposto, apresenta-se também um Estudo de Caso que
teve como objeto a área da Represa do 29, localizada no município de São Carlos, SP.
Para a análise dos dados e apresentação dos resultados, foram elaborados mapas
temáticos utilizando um Sistema de Informações Geográficas. O programa utilizado
foi o SPRING 4.3.2, desenvolvido pelo INPE/DPI (INPE, 2006).
Impactos do Ecoturismo no ambiente
Diversos trabalhos encontrados na literatura tiveram como objetivo o estudo
dos impactos ambientais decorrentes da utilização de áreas naturais, sendo que vários
deles enfocaram especificamente a implantação de atividades ecoturísticas (LEUNG,
1998; NARDI, 1999; HILLERY et al, 2001; ROSALEN, 2002; AL-SAYED e ALLANGAWI, 2003; BRITO, 2003)
Por muito tempo, a intensidade de uso foi considerada como o fator mais
importante para a avaliação da magnitude dos impactos (KUSS et al, 1990). Atualmente,
no entanto, sabe-se que a questão é mais complexa e que, na maioria dos casos, os
fatores que afetam as relações uso/impacto são muito diversos.
Um dos trabalhos mais relevantes sobre a Fragilidade dos Ambientes Naturais
e Antropizados foi publicado por Ross (1994). Praticamente todos os trabalhos
subseqüentes realizados por pesquisadores brasileiros referenciam o trabalho de Ross
como fonte para suas pesquisas.
Ross (1994) define fragilidade ambiental como a susceptibilidade de dano que
o meio ambiente pode sofrer. Identificar a fragilidade ambiental de uma área significa
avaliar, primeiramente através de análises isoladas de indicadores dos aspectos físicos
relevantes do ambiente em estudo, e posteriormente através dos cruzamentos destes,
a intensidade com que esse ambiente pode ser explorado sem prejudicar sua dinâmica
e seu equilíbrio, levando em consideração as limitações a ele impostas através das
componentes naturais e antrópicas.
Os impactos ambientais podem ser classificados em 5 grupos (KUSS et al.,
1990; HAMMITT e COLE, 1998; FREIXÊDAS-VIEIRA et al. 2000):
a) físicos (aumento e/ou deposição inadequada de lixo, alteração das propriedades dos
solos causando esterilidade, compactação e erosão);
b) biológicos (introdução, extinção e deslocamento de espécies, afetando a riqueza e a
diversidade das comunidades de espécies vegetais e animais);
c) estéticos (homogeneização de paisagens);
d) econômicos;
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e) sociais (podendo afetar tanto as populações receptoras como a qualidade da
experiência recreativa).
Este trabalho, por se tratar especificamente do impacto de trilhas, enfoca apenas
os aspectos físicos e biológicos.
Características que influenciam na fragilidade do ambiente natural
As características que influenciam na fragilidade do ambiente construído podem
ser classificadas em 3 grupos: características pedológicas, características topográficas
e características de uso da terra e cobertura vegetal.
Características Pedológicas
As características pedológicas referem-se às propriedades dos solos existentes
na área. O Quadro 1 mostra as classes de fragilidade, de acordo com o tipo de solo
encontrado na área.
Classes de Fragilidade

Tipos de Solos

Muito Baixa

Latossolo Roxo, Latossolo vermelho escuro e vermelho
amarelo, textura argilosa

Baixa

Latossolo amarelo e vermelho amarelo, textura média/
argilosa

Média

Latossolo vermelho amarelo, Terra roxa, Terra bruna,
Podzólico vermelho amarelo, textura média argilosa

Alta

Podzólico vermelho amarelo, textura média arenosa,
Cambissolos

Muito Alta

Podzolizados com cascalho, Litólicos e Areias Quartzosas.

Quadro 1: Classes de Fragilidade em função do tipo de solo (ROSS, 1994).

Características Topográficas
As características topográficas de um local (declividade) influenciam diretamente
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na capacidade do ambiente para resistir ao uso recreativo (RIZZINI, 1976). A Tabela 1
apresenta as classes de fragilidade do solo conforme a declividade.
Tabela 1: Classes de fragilidade em função da declividade (SILVA, 2005).

Fragilidade

Classes de declividade

Muito baixa

< 2%

Baixa

≥ 2% e < 10%

Medianamente moderada

≥ 10% e < 20%

Moderada

≥ 20% e < 30%

Alta

≥ 30% e < 45%

Muito alta

≥ 45%

Características de Uso da Terra e Cobertura Vegetal
O tipo e a densidade da cobertura vegetal é outra característica importante para
determinar a fragilidade de uma área. A classificação mostrada no Quadro 2 indica o
grau de proteção oferecido por cada tipo de uso.

Grau de
Proteção

Tipo de Cobertura Vegetal
Florestas / matas naturais, Florestas cultivadas com biodiversidade.
Formações arbustivas naturais com extrato herbáceo denso, formações
arbustivas densas (mata secundária, cerrado denso, capoeira densa).
Mata homogênea de pinos densa, pastagens cultivadas com baixo
pisoteio de gado, cultivo de ciclo longo como cacau.
Cultivo em ciclo longo em curvas de nível / terraceamento como café,
laranja com forrageiras entre ruas, pastagem com baixo pisoteio,
silvicultura de eucaliptos com sub-bosque de nativas.
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Muito Alto
Alto

Médio
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Culturas de ciclo longo de baixa densidade (café, laranja) com solo
exposto entre ruas, culturas de ciclo curto (arroz, trigo, feijão, soja,
milho, algodão) com cultivo em curvas de nível / terraceamento
Áreas desmatadas e queimadas recentemente, solo exposto por
arado/gradeação, solo exposto ao longo de caminhos e estradas,
terraplanagens, culturas de ciclo curto sem práticas conservacionistas

Baixo

Muito Baixo

Quadro 2: Grau de Proteção dos Tipos de Cobertura Vegetal (ROSS, 1994).

Metodologia
Conforme descrito anteriormente, diversos fatores podem contribuir para
o impacto de atividades turísticas em áreas naturais. Assim sendo, a avaliação da
adequação de uma área para atividades ecoturísticas deve se basear em um método
que considere todos os fatores simultaneamente, ou seja, um Método de Avaliação
Multicriterial.
Os métodos multicriteriais permitem avaliar e combinar diversos critérios de
modo que se obtenha um valor único que representa a avaliação global do sistema que
está sendo avaliado.
O método de avaliação multicriterial utilizado neste trabalho pode ser dividido
em 4 etapas: Seleção dos critérios para avaliação, definição dos pesos dos critérios,
normalização dos critérios e agregação dos critérios.
Seleção dos critérios (identificação dos fatores que interferem na avaliação).
Nesta etapa, são identificados os fatores que interferem na avaliação dos
impactos da implantação de trilhas em ambientes naturais. O Quadro 3 mostra os
fatores considerados.
Aspecto
Características Topográficas
Características Pedológicas
Características da Vegetação / Uso do solo

Variável de caracterização
Declividade
Tipo de Solo
Cobertura Vegetal / Uso do solo

Quadro 3: Variáveis para caracterização dos impactos de atividades turísticas.
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Definição dos pesos dos fatores
Nesta etapa, são atribuídos pesos aos fatores para quantificar a importância
relativa de cada um na avaliação global. Em geral, os pesos (importância) das variáveis
são definidos através de entrevistas com especialistas nas áreas de solos, conservação e
meio ambiente. Neste trabalho, considerou-se que todos os fatores têm o mesmo peso.
Normalização dos fatores
Quando se avalia um sistema considerando múltiplas variáveis (como no caso
deste trabalho), é preciso integrar todas as variáveis consideradas para que a fragilidade
da área seja representada por um único valor. Para ser possível essa integração, é
necessário que os dados referentes às diversas variáveis sejam padronizados, de
maneira que fiquem em uma mesma escala de valores.
Essa padronização (normalização) foi feita utilizando-se a lógica fuzzy, que
pode expressar matematicamente relacionamentos vagos e imprecisos. Na lógica
fuzzy, 1 representa verdadeiro e 0 representa falso, mas, além disso, todas as frações
entre 0 e 1 são utilizadas para expressar verdade parcial (grau de pertinência). Uma
função de pertinência é uma curva que define como cada valor de entrada se transforma
em um valor de saída (valor de pertinência) entre 0 e 1.
Assim sendo, para a normalização das variáveis utilizadas neste trabalho, foram
definidas curvas (funções de pertinência) que representam a variação dos valores de
cada variável em função da sua influência na fragilidade da área. Adotou-se o seguinte
critério: valores mais altos (mais próximos de 1) correspondem a áreas com menor
fragilidade (mais adequadas para implantação de trilhas) e valores mais próximos de
zero representam áreas com maior fragilidade (menos adequação para implantação de
trilhas).
Descreve-se a seguir o procedimento adotado para a normalização de cada uma
das variáveis.
Declividade
Para a definição da função de pertinência correspondente à declividade,
considerou-se que valores de declividade menores que 3% correspondem a declividades
muito baixas, pouco frágeis (mais adequadas para trilhas). Valores iguais ou superiores
a 45% caracterizam áreas de alta declividade com grande fragilidade (inadequadas
para trilhas). A função de pertinência definida é mostrada na Figura 1.
Tipo de Solo
Para normalizar a variável “Tipo de Solo”, foi utilizada a classificação descrita
nos trabalhos de Ross (1994), Crepani (2001), Siles (2003) e Calijuri (2007), conforme
mostrado na Tabela 2.
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Cobertura Vegetal / Uso do Solo
A Tabela 3 mostra a classificação adotada para normalização da variável
“Cobertura Vegetal”, baseada nos trabalhos de Ross (1994), Brito (2003), Siles (2003),
Kawakubo (2005), Donha et al. (2006), Calijuri (2007) e Maganhotto (2007).

valor normalizado

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
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50

declividade (%)

Para d < 3% → µd = 1,00
Para 3%≤ d < 45% → µd = (45-x)/42
Para d ≥ 45% → µd = 0,00

d = declividade (%)
µd = valor normalizado

Figura 1: Função de pertinência para a variável “Declividade”.
Tabela 2: Classes de adequação das áreas quanto ao Tipo de Solo.

Tipos de Solos

Adequação

Latossolos (Roxo, Vermelho escuro e Vermelho amarelo)

1,0

Nitossolos (Terra roxa)

0,6

Argissolos (Podzólico Vermelho amarelo)

0,4

Neossolos (Litólicos e Areias Quartzosas)

0,2

Gleissolos (Solos hidromórficos)

0,0

Obs. valores mais altos correspondem a áreas com melhor adequação.
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Tabela 3: Classes de adequação das áreas quanto à Cobertura Vegetal / Uso do Solo.

Tipo de Cobertura Vegetal

Adequação

Florestas / matas naturais / Área Urbanizada

1,0

Cerradão

1,0

Campos / Cerrado

0,8

Capoeira / Mata ciliar

0,6

Pastagem

0,4

Agricultura

0,2

Combinação dos fatores
Para se obter a avaliação geral, as variáveis padronizadas devem ser combinadas
em um só valor. Neste estudo, utilizou-se a Combinação Linear Ponderada (Equação 1).
3

Adequabilidade = ∑ pi xi
i =1

Onde: pi = pesos das variáveis (considerados todos
iguais a 1)
xi = valores normalizados das variáveis

Estudo de caso
O estudo de caso foi realizado na região da Represa do 29. Essa área localizase na bacia hidrográfica do Ribeirão dos Negros, no município de São Carlos, SP
(Figura 2).
A Represa do 29 tem aproximadamente 1 km2 e fica a cerca de 15 km da
cidade de São Carlos, na direção norte. É assim denominada (segundo os habitantes
mais antigos da região) por ficar no km 29 de uma antiga estrada de ferro que ligava
São Carlos a Santa Eudóxia. A represa é muito procurada para recreação e passeios
ecológicos em fins de semana e feriados.
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7578200

Projeção UTM-23S
Datum Horizontal
Córrego Alegre, MG

7569100
205100

212300

Figura 2: Área de estudo com as principais vias de acesso.

Elaboração dos mapas temáticos
Mapa de declividades
O mapa de declividades foi elaborado através da digitalização das curvas de
nível de 5 em 5 metros, na escala 1:10.000, a partir das 4 cartas topográficas que
compõem a área de estudo, obtidas junto ao Instituto Geográfico e Cartográfico da
Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo.
A Figura 3 mostra o Mapa de Declividade da área de estudo. Verifica-se que a
maior parte da declividade na região estudada é menor que 9% e apenas nos barrancos
de rios são observados valores maiores que 150%. Assim sendo, nesse aspecto, a área
apresenta baixa fragilidade (é adequada para implantação de trilhas).
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Figura 3: Mapa de declividades.

Mapa pedológico
O mapa pedológico utilizado neste estudo de caso (mostrado na Figura 4) foi
elaborado por Muro (2000). O mapa original foi gravado em formato DXF e importado
para o SPRING. Observa-se que grande parte da área em estudo (≈78%) é constituída
de solo do tipo Latossolo. Esse tipo de solo caracteriza-se por fragilidades de muito
baixa a média, sendo o mais adequado para implantação de trilhas.
Mapa de Cobertura Vegetal e Uso do Solo
Para a obtenção do mapa de cobertura vegetal e uso do solo, foi utilizado
como base um mapa da vegetação atual do município de São Carlos na escala de
1:2.000.000, desenvolvido no Departamento de Botânica da Universidade Federal de
São Carlos. Foi feita também uma pesquisa em campo para confirmar os tipos de
vegetação existentes (Figura 5). O mapa de cobertura vegetal e uso do solo mostra
que grande parte da área é de agricultura ou terra nua (≈60%), que não são adequadas
para a implantação de trilhas, já que, quanto maior a densidade de cobertura vegetal,
maior será a proteção do solo.
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Hi - Gleissolos (Solos hidromórficos)
AQ - Neossolos (Areias Quartzosas)
Li - Neossolos (Litólicos)
TE - Argissolos

212300

7569100

LV - Latossolo Vermelho amarelo
LE - Latossolo Vermelho escuro
LR - Latossolo Roxo -

Figura 4: Mapa Pedológico.

Elaboração dos mapas normalizados (fuzzy)
Os 3 mapas temáticos foram normalizados (transformados para o formato
fuzzy), conforme descrito na etapa 3 da Metodologia (Figuras 6, 7 e 8).
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Figura 5: Mapa da Cobertura Vegetal / Uso do Solo.
7578200

Declividade fuzzy
1
0
Projeção UTM-23S
Datum Horizontal
Córrego Alegre, MG

7569100
205100

212300

Figura 6: Mapa da declividade fuzzy.
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Figura 7: Mapa de pedologia fuzzy.
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Figura 8: Mapa da cobertura vegetal e uso do solo fuzzy.
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Combinação dos fatores
Para a geração do mapa final de adequação da área em estudo, os mapas
padronizados (fuzzy) foram agregados através de Combinação Linear (Equação 1),
considerando todas as variáveis com o mesmo peso (Figura 9).
7578200
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1
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Datum Horizontal
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7569100
212300

Figura 9: Mapa fuzzy de adequação da área para implantação de trilhas.

Análise dos Resultados
Para a elaboração do mapa final de adequação da área para a implantação de
trilhas, foram definidas cinco classes de adequação (Tabela 4). A Figura 10 apresenta
o mapa final de adequação.
Pode-se verifica a relevância da cobertura vegetal e do uso do solo no resultado
final. As áreas de mata nativa e de cerradão têm uma adequação alta ou muito alta.
O reflexo do tipo de solo é evidenciado na região do solo hidromórfico, que, por ser
muito frágil, faz com que a adequação seja baixa.
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Tabela 4: Classes de adequação final das áreas.

Classes de
Adequação

Descrição

Intervalo

Muito baixa

Áreas que têm pouquíssimas condições de absorção de
impactos ambientais, onde a implantação de trilhas não
é recomendada.

≥ 0,0 e < 0,2

Baixa

Áreas onde já se registram impactos ambientais e
apresentam características que desaconselham a
implantação de trilhas.

≥ 0,2 e < 0,4

Média

Áreas que já apresentam sinais preocupantes com
relação aos impactos ambientais e irão necessitar de
monitoramento constante após a implantação de trilhas

≥ 0,4 e < 0,6

Alta

Áreas cujas características apresentam poucas
restrições à implantação de trilhas.

≥ 0,6 e < 0,8

Muito alta

Áreas com elevado grau de resiliência, que podem
suportam sem problemas a implantação de trilhas.

≥ 0,8 e ≤ 1,0
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Figura 10: Mapa final de adequação da área para implantação de trilhas.

A análise realizada mostrou que grande parte da área da Represa do 29 tem
adequação de alta a muito alta, portanto, com potencial para implantação de trilhas
sem causar impacto ambiental significativo. São poucas as regiões que precisariam ser
monitoradas e terem o seu uso restrito a situações específicas.
Conclusões
Neste artigo, foi descrita uma metodologia para avaliação da adequação de uma
área para implantação de trilhas. Algumas observações podem ser feitas a respeito da
metodologia apresentada:
• As variáveis utilizadas para avaliação dos impactos foram selecionadas
com base na bibliografia consultada e são as mais utilizadas em estudos de
impacto ambiental. Outras variáveis podem ser incluídas na análise se a área
que está sendo analisada tiver alguma característica específica que mereça
destaque. Uma das vantagens da metodologia proposta é justamente permitir
a fácil inclusão de outros critérios de avaliação de impactos para atender às
características do ambiente em estudo. Podem ser estabelecidas, também,
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outras classes de adequação, de acordo com o local de estudo.
• Com a utilização da lógica fuzzy, as limitações inerentes aos limites rígidos são
substituídas por transições gradativas entre as classes das variáveis representadas
nos mapas temáticos. A grande vantagem reside na possibilidade de avaliar o
espaço geográfico continuamente e não através de limites rígidos.
• No Brasil, os mapas existentes, sobre os quais se pode trabalhar, ainda são
relativamente imprecisos e desatualizados. De qualquer modo, mesmo com
bases cartográficas não muito precisas ou atualizadas, os resultados obtidos
podem ser válidos para análises preliminares. Trabalhos em campo podem
complementar as informações necessárias para um projeto de trilhas mais
detalhado.
• Por outro lado, a disponibilidade, cada vez maior, de produtos obtidos por
sensoriamento remoto pode contribuir para minorar essa deficiência, permitindo
maior detalhamento das áreas de estudo, para identificar trilhas, cachoeiras,
paredões, etc.
• No estudo de caso, os pesos dos critérios de avaliação foram considerados
todos iguais a 1. O ideal é que seja feita uma pesquisa com especialistas em
áreas como turismo, ecologia, engenharia ambiental para identificar a opinião
desses profissionais sobre a importância relativa dos diversos impactos.
Espera-se que a metodologia apresentada neste artigo possa ser útil para turismólogos
e gestores de turismo visando ao planejamento e à implantação de atividades turísticas
em ambientes naturais.
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Assessment of the adequacy of an area for the construction of trails using a
Geographic Information System
ABSTRACT: The purpose of this paper is to describe a methodology for the assessment
of the adequacy of an area for the implementation of trails which can be easily
employed by tourism managers and planners. The methodology uses multi-criteria
evaluation, based in fuzzy logic, together with a Geographic Information System
(SPRING) to treat information related to the variables that characterize an area and can
influence its adequacy for the construction of trails. The selection of the variables to
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be incorporated in the model for the impacts assessment was based on the bibliography
and are the ones most used in environmental impact studies including: topographic
characteristics (declivity), pedologic characteristics (type of soil) and vegetation and
land use characteristics. Other variables may be included in the analysis if the study area
has some specific characteristics that deserve emphasis. In the case study, developed
in the “29 Dam” Region, in the city of São Carlos, SP, the methodology proved rather
adequate for attaining the objectives, allowing the spatial visualization of the results,
expressed by degrees of adequacy.
KEYWORDS: Ecotourism; trails; trail impacts; GIS; multicriterial evaluation.
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A QUESTÃO DA AUTONOMIA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS:
UM LEGADO A PAULO FREIRE
Marina Ferreira BALDESIN1
Rita de Cássia PETRENAS2
Eraldo Leme BATISTA3
RESUMO: Atualmente, a Educação de Jovens e Adultos é uma importante modalidade
de ensino que procura resgatar os direitos que foram, por inúmeros motivos, negados a
muitos brasileiros na idade regular. O presente estudo tem por objetivo investigar qual
a concepção de autonomia para Paulo Freire e para os alunos da Educação de Jovens
e Adultos de um município do interior do estado de São Paulo. Também, pretende-se
analisar quem é esse aluno da EJA e qual a importância da escola para eles. O estudo
fundamenta-se em obras de Paulo Freire, Moacir Gadotti, Vicente Zatti, entre outros
autores que, em meio a seus estudos, revelam suas concepções sobre a autonomia e
também referenciais teóricos a respeito da Educação de Jovens e Adultos. A pesquisa
de campo foi desenvolvida através de entrevistas semi-estruturadas com seis alunos,
em que foi procurado resgatar qual a concepção de autonomia para esses alunos.
O tema tratado neste estudo é relevante dada a necessidade do desenvolvimento
da autonomia dos educandos para o processo de democratização da educação e da
sociedade brasileira.
PALAVRAS-CHAVE: Paulo Freire; Autonomia; Educação de Jovens e Adultos.
Introdução
Pensar a autonomia na Educação de Jovens e Adultos – EJA – é refletir a respeito
de como essa importante modalidade de ensino desempenha seu papel na formação
dos sujeitos que a procuram para ter melhores condições de vida (BRASIL, 1997).
Paulo Freire, renomado educador brasileiro, durante toda a sua vida, empenhouse para que a autonomia dos educandos se desenvolvesse e que os mesmos adquirissem
consciência da questão social, do mundo em que vivem e, a partir dessa consciência
1 Pedagoga pela ASSER – Porto Ferreira, professora da rede municipal, e-mail: marina_fb@globo.com
2 Coordenadora e Docente do curso de Pedagogia da ASSER – Porto Ferreira e Mestre em Educação pelo (CUML –Ribeirão
Preto), e-mail: petrenas@bol.com.br
3 Mestre em Educação pela Unicamp, Doutorando dessa mesma Faculdade, Membro da equipe de Formação de tutores da UABUFSCar e Professor do Centro Universitário Claretiano – CEUCLAR, e-mail: eraldo_batista@hotmail.com
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crítica, buscassem a transformação da realidade social. É notório perceber que o
processo de construção de autonomia dos alunos contribui para a conscientização
dos educandos e ampliação dos processos democráticos, não só no espaço escolar, na
comunidade, mas em toda a sociedade.
Freire (1996) se contrapôs à educação burocrática, formal e impositiva, levando
em conta as necessidades, as diferenças e os problemas da comunidade onde o aluno
está inserido e, em consequência disso, vê-se que o método pedagógico presente em
suas obras visava à participação ativa e consciente de todos – docentes e discentes – na
construção do conhecimento e também na construção de uma sociedade sem injustiças
sociais.
Assim, ser alfabetizado não seria apenas adquirir habilidades de leitura e escrita,
mas sim conscientizar-se a respeito das relações sociais, políticas e econômicas, assumirse, escrever e ser autor da sua própria história. Diante disso, o enfoque deste estudo está
na concepção de autonomia desenvolvida por Paulo Freire e como hoje essa autonomia
é vista pelos alunos da Educação de Jovens e Adultos. A partir dessa constatação sobre
a obra desse autor, entendemos que o mesmo defendia a consciência política e crítica
como fortalecimento de uma classe social, visando à transformação da sociedade.
O presente trabalho baseia-se em pesquisas bibliográficas de obras escritas por
Paulo Freire – como Pedagogia da Autonomia (1996), Pedagogia do Oprimido (2005) e
Educação como Prática da Liberdade (1989). Além das obras de Freire, foram analisadas
obras de pesquisadores como Moacir Gadotti e Maria das Neves de Medeiros, que se
debruçaram sobre os escritos e a importância de Paulo Freire na educação brasileira, em
especial, na Educação de Jovens e Adultos.
O trabalho também foi desenvolvido através da realização de entrevistas semiestruturadas com seis alunos matriculados na EJA de uma escola municipal. Para isso,
foi elaborado um roteiro com doze questões, visando a conhecer um pouco da vida de
cada um dos alunos e a concepção deles a respeito do termo autonomia.
As diferentes concepções de autonomia e a educação
A partir de nossos estudos, entendemos que o termo autonomia tem sido
construído ao longo do tempo, recebendo características culturais, econômicas e políticas
de diferentes sociedades.
Autonomia recebe diferentes significados nos dicionários, por exemplo, no
mini-dicionário da Língua Portuguesa, autonomia é “faculdade de se governar por si
mesmo; direito ou faculdade de se reger por leis próprias; emancipação; independência”
(BUENO, 1996, p. 85). Já no Grande Dicionário Enciclopédico, além desses conceitos,
autonomia também é “liberdade moral e intelectual” (1978, p. 324).
Quando usamos o termo autonomia nos referindo à educação, estamos
entendendo que queremos formar um aluno participativo, não só nas diversas etapas
do ensino, mas um cidadão crítico, que contribua com a construção de uma sociedade
diferente, sem injustiças sociais, sem exploradores e explorados, ou seja, um novo modo
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de produção. Entendemos que, na sociedade dividida em classes sociais, sob um sistema
de controle por parte do capital, acumulação e exploração, a miséria tem aumentado
nas últimas décadas, sendo assim, consideramos impossível a construção da autonomia
nessa sociedade. No entanto, a consciência política, crítica, poderá contribuir para esse
processo de transformação social. Tais fatores – miséria, exploração – também interferem
diretamente na escola, uma vez que os modelos educacionais não abordam a educação
em sua totalidade, o que prejudica a formação do educando enquanto ser social. Nesse
sentido, desde cedo, a criança precisa ser orientada, acompanhada, incentivada a agir por
conta própria, adquirindo uma formação crítica e consciência política de classe.
Entendemos ainda que o princípio de autonomia defendido por Paulo Freire é de
que os seres sociais devem ser capazes de tomar decisões. Essa capacidade é desenvolvida
através de atividades em que prevalece o diálogo e deve ocorrer desde a alfabetização
até os mais altos níveis de ensino, pois é da capacidade de autonomia das pessoas que
depende a instauração da democracia. Assim, “educar na, para e pela democracia implica,
como vimos, criar espaços de decisão e de vivência de princípios éticos, de solidariedade,
de justiça, de diálogo” (ANTUNES, TOMCHINSKY, PINI, 2009).
Dando sequência a nossa análise sobre a questão da EJA, observamos que não
podemos falar da mesma sem conhecer a importância de Paulo Reglus Neves Freire, mais
conhecido como Paulo Freire4, que contribuiu de maneira extremamente importante para
a educação não só do Brasil, mas na educação de países subdesenvolvidos como Chile e
Guiné-Bissau, onde as situações de opressão foram marcantes.
Ele elaborou uma proposta educacional em que o educando se torna sujeito da sua
própria história. Tal proposta propõe uma alfabetização que vise à tomada de consciência
da própria condição social e, através da práxis (ação e reflexão), haverá a transformação
social.
Em seus escritos, Paulo Freire não deixa explícito o que entende por autonomia,
mas, através de seu pensamento sócio-político-pedagógico, podemos dizer que
“autonomia é a condição sócio-histórica de um povo ou pessoa que tenha se libertado,
se emancipado, das opressões que restringem ou anulam a liberdade de determinação”
(ZATTI, 2007, p. 38). Então, autonomia, segundo Freire (1996) está relacionada à
libertação da heteronomia – que é a condição de um indivíduo ou povo que se encontra
em situação de opressão. Assim, seus escritos denunciam as realidades que perpetuam a
heteronomia, propondo uma educação que vise à libertação dos indivíduos, em que todos
serão “seres para si” (FREIRE, 2005, p. 105).
O homem não deve estar acomodado no mundo, deve estar integrado a ele, sendo
4 Paulo Freire nasceu no dia 19 de setembro de 1921, no Recife, numa das regiões mais pobres do país. Tornou-se inspiração para
gerações de professores, pois ele foi quase tudo que se deve ser como educador: de professor de escola a criador de idéias. Graduado pela Faculdade de Direito de Recife, atuou em diversos setores da educação. Devido as suas idéias e a sua coragem de alfabetizar capacitando o oprimido para a aquisição da leitura e da escrita e para sua libertação, foi preso e exilado durante a Ditadura
Militar. Durante os 16 anos que esteve exilado, foi professor e consultor de educação em diversos países. Desenvolveu no Chile
trabalhos em programas de alfabetização de adultos e escreveu sua principal obra: “Pedagogia do Oprimido”. Quando retornou
do exílio, lecionou em universidades e, em 1989, tornou-se Secretário da Educação do Município de São Paulo, esforçando-se
para a implementação de movimentos de alfabetização, de revisão curricular e também na melhoria dos salários dos professores.
Faleceu no dia 02 de maio de 1997 em São Paulo, pouco tempo depois de ter lançado seu último livro : Pedagogia da Autonomia:
Saberes necessários à prática educativa.
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que “a integração resulta da capacidade de ajustar-se à realidade acrescida da vontade de
transformá-la a que se junta a de optar, cuja nota fundamental é a criticidade” (FREIRE,
1977 apud ZATTI, 2007, p. 40). No entanto, a própria escola promove a massificação
enquanto pratica métodos de repetição, que nega a participação e não analisa os
problemas da sociedade. E o resultado disso são cidadãos incapazes de compreender
textos, distantes da leitura, apresentando dificuldades de discutir criticamente problemas
do seu próprio cotidiano.
Paulo Freire vai contra essa prática de ensino em que o professor, além de só
depositar no aluno o conhecimento, não estimula a sua criticidade, a sua autonomia,
pois a prática da educação bancária5 “[...] dá ênfase à permanência, a concepção
problematizadora reforça a mudança” (FREIRE, 2005, p. 84), contribuindo para a
libertação dos oprimidos. Contudo, para a educação ser libertadora, ela precisa construir
entre os educadores e educandos uma verdadeira consciência histórica, ou seja, eles
precisam conscientizar-se a respeito da sua história, para procurar construir um novo
mundo, uma nova sociedade.
Freire insiste que os professores precisam “saber que ensinar não é transferir
conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”
(FREIRE, 1996, p. 47). Assim, é necessário, em nossa prática educativa, considerar a
curiosidade, o cotidiano, as experiências, os saberes dos alunos, possibilitando aos mesmos
essa criticidade e condições de interpretar, compreender e transformar o meio social.
É claro que:
[...] o professor deve ensinar. É preciso fazê-lo. Só que ensinar não é transmitir
conhecimento. Para que o ato de ensinar se constitua como tal, é preciso que
o ato de aprender seja precedido do, ou concomitante ao, ato de apreender
o conteúdo ou o objeto cognoscível, com que o educando se torna produtor
também do conhecimento (FREIRE, 1997 apud GADOTTI, 2001, p. 55).

Segundo Zatti (2007), Freire critica a memorização mecânica, pois ela nega
o pensar por si mesmo, que é fundamental à autonomia. Freire (1997) é contrário à
educação que se resume ao simples treinamento, uma vez que:
[...] a educação tecnicista, verbalista, que prima pela memorização mecânica
inibe a curiosidade, a criatividade e a criticidade, obstaculizando a promoção
da autonomia, por isso, a educação precisa ser ativa, instigadora da imaginação,
instigadora do ato de perguntar e investigar, mas sem anular a memória que
deve existir a serviço das demais faculdades (ZATTI, 2007, p. 78).

Após os apontamentos acima, entendemos que Freire (1997) partia do
pressuposto de que os sujeitos sociais, quando educados com consciência política,
são capazes de conseguir determinar suas próprias vidas autonomamente e libertar���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Educação Bancária é, como Freire qualificou, o ensino oferecido por muitas escolas. O professor age como quem deposita conhecimento num aluno receptivo, ou seja, nessa concepção de educação, o saber é visto como algo a ser transferido.
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se das heteronomias, das situações desumanizantes em que vivem. A educação está
diretamente ligada a essa mudança, pois é ela quem pode contribuir para formar uma
nova sociedade e um novo ser social.
Portanto, segundo os estudos do autor citado acima, podemos dizer que a
educação que vise a formar para a autonomia precisa ser dialógica, participativa,
preparando para o exercício da democracia, supondo que os homens sejam capazes de
autodeterminação e atitudes autônomas.
A participação de Paulo Freire na Educação de Jovens e Adultos
O vínculo do trabalho de Paulo Freire com os movimentos populares, que
visavam, além da alfabetização do povo brasileiro, à ampliação democrática da
participação popular, iniciou-se em 1962, no nordeste, na cidade de Angicos, no Rio
Grande do Norte, onde cerca de 300 trabalhadores foram alfabetizados em cerca de 45
dias, impressionando a opinião pública, fazendo com que o seu sistema de alfabetização
fosse aplicado em todo o território nacional, com a ajuda do governo federal.
O método utilizado por Paulo Freire tinha um princípio essencial: “a alfabetização
e a conscientização jamais se separam” (WEFFORT, 1989 apud FREIRE, 1989, p. 6),
ou seja, tanto para o homem aprender a ler e escrever, quanto para aprender a usar
uma máquina, ele precisa estar consciente da sua situação real vivida. Dessa forma, é
preciso extrair vocábulos do meio cultural dos alfabetizandos para que a alfabetização
adquira sentido. Tais palavras ficaram conhecidas como palavras geradoras, uma vez
que abriam caminhos para novas palavras e, com o auxílio dos demais companheiros
do círculo de cultura, os alfabetizandos recriavam de forma crítica o mundo em que
viviam.
Entendemos que a proposta de Freire (1989) era inovadora, mas, justamente
por isso, pela possibilidade de formar o ser social, o governo, instaurado com o Golpe
Militar em 31 de março de 1964, extinguiu o Programa Nacional de Alfabetização, que
pretendia estender as propostas de Paulo Freire para todo o país. Portanto, entendemos
que o golpe militar foi um retrocesso para o país, pois significou a extinção de projetos
e programas sociais, ao mesmo tempo em que se viu a ampliação das concepções
conservadoras no país, sustentadas pela repressão militar.
O Movimento Brasileiro de Alfabetização, o MOBRAL, como ficou conhecido,
surgiu como um prosseguimento das campanhas de alfabetização de adultos, contudo,
com um cunho ideológico diferente das campanhas que tinham sido realizadas até
então. Lançado em 1967, tal movimento assumiu a educação como um investimento,
qualificação para a mão-de-obra para o desenvolvimento econômico. O método do
MOBRAL não é dialógico, pois ele é autoritário, uma vez que seus idealizadores
acreditam que sabem o que é melhor para o povo, tratando-se fundamentalmente de
ensinar a ler, escrever e contar.
O MOBRAL surgiu com muita força e muitos recursos; entretanto, restringiu a
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alfabetização a um saber desenhar o nome e apresentou a população de norte a sul do
país a mesma visão de mundo, não levando em consideração as necessidades peculiares
de cada região.
Os métodos do MOBRAL eram semelhantes, quanto à técnica, ao método
proposto por Paulo Freire, mas uma diferença bem nítida entre eles era a visão do
homem. Ambos partiram da palavra geradora, mas, enquanto Freire subtraía essa
palavra do universo dos alfabetizandos, no MOBRAL essa palavra era imposta pelos
tecnocratas. Enquanto Paulo Freire propôs uma “educação como prática da liberdade”,
“o projeto pedagógico do MOBRAL propunha intrinsecamente o condicionamento do
indivíduo ao status quo” (BELLO, 1993, p.9).
A nova Constituição Federal, homologada em outubro de 1988, incluiu os
jovens e adultos pouco escolarizados nas garantias de obrigatoriedade e gratuidades,
que até então eram asseguradas somente às crianças em idade escolar. Na década de
1990, foram firmados diversos acordos visando à melhoria do ensino e à erradicação
do analfabetismo. Entre esses acordos, citamos a Conferência Mundial de Educação
para Todos, que ocorreu em 1990 na Tailândia, onde foi reforçada a necessidade de
expansão e melhoria do atendimento público na escolarização de jovens e adultos, pois
a educação constitui um elemento básico para a realização da pessoa e é fator essencial
para o desenvolvimento social e econômico de um país. Diante disso,
a educação de adultos impõe-se como instrumento de conquista da cidadania,
enquanto sistematizadora das experiências dos alunos e transmissora de um
saber organizador, agindo, ainda, como elemento propulsor das mudanças
necessárias para a construção de uma sociedade mais justa e participativa
(MEDEIROS, 2005, p. 10).

Entendemos que a EJA é importante para que os alunos, sejam eles jovens ou
adultos, retomem os seus potenciais, desenvolvam suas habilidades, confirmem suas
competências adquiridas na educação extra-escolar e na vida, além de possibilitar a
essas pessoas um ensino em nível técnico e profissional mais qualificado.
O perfil dos alunos entrevistados da Educação de Jovens e Adultos
Atualmente, é difícil diagnosticar com precisão quem é o aluno da Educação de
Jovens e Adultos; contudo, sabemos, de acordo com suas características socioculturais,
que eles são bastante semelhantes, pois, na maioria das vezes, são “trabalhadores em
ocupações pouco qualificadas e com uma história descontínua e mal-sucedida de
passagem pela escola” (OLIVEIRA, 1992, p. 17).
A grande tarefa dos educadores da EJA é justamente lidar com a diversidade,
não só de aprendizagem, mas de faixa etária e sócio-histórico-cultural.
Na nossa sociedade, o valor social dado à escola é muito grande e o fato de
uma pessoa não ter frequentado à escola, na fase em que deveria, é considerado como
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motivo de pobreza e exclusão.
Para atingir o objetivo principal deste trabalho, foi realizada uma entrevista
semi-estruturada – com seis alunos da Educação de Jovens e Adultos dos primeiros anos
do Ensino Fundamental. A entrevista foi agendada com uma semana de antecedência e
realizada na própria escola onde os alunos estudam, com duração de aproximadamente
30 minutos cada uma. Para a realização da entrevista, os alunos foram escolhidos
aleatoriamente – uma vez que foi possível perceber que os alunos da EJA sentem
vergonha, não se sentem à vontade para dar entrevistas. Os alunos entrevistados cursam
o Termo I da EJA, que corresponde a segunda série do Ensino Fundamental. Houve o
resgate, durante a entrevista, do porquê esses alunos não estudaram na idade regular,
por que retornaram à escola, quais as expectativas deles em relação à escola, além de
qual seria a concepção de autonomia para esses alunos.
A escola onde foram realizadas as entrevistas atende a 53 alunos na Educação
de Jovens e Adultos e a 521 no Ensino Fundamental (1º ano a 8ª série). Essa escola
está localizada na região central de um município do interior do estado de São Paulo
e recebe alunos oriundos de toda a cidade. Alguns dos dados dos alunos entrevistados
estão descritos na tabela abaixo:
Tabela 1: Caracterização dos alunos6 entrevistados da Educação de Jovens e Adultos.
Aluno

Idade

Profissão

Motivo pelo qual não
estudou na idade regular

José

34

Auxiliar geral

Começou a trabalhar e não
gostava de estudar

Eduardo

17

Servente de
pedreiro

Mudava sempre de cidade

Henrique

44

Auxiliar geral

Possuía deficiência nas
pernas

Joana

38

Dona de Casa

Teve o 1º filho aos 14 anos
e o marido não a deixava
estudar

Cristina

29

Ceramista

Casou com 11 anos e o
marido não a deixava
estudar

Ter mais chances no mercado de
trabalho

Maria

61

Dona de Casa

Mãe não a deixou estudar
para que ajudasse em casa

Aprender a ler e escrever o próprio
nome

Por que voltou à escola?

Considera importante aprender
Arrumar um emprego melhor
Arrumar um emprego melhor

Por incentivo do atual marido

Como pudemos observar, os alunos possuem motivos semelhantes para não
terem estudado na idade regular. Sabemos que é fundamental oferecer escola a essa
6 Os nomes utilizados são fictícios, preservando a identidade dos participantes.
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população, entretanto, é preciso incentivar os egressos a continuarem os estudos.
É muito difícil para esses alunos que se matriculam na Educação de Jovens
e Adultos permanecerem na escola, pois a auto-estima da maioria deles está baixa e
qualquer obstáculo – vergonha, medo de errar, dentre outros – é motivo para mais um
abandono da vida escolar. Além dessas questões, eles têm outras preocupações que não
são comuns às crianças: contas para pagar, educar os filhos, procurar ou se manter em um
emprego, o cansaço de um dia todo de trabalho. Assim, faz-se necessário desenvolver
simples ações no cotidiano escolar para que esses alunos não se afastem da escola.
Alguns apontamentos da pesquisa
A Educação de Jovens e Adultos, como vimos, tem sua história muito mais
tensa do que a educação como um todo, pois:
nela se cruzaram e cruzam interesses menos consensuais do que na educação
da infância e da adolescência, sobretudo quando os jovens e adultos são
trabalhadores, pobres, negros, subempregados, oprimidos, excluídos
(ARROYO, 2008, p. 221).

Essas pessoas, entretanto, mesmo que nunca tenham frequentado a
escola, possuem alguma ideia e muitas expectativas em relação à mesma. E essas
expectativas
estão não somente em conseguir um emprego, quando está desempregado,
ou emprego melhor, quando tem um subemprego. Muitos manifestam
também uma imensa vontade de se expressar melhor, de entender melhor
(LOURA, 2008, p. 1206).

Pudemos observar essa questão nas falas dos alunos entrevistados, quando
questionados sobre o porquê eles retornaram à escola: “Ter mais chances no mercado
de trabalho e saber mais, adquirir mais conhecimentos” (Cristina – aluna EJA I);
“Ajudar o meu filho nas tarefas escolares, para poder crescer na empresa onde trabalho
e também considero importante aprender” (José – aluno EJA I).
A necessidade de arrumar ou de mudar de emprego está vinculada à ideia
existente entre o nível de escolaridade e o mercado de trabalho, então, atualmente,
devido à concorrência, é difícil uma pessoa manter-se no mercado de trabalho se não
procurar ampliar seus conhecimentos.
Outro fato fundamental é a escrita do próprio nome, como vemos no relato da
aluna Maria: “voltei pra escola para aprender a ler e escrever o meu nome, para não ter
que sujar o dedo de tinta na hora de assinar um papel” (Maria – aluna EJA I). Da mesma
forma que ela, milhões de brasileiros procuram a escola com essa finalidade: aprender
a ler e escrever o próprio nome, uma vez que saber ler e escrever é uma maneira
de deixar de ser dependente dos outros. Para sermos cidadãos completos, é preciso
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cumprir com os nossos deveres e lutarmos para que nossos direitos sejam garantidos
e voltar para a escola, aprendendo a ler e escrever, é uma forma, segundo Oliveira e
Melo (2001, p. 4) de “deixar de ser negado nos seus direitos como cidadão”.
A vida dessas pessoas mudou bastante depois que elas retornaram à escola. Eles
relataram que, hoje, conseguem preencher um papel, ler jornais, placas de trânsitos,
mensagens no celular, entrar no circular correto e assinar documentos sem depender
de outras pessoas. Assim, “entendemos que a EJA tem um papel a cumprir: contribuir
para que os alunos possam encontrar “portas” que os ajudem a romper as “paredes” de
qualquer tipo de exclusão social em que vivem” (LOURA, 2008, p.1205).
Sabemos que as obras de Paulo Freire contribuíram e contribuem muito para
a educação brasileira, pois ‘a sua pedagogia continua válida não só porque
ainda hoje há opressão no mundo, mas porque ela responde a necessidades
fundamentais da educação de hoje’ (GADOTTI, 2005, p. 5).

Outra questão que procuramos levantar com os alunos é a idéia que eles
possuem a respeito da autonomia, ou seja, o que eles entendem por autonomia, se
eles acham que a escola permite que eles sejam autônomos. Vejamos algumas falas
dos alunos a respeito do que é autonomia: “tomar as minhas decisões sozinho, sem
depender de ninguém” (Eduardo – aluno EJA I); “não depender dos outros, ser capaz
de fazer as coisas sozinha” (Joana – aluna EJA I); “é uma pessoa ser capaz de fazer as
coisas sozinha, sem ter que pedir para outras pessoas” (Henrique – aluno EJA I).
Assim, podemos corroborar o pensamento de Paulo Freire: “ninguém é sujeito
da autonomia de ninguém” (FREIRE, 1996, p.107), pois a autonomia só pode ser
desenvolvida por nós mesmos e também não ocorre de uma hora para outra. Dessa
forma, quando os alunos dizem que ser autônomo é não depender dos outros, não
querem dizer que eles são auto-suficientes, que não precisam de outras pessoas, mas
que eles querem deixar de ser “seres para outro” para serem “seres para si”, como
enfatizava Paulo Freire (2005).
Segundo os alunos entrevistados, a escola permite que eles sejam autônomos,
que eles tomem as suas próprias decisões, pois agora eles sabem ler e escrever, têm
acesso e compreendem diversos tipos de informação, conseguem se expressar melhor,
enfim, conseguem realizar diversas ações sem precisar pedir a ajuda de outras pessoas.
Podemos perceber isso através dos relatos, vejamos:
Na fábrica onde eu trabalho, ‘picamos cartão’. Antigamente, quando eu
não sabia nem ler e escrever, pedia para o encarregado do patrão arrumar a
hora para mim, quando eu saía tarde e ele fazia o que eu pedia. Mas quando
chegava o salário, sempre recebia o mesmo valor, sem as minhas horas.
Depois de algum tempo foi que eu descobri que o encarregado não mudava
a hora e que ele fazia isso com todos os meus colegas de trabalho. Agora
que eu sei ler e escrever, não peço para ele acertar a máquina do cartão e
ainda arrumo, ponho a hora certa para os meus amigos e isso faz eu me
sentir autônomo, capaz, sem ser enganado. (Henrique – aluno EJA I).
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Para outros alunos, os conhecimentos adquiridos na escola facilitam outras
situações do dia-a-dia:
Não precisar perguntar para os outros se o circular que está vindo é o
que vai para a minha casa é muito bom. E eu também tenho medo de
ser assaltada e, sempre que eu ia ao banco, pedia ajuda para pessoas que
eu nem conhecia para tirar o meu pagamento, mas agora é diferente, a
mocinha do banco me ensinou e eu, como agora conheço os números e
sei ler, faço tudo sozinha. (Joana – aluna EJA I)

Percebemos que essas pessoas têm necessidade de aprender, de conhecer
coisas e pessoas novas e que, por isso, a EJA tem que batalhar para a construção de
uma identidade própria dessa modalidade de ensino, na expectativa de não conduzir
esses alunos a mais um fracasso escolar, uma vez que constatamos que as falas
desses alunos exemplificam o que Freire afirmava: “o futuro será melhor se lutarmos
para que seja” (FREIRE, 1985 apud BUFFA, NOSELLA, 1997, p.28).
Considerações finais
No presente estudo, tivemos como objetivo principal analisar qual a
concepção de autonomia desenvolvida por Paulo Freire e como essa autonomia é
vista, atualmente, pelos alunos da Educação de Jovens e Adultos.
Os alunos entrevistados, que frequentam a EJA, são jovens e adultos que, por
inúmeros motivos, foram excluídos do processo de escolarização na idade regular –
paternidade ou maternidade precoce, necessidade de trabalhar para ajudar a família,
dentre outros – e que se matriculam na escola em busca de melhores condições de
vida e trabalho. Para eles, a escola proporciona a oportunidade de permanecer no
emprego, arrumar outro emprego ou uma melhor remuneração e também questões
simples do cotidiano, como escrever uma carta para os familiares que moram longe,
ir ao supermercado, ao banco, pegar ônibus sozinho, ler mensagens no celular,
enfim, adentrar para o mundo da leitura, escrita e tecnologia.
Diante disso, percebemos que a Educação de Jovens e Adultos é,
incontestavelmente, uma educação possível e necessária para que esses alunos
tenham seus direitos garantidos, uma vez que a escolarização é um processo
contínuo e sem idade “determinada” para acontecer.
Assim, é preciso pensar na Educação de Jovens e Adultos como uma
modalidade de ensino que foi conquistada pelos indivíduos ao longo dos anos
e que essa conquista aconteceu depois de muitos conflitos. Os professores que
lecionam para esses alunos precisam estimulá-los a pensar sobre quem são, sobre
seus anseios, sobre a comunidade onde estão inseridos, sobre seus problemas, para
que, dessa forma, eles possam refletir de forma crítica e consciente, buscando
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soluções para tais problemas e sobre a vida de cada um.
Na análise das entrevistas, percebemos que autonomia, para esses alunos,
é poder fazer as coisas sozinhos, não serem enganados, ajudar as outras pessoas,
não precisar pedir ajuda para tudo, enfim, eles têm autonomia quando eles podem
tomar as suas próprias decisões, podem escrever a sua própria história.
É fundamental que o professor considere o conhecimento prévio do aluno,
suas expectativas, sua vida, não só na Educação de Jovens e Adultos, mas sim
em todas as modalidades do ensino, pois, dessa forma, o ensino terá sentido e
muitos alunos não abandonarão a escola e é de suma importância corresponder às
necessidades desses alunos.
Finalmente, consideramos que o tema tratado no presente estudo pode
contribuir para a construção de uma identidade na Educação de Jovens e Adultos,
em que se faz necessário desenvolver a autonomia dos educandos, para erradicar,
ou ao menos diminuir, as desigualdades sociais de nosso país.
The issue of autonomy in the Adults and Young People Education: a legacy to
Paulo Freire
ABSTRACT: Currently, the adults and young people education is the important
modality of the teaching that to tend rescuing the rights which were left, by
countless reasons, to many of Brazilian in the regular age. The objective of this
present study is investigating what the autonomy conception to Paulo Freire and to
students of the Adults and Young People Education of the municipality interior of
the São Paulo state. Also, intend to analyse who is this student of adults and young
people education, and what the importance of the school to them. The study bases
in Paulo Freire, Moacir Gadotti and Vicente Zatti works, among others authors
that amid your studies reveal your conceptions about an autonomy and also,
theorical referencies about adults and young people education. The field research
was development through interviews you semi-structures with six students, where
was trying to rescue what the autonomy conception to these students. The theme of
this study is the relevant necessity of the autonomy development of the students to
the process of the education democratization and the Brazilian society.
KEYWORDS: Paulo Freire; Autonomy; Adults and Young People Education.
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APLICAÇÃO DE UM JOGO EDUCATIVO NA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO
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RESUMO: Atitudes favoráveis ou desfavoráveis à saúde são construídas desde a
infância, pela identificação com valores observados em modelos externos ou em grupos
de referência. A escola cumpre papel destacado na formação dos cidadãos para uma vida
saudável, na medida em que o grau de escolaridade em si tem associação comprovada
com o nível de saúde dos indivíduos e grupos populacionais. A educação nutricional na
escola auxilia a formação de atitudes e valores que levam ao comportamento inteligente,
revertendo em benefício de sua saúde e da saúde dos outros. Dessa forma, o objetivo deste
trabalho foi desenvolver um jogo de tabuleiro para crianças de 9 a 10 anos, embasado em
situações do cotidiano, na qual se fazem necessárias as medidas básicas de higiene, da boa
conservação dos alimentos e leitura de rótulos. O jogo foi aplicado aos alunos da 4ª série
do ensino fundamental de uma escola municipal na cidade de Porto Ferreira, no Estado de
São Paulo. Para avaliação do conhecimento adquirido com a atividade, foram aplicados
pré e pós-testes. Observou-se que houve ampliação dos conhecimentos científicos pelos
alunos em comparação aos dados obtidos no questionário inicial, mostrando que o
objetivo de promover a educação nutricional de forma lúdica foi alcançado.
PALAVRAS-CHAVE: Jogos educativos; Educação Nutricional; Educação em Saúde.
Introdução
A promoção da saúde é considerada uma estratégia importante no processo
saúde-doença-cuidado, sendo direcionada para o fortalecimento do caráter promocional
e preventivo (SANTOS, 2005). Uma das estratégias mais efetivas que contribuem para
a promoção da saúde é a combinação de apoio educacional e ambiental, envolvendo
dimensões não só individuais, mas também organizacionais e coletivas, visando, dessa
forma, a atingir ações e condições de vida conducentes à saúde (CANDEIAS, 1997).
Nesse sentido, a educação nutricional pode ser considerada um componente decisivo na
promoção de saúde (BIZZO; LEDER, 2005; GABRIEL, SANTOS; VASCONCELOS,
2008).
1 Curso de Nutrição - Centro Universitário Central Paulista (UNICEP). Rua Miguel Petroni, 5111, 13563-470, São Carlos, SP.
E-mail: cmatiucci@gmail.com

212

Multiciência, São Carlos, 10: 212 - 223, 2010

APLICAÇÃO DE UM JOGO EDUCATIVO NA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL INFANTIL

Na infância, ocorrem a consolidação e a formação dos hábitos, o que justifica a
importância da educação nutricional, visando à promoção da saúde (COSTA et al., 2004;
ALBIERO; ALVES, 2007). Assim, a educação nutricional é de suma relevância, devendo
consistir em processo ativo, lúdico e interativo, na qual, à luz da ciência da nutrição, as
crianças tenham conhecimento para mudanças de atitudes e das práticas alimentares.
Como o ambiente e o círculo social são determinantes para a aprendizagem da
criança, a escola é um dos sistemas essenciais onde a população infantil se encontra. Tratase de um cenário onde a criança permanece por mais tempo na condição de aprendiz.
Percebe-se que este é um espaço importante para a educação nutricional, porquanto,
é nela que historicamente se planeja e executa a aprendizagem (COSTA; RIBEIRO;
RIBEIRO, 2001). Nesse sentido, o profissional nutricionista, como conselheiro
nutricional, assume o papel de educador, sendo definido como conselheiro ou educador
nutricional qualquer profissional da saúde envolvido na educação ou aconselhamento de
informações relacionadas à nutrição e/ou aspectos que levam à aderência de um novo
comportamento alimentar (ABREU; MARTINS, 1997).
Por todas essas considerações, pode-se afirmar que, quanto mais cedo se instalar
hábitos alimentares corretos, maiores as probabilidades de permanecerem na vida futura
(CERVATO et al., 2005).
Há várias formas de se atuar na educação nutricional infantil, sendo que uma
delas é a aplicação de jogos didáticos. O jogo pode ser compreendido como um valioso
recurso pedagógico, representando um meio de transcender as barreiras do simples
processo de transmissão-recepção de conhecimentos, possibilitando a socialização de
conhecimentos prévios num trabalho em grupo e a exploração de diversos conceitos de
forma prazerosa (CANDEIAS; HIROKI; CAMPOS, 2005).
A utilização de jogos em sala de aula pode trazer vantagens pedagógicas a
fenômenos diretamente ligados à aprendizagem: cognição, afeição, socialização, motivação
e criatividade. Um jogo que explora o trabalho em grupo possibilita que cada um de seus
membros aprenda a integrar-se em um coletivo, a compartilhar ocupações, a coordenar
esforços, a encontrar vias para solucionar problemas e a exercer responsabilidades, tudo
com a finalidade de que seja possível a troca e a construção intelectual para todos. Para
o aluno, o jogo constitui um fim, pois ele participa com o objetivo de obter prazer. Para
os educadores que utilizam o jogo com o objetivo de ensinar, este é visto como um
meio, um veículo capaz de levar uma mensagem educacional (CANDEIAS; HIROKI;
CAMPOS, 2005).
Dessa forma, os objetivos deste trabalho foram: (i) desenvolver um jogo educativo
para abordar os conceitos de higiene, boas práticas de manipulação, conservação dos
alimentos e a importância da leitura dos rótulos; (ii) aplicar o jogo em escolares de 9 a 10
anos; (iii) avaliar o conhecimento adquirido com a aplicação do jogo.
Material e Métodos
Este trabalho foi realizado de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho
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Nacional de Saúde e foi aprovado pelo Comitê de Ética do Centro Universitário Central
Paulista - UNICEP, protocolo 056/2009. A participação das crianças estava condicionada
à assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos pais.
Foi confeccionado um jogo de tabuleiro direcionado ao público infantil de 9 a 10
anos. A aplicação do jogo foi feita sob supervisão das três alunas do curso de nutrição e
da professora da classe em uma escola municipal situada na cidade de Porto Ferreira, no
Estado de São Paulo.
O tabuleiro do jogo foi confeccionado nas medidas 45 cm por 60 cm,
correspondendo a uma folha E.V.A.; a representação do jogo está apresentada na Figura
1. O jogo foi composto de 56 casas, pelas quais os jogadores iam passando de acordo
com o resultado obtido nos dados e na sequência determinada pelo texto contido nelas. A
vitória foi conquistada pelo participante que primeiro percorreu todas as etapas do jogo.
A idéia central do jogo foi ilustrar um dia na vida da criança. As casas foram
numeradas e as crianças liam o que estava escrito em fichas, conforme o conteúdo descrito
na Figura 2. Nas fichas, as crianças encontravam frases de fatos ocorridos no seu dia-adia, mostrando situações do cotidiano na qual se fazem necessárias as medidas básicas
de higiene, da boa conservação dos alimentos e leitura de rótulos, sendo exploradas
como elementos motivadores para a evolução e o seguimento do jogador na partida.

Figura 1: Esquema do jogo de tabuleiro desenvolvido.
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Figura 2: Cartas utilizadas no jogo.
Multiciência, São Carlos, 10: 212 - 223, 2010

215

Carolina Barbosa Ribeiro, Kelly Cristina de Mattos, Rubiane Cristina da Silva Bruzão e Cíntia Alessandra Matiucci Pereira

A sequência didática foi executada em três fases principais, como apresentado
na Tabela 1.
Tabela 1: Esquemas das três fases do projeto.

Primeira Fase

Segunda Fase

Apresentação dos objetivos
do trabalho e aplicação de um
Palestra informativa e
questionário avaliativo acerca
aplicação do jogo didático.
dos conhecimentos prévios
(Pré-teste).

Terceira Fase
Aplicação do questionário
pós-teste para verificar o que
ficou de significativo após a
atividade prática.

Para avaliar o grau de conhecimento dos alunos sobre os temas abordados e
avaliar o conhecimento adquirido com a atividade, foram utilizados pré e pós-testes na
forma de um questionário com as seguintes questões:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Devemos lavar os alimentos antes de comer? Sim ou não?
As frutas podem ser lavadas com água e detergente?
Em que momentos devemos lavar as mãos?
O iogurte, após aberto, pode ficar fora da geladeira?
O que deve ser observado nos rótulos dos produtos alimentícios?
Marque com um X o que são hábitos de higiene:
[ ] Roer Unhas
[ ] Pintar Unhas
[ ] Lavar os alimentos
[ ] Lavar as mãos
7. O lixo de nossas casas deve ficar:
( ) Fora de casa, bem tampado, longe de cachorros, gatos e ratos.
( ) Dentro de casa, de preferência na cozinha.
( ) Aberto no quintal de casa.
8. Antes de comer frutas ou verduras cruas:
( ) Devemos lavar muito bem com água e solução clorada.
( ) Devemos limpar bem com um pano.
( ) Não precisamos limpar.
9. Qual alternativa está correta?
( ) Podemos beber água da torneira, porque já é uma água tratada.
( ) Só podemos beber água filtrada ou fervida.
( ) Podemos beber qualquer tipo de água, pois a água não pode transmitir
nenhuma doença para humanos.
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10. Alimentos como carnes de boi, aves, peixe e sorvete devem ser armazenados no:
( ) No congelador
( ) Na despensa
( ) Na geladeira
Após a aplicação do pré-teste, foi apresentada uma palestra informativa,
utilizando-se o retroprojetor. Durante a palestra, de forma bem didática, foram abordados
os temas: importância da higiene, higiene pessoal, higiene dos alimentos (como
lavar os alimentos e preparar a solução clorada para higienização antes do consumo),
conservação dos alimentos (importância da manutenção da temperatura, como armazenar
corretamente alimentos) e a importância da leitura dos rótulos (verificação do prazo de
validade, escolha de alimentos mais saudáveis com menor valor calórico, menor teor de
sal, menor teor de gordura saturada e livre de gorduras trans).
Resultados e Discussão
Participaram do estudo 11 meninos e 11 meninas, com idade entre 9 e 10 anos,
cursando a 4ª série do ensino fundamental.
Durante a palestra informativa, as crianças puderam expor as experiências
vividas em suas próprias casas, podendo, assim, aprender a maneira correta dos hábitos
adequados.
Posteriormente, a turma foi dividida em 5 grupos, sendo que 3 grupos eram
com 4 crianças e os 2 restantes com 5 crianças. Os grupos receberam as informações
sobre as regras do jogo.
As crianças ficaram entusiasmadas com o jogo e quiseram jogar mais de uma
vez. O jogo foi supervisionado pelas alunas de nutrição, que aproveitaram o momento
da leitura das cartas para relembrar os conceitos abordados anteriormente na palestra,
como forma de auxiliar a fixação do conteúdo. Ao serem perguntados se o jogo foi
demorado ou cansativo, todas as crianças disseram que não. Em uma observação feita
pela professora da sala, ela diz que se surpreendeu com o entusiasmo dos alunos. Sobre
as regras do jogo, as crianças acharam de fácil entendimento. A linguagem utilizada no
jogo foi avaliada como de fácil compreensão, o que indica que está clara e adequada
à faixa etária.
Os resultados deste trabalho corroboram o citado por Tarouco et al. (2004), que
afirma que os jogos podem ser ferramentas instrucionais eficientes, pois eles divertem
enquanto motivam, facilitam o aprendizado e aumentam a capacidade de retenção
do que foi ensinado, exercitando as funções mentais e intelectuais do jogador. Além
disso, também permitem o reconhecimento e entendimento de regras, identificação
dos contextos em que elas estão sendo utilizadas e invenção de novos contextos para
a modificação das mesmas.
Multiciência, São Carlos, 10: 212 - 223, 2010

217

Carolina Barbosa Ribeiro, Kelly Cristina de Mattos, Rubiane Cristina da Silva Bruzão e Cíntia Alessandra Matiucci Pereira

Avaliação do questionário aplicado no pré e no pós-teste
O critério utilizado na correção das questões abertas foi: “correta”, quando a
resposta e a justificativa do aluno se aproximavam da resposta cientificamente correta
e/ou era pertinente, e “incorreta”, quando as respostas fugiam totalmente de uma
resposta aceitável.
Na análise geral dos questionários pós-teste, observou-se que houve ampliação
dos conhecimentos científicos pelos alunos em comparação aos dados obtidos no
questionário inicial, como pode ser visualizado na Figura 3.
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Figura 3: Percentual de acertos das questões aplicadas no pré e pós-teste.

A primeira questão do pré-teste “Há necessidade de lavar os alimentos antes de
comer?” foi criada com o objetivo de se verificar se as crianças têm esse hábito. Todas
as crianças acertaram a resposta no pré e pós-teste, respondendo que é necessário lavar
os alimentos antes de comer.
A 2ª questão “As frutas podem ser lavadas com água e detergente?” propôs
investigar se os pais têm o hábito de lavar as frutas com água e detergente. No préteste, essa questão foi a que mais obteve erros, 45% responderam que podemos lavar as
frutas com detergente, pois é uma prática comum realizada em casa. Essa porcentagem
diminuiu (32%) após a aplicação do jogo, mas, mesmo assim, as crianças acham correto
proceder à lavagem dessa maneira. Essa prática é inadequada, pois o detergente pode
deixar resíduos no alimento.
A 3ª questão “Em que momentos precisamos lavar as mãos?” foi colocada
no questionário com objetivo de verificar se as crianças sabem quando é necessário
lavar as mãos e enfatizar sua importância, pois a mão é um veículo de contaminação
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dos alimentos. Essa questão era dissertativa e a maioria das crianças respondeu que
precisamos lavar as mãos antes das refeições. Entretanto, esse número (82,75%)
diminuiu no pós-teste (57,20%), pois outras respostas foram fornecidas pelas crianças.
Pode ser observado um aumento nas respostas “antes de pegar os alimentos”, “depois
de ir ao banheiro” e “quando for fazer comida”.
A 4ª questão “O iogurte, após aberto, pode ficar fora da geladeira?” verificou
se as crianças tinham alguma noção sobre armazenamento, visto que a conservação
inadequada dos alimentos traz prejuízos sérios à saúde, como, por exemplo, a intoxicação
alimentar. As crianças acertaram a resposta no pré-teste e no pós-teste, demonstrando
ter noção sobre o armazenamento desse tipo de alimento. Quatro crianças responderam
que o iogurte pode estragar, causando diarréia e vômito.
A 5ª questão “O que deve ser observado nos rótulos?” verificou se as crianças
têm o hábito de olhar o rótulo e com qual intuito, visto que a ingestão de um alimento
vencido pode trazer prejuízos à saúde. No pré-teste, a maioria das crianças (76%)
respondeu que devemos olhar a validade nos rótulos, 8% responderam fabricação e
quantidade de gordura, 4% responderam lote e 4 % não responderam a questão. No
pós-teste, o número de crianças que respondeu “validade” aumentou para 80%. A
resposta “lote” também aumentou (8%), mas o interessante é que a opção “quantidade
de gordura” não foi relatada.
No trabalho realizado por Monteiro, Coutinho e Recine (2005) 74,8% dos
pesquisados lêem as informações nutricionais, embora apenas 25% desse grupo tenha o
hábito de ler os rótulos de todos os alimentos. Mais da metade desses consumidores que
consultava os rótulos lia apenas os referentes a alimentos específicos, com o objetivo
de conhecer seu valor calórico. Pontes et al. (2009) demonstraram que 70% das pessoas
consultam rótulos dos alimentos no momento da compra; no entanto, mais da metade
não compreende adequadamente o significado das informações. Os resultados obtidos
em ambas as pesquisas indicaram que, apesar de a população considerar importante
que o rótulo de alimentos contenha as informações nutricionais, a maioria não sabe
utilizá-lo. Dessa forma, torna-se evidente que o hábito da leitura de rótulos deve ser
iniciado ainda na infância.
Com relação à 6ª questão “O que são hábitos de higiene?”, no pré-teste, 48,8
% e 44,2 % responderam que lavar os alimentos e as mãos são hábitos de higiene,
respectivamente, acertando a questão; 7% responderam que pintar as unhas também
seria hábito de higiene. Após a aplicação do jogo, o percentual de acertos aumentou
para as respostas “lavar alimentos” (50 %) e “lavar as mãos” (47,5%), e diminuiu,
como era esperado, para a resposta “pintar as unhas” (2,5%).
A 7ª questão “Em que local o lixo deve ficar?” foi colocada no questionário, pois
muitas pessoas têm o hábito de deixar o lixo dentro da cozinha ou aberto no quintal,
podendo transmitir doenças. No pré-teste, 82,70% responderam que o lixo deve ficar
fora de casa, bem tampado, longe de cachorros, gatos e ratos, acertando a questão. Esse
número aumentou para 86% após a aplicação do jogo educativo. A segunda resposta
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“dentro de casa, de preferência na cozinha”, obteve 13% de respostas no pré-teste e
diminuiu para 9% no pós-teste. Mas a terceira resposta, “aberto no quintal”, aumentou
de 4,3% para 5%, demonstrando que algumas crianças ainda apresentam conceitos
errados com relação ao lixo.
A partir das respostas obtidas da 8ª questão “Antes de comer frutas ou verduras
cruas...”, observou-se novamente que o jogo atingiu o objetivo, pois o número de
crianças que respondeu “lavar as frutas e as verduras com água e solução clorada”
aumentou de 68% para 73%. Entretanto, 32% das crianças responderam no pré-teste
que devemos limpar bem com um pano antes de comer as frutas, mas o percentual para
essa resposta diminuiu para 27% após a aplicação do jogo.
A 9ª questão apresentava alternativas sobre o consumo de água. Durante a
palestra, foi reforçado que a água mais segura para se beber é aquela tratada pelos
sistemas de abastecimento e depois filtrada em casa ou fervida. O número de respostas
corretas manteve-se em 86%. Parte das crianças que responderam “Podemos beber
qualquer tipo de água” no pré-teste (9%) entendeu, após o jogo, que essa não é uma
prática correta, visto que o percentual no pós-teste foi de 5%.
A 10ª questão apresentava uma situação para armazenamento de alimentos
congelados. A maioria acertou essa questão, pois associaram facilmente o sorvete ao
congelador. Após a aplicação do jogo, todas as crianças acertaram a resposta.
Observou-se que as perguntas que menos ofereceram dificuldade, tanto no pré
teste quanto no pós teste, foram a primeira (100% de acerto no pré e no pós-teste), a
terceira questão (100% no pré e pós teste, entretanto por ser uma questão dissertativa,
as respostas no pós-teste estavam mais completas), a quarta questão (95,45% de acerto
no pré teste e 100% no pós teste) e a quinta questão (95,45% de acerto no pré teste e
100% no pós teste). Essas perguntas correspondiam aos hábitos de lavar os alimentos,
em que momentos precisa se lavar as mãos, à conservação do iogurte, e o que se deve
observar nos rótulos, respectivamente. Por outro lado, as perguntas que mais induziram
ao erro em ambos os testes foram: a segunda (54,54% de acerto no pré teste e 68,18%
de acerto no pós teste), a sexta (72,27 % de acerto no pré teste e no pós teste) e a oitava
(68,18% de acerto no pré teste e 72,72% de acerto no pós teste). Estas últimas referemse: à lavagem de alimentos com detergente, o que são hábitos de higiene e o que deve
ser feito antes de consumir frutas e verduras cruas.
Das 22 crianças, apenas uma criança (4,54%) acertou todas as questões do préteste e quatro crianças (18,18%) acertaram todas as questões do pós-teste.
Observou-se, portanto, que o uso de jogos representa uma forma diferente
para ensinar sobre educação alimentar e nutricional na escola, possibilitando uma
participação mais efetiva da criança na construção do conhecimento.
Conclusão
A função educativa do jogo foi facilmente observada durante sua aplicação
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com os alunos participantes. O jogo pode ser utilizado como ferramenta da educação
nutricional, na medida em que propõe estímulo ao interesse do aluno, ajuda a construir
novas descobertas e possibilita a aproximação dos alunos ao conhecimento científico.
Sugere-se que o nutricionista seja o responsável pela intermediação do jogo,
pois assume a condição de multiplicador de conteúdos e temas em alimentação e
nutrição e, por isso, possui um papel determinante no processo de implantação de
hábitos alimentares saudáveis na escola.
Implementation of an educational game in practice of nutrition education
ABSTRACT: Favorable or unfavorable attitudes to health are built from childhood,
through identification with the values observed in external models or reference groups.
The school fulfills a prominent role in the formation of citizens for a healthy life, in so
far as the schooling itself has proven association with the level of health of individuals
and populations. Nutrition education in schools helps the formation of attitudes and
values that lead to intelligent behavior, reverting to benefit their health and that of
others. Thus, the objective of this work was to develop a board game for children 9-10
years, grounded in everyday situations, where they are needed the basic measures of
hygiene, proper storage of food and reading labels. The game was applied to students
in the 4th grade of primary education in a school in Porto Ferreira, São Paulo. To assess
the knowledge acquired in the activity were applied pre and post-tests. It was observed
that with expansion of scientific knowledge by students compared to data obtained in
the initial questionnaire, showing that the goal of promoting nutrition education in a
fun manner was achieved.
KEYWORDS: Educational game; Nutrition Education; Heatlhcare Education.
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NARRATIVAS DE HISTÓRIAS INFANTIS: INTERFACE ENTRE A
PSICANÁLISE E OS ESTUDOS DO LETRAMENTO
Patrícia de OLIVEIRA1
RESUMO: O objetivo deste artigo é descrever as possíveis contribuições das
narrativas de histórias infantis para o processo de letramento das crianças. Devido à
sua complexidade, o fenômeno do letramento é compreendido como a habilidade de
interagir com competência com as demandas sociais em que as práticas de leitura e
escrita se faz presente, independentemente de se dominar ou não o código alfabético.
Por se tratar de um processo sócio-histórico, vários fatores podem contribuir para
o seu desenvolvimento. Partindo de algumas contribuições da análise psicanalítica,
consideramos que as histórias infantis podem favorecer o desenvolvimento do
letramento das crianças por permitir que elas adquiram experiências em relação
à interação com o mundo que as cerca, servindo de base para sua ação letrada na
sociedade onde está inserida.
PALAVRAS-CHAVE: Histórias infantis; contribuições psicanalíticas; letramento.
Introdução
O termo letramento tem invadido o discurso corrente entre professores e demais
profissionais e pesquisadores ligados à educação. De acordo com as concepções mais
comuns, a origem do termo letramento, segundo Soares (2002, 2004), está ligada
à necessidade de se reconhecer e nomear práticas sociais de leitura e escrita mais
elaboradas e complexas que as práticas resultantes da aprendizagem escolar. Essas
práticas são norteadas por habilidades que compreendem a condição de interagir com
competência com diferentes portadores de texto (livros, revistas, panfletos, bilhetes,
outdoors, bulas, etc), dominando seus diferentes gêneros e tipos, e também com as
diferentes funções que a leitura e a escrita desempenham na vida dos indivíduos
(SOARES, 2002). Compreende também a condição de participar de forma consciente
das diversas relações sociais em que a prática da leitura e da escrita se faz presente,
independentemente de sua condição de alfabetizado ou não (TFOUNI, 2006). Isso
significa ser competente para ler ou ditar uma carta, pegar o ônibus correto ou pedir
1 Mestranda em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos- UFSCAR- SP, Brasil, Especialista em Educação
Especial pelo Centro Universitário Central Paulista – UNICEP – São Carlos, SP, Brasil, professora das redes públicas municipais
de Ribeirão Bonito-SP (Ensino Fundamental) e de São Carlos-SP (Educação Infantil), tutora EAD UNIASSELVI e ULBRA.
Endereço eletrônico:patty.ol@bol.com.br; patty.ol@hotmail.com
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informação para isso, utilizar serviços bancários básicos, agir adequadamente em
situações de compra e venda, manusear dinheiro, tomar medicações de forma correta,
interpretar notícias de jornais lidas ou ouvidas entre muitos outros exemplos, e, dessa
forma, participar adequadamente da comunidade onde está inserido.
Goulart (2006) afirma que o letramento deve ser compreendido como algo
maior do que a competência para escrever, pois significa ser competente para participar
de uma determinada forma de discurso, independentemente de se saber ler ou escrever.
Assim, o que define um sujeito letrado é a sua competência para usar socialmente a
leitura e a escrita, respondendo adequadamente às suas demandas sociais (TAVARES
e FERREIRA, 2009).
	Dessa forma, de uma maneira bastante simplificada, podemos compreender o
fenômeno do letramento como uma competência própria do indivíduo que o faz capaz
de interagir com as diversas situações sociais em que o uso da leitura e escrita são
exigências sem, no entanto, obrigatoriamente ser capaz de decodificar (ler) e codificar
(escrever). Essas competências se refletem nas atividades cotidianas simples, como
as já citadas anteriormente, partindo para habilidades mais complexas, como escrever
dissertações e teses.
De acordo com Soares (2002, 2004), foi em meados dos anos de 1980 que surge,
simultaneamente, o termo letramento no Brasil, illettrisme na França, literacia em
Portugal, para denominar tais práticas. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, foi também
nesse período que a palavra literacy passou a denominar habilidades complexas no uso
da leitura e da escrita.
No Brasil, o termo letramento surgiu em 1986 na obra de Mary Kato intitulada
No mundo da escrita: uma perspectiva psicolingüística (Editora Ática). Nessa obra, a
autora coloca o fenômeno do letramento como resultado da experiência com a cultura
escrita ao justificar o uso da linguagem falada culta pelos indivíduos.
Em 1988, na obra de Leda Verdiani Tfouni intitulada Adultos não alfabetizados:
o avesso do avesso (Editora Pontes), a autora faz uma distinção entre alfabetização
e o fenômeno do letramento. Para a Tfouni (1988), a alfabetização pertence aos
âmbitos individuais próprios do indivíduo, ou seja, ao desenvolvimento de habilidades
específicas para a leitura e a escrita dentro do processo de representação de objetos de
naturezas diferentes. Já o letramento representa todo um processo sócio-histórico de
aquisição de um sistema de escrita por uma sociedade (TFOUNI, 1988, 2006).
A aquisição de um sistema de escrita depende da transmissão cultural dos
sistemas de signos criados pelas sociedades (linguagem, escrita, números, etc.) a todos
os seus membros e, segundo Vigotsky (2007), à medida que os indivíduos internalizam
esses sistemas de signos produzidos, passam a incorporar novos comportamentos.
Dessa forma, todos os mecanismos presentes nas práticas letradas e nas relações
que os sujeitos constroem com a leitura e a escrita podem ser considerados frutos da
internalização desses sistemas e sua conseqüente apropriação permeada pela cultura.
Para Smolka (2000), o processo de internalização se refere ao desenvolvimento
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e aprendizagem humana através da incorporação da cultura, assumindo modos culturais
de agir, pensar e se relacionar com o mundo externo, ao passo que o processo de
apropriação significa tornar próprio, ou seja, adequar a cultura incorporada ao próprio
jeito de ser.
Isso significa que, a partir do momento que o indivíduo compreende a sistemática
das práticas sociais, ele vai internalizando seus significados, ou seja, assumindo-os.
Mas é somente por meio do exercício dessas práticas sociais que ocorre a apropriação,
pois os indivíduos “acrescentam” a sua significação, sua compreensão a partir de
experiências anteriores à ação. E a partir de então é que a ação pode ser considerada
própria ao (do) indivíduo.
Portanto, o comportamento letrado depende da imersão do sujeito dentro de uma
dada sociedade ou grupo onde este vai internalizar (compreensão dos significados) as
relações com as práticas de leitura e escrita e, por conseguinte, construir sua apropriação
(uso desses significados) dessas práticas com base nas experiências vivenciadas no
ambiente. Assim, as experiências vivenciadas são fundamentais para a construção
de um aparato de conhecimentos que permearão as ações dos sujeitos mediante as
demandas que se impõem nas diversas áreas da vida humana.
Para Kern (2000), o letramento implica a consciência entre as convenções
textuais e seus contextos de uso e habilidade para refletir criticamente sobre essas
relações. Para que essa consciência exista, é preciso que o sujeito esteja imerso numa
dada sociedade e tenha e/ ou busque interação com essa sociedade. Ainda segundo
Kern (2000), letramento envolve interpretação, colaboração, convenção, conhecimento
cultural, resolução de problemas e uso da linguagem.
	Dessa forma, letramento implica usos da comunicação (KERN, 2000), pois as
relações sociais que conferem aos sujeitos condições para interagirem com as demandas
sociais implicam situações de comunicação e usos de ferramentas que intermediam
essas situações: leitura, escrita, fala, etc.
Nesse ínterim, à medida que os sujeitos vão se relacionando entre si e com
as demandas sociais, vão acumulando experiências a partir tanto dos recursos da
comunicação como das conseqüências de suas ações. Portanto, vão construindo novos
mecanismos mentais que se tornam imprescindíveis para nortear ações futuras.
Vigotsky2 (1996), ao descrever o processo de desenvolvimento da imaginação
e da arte na infância, afirma a importância das experiências para a construção dos
mecanismos mentais. Segundo o autor, o cérebro conserva as experiências vividas e
facilita sua reiteração além de reelaborá-las, favorecendo o ajustamento do sujeito às
condições do meio onde está.
Dessa forma, durante o processo de desenvolvimento do letramento, as
experiências vividas permitirão que os sujeitos internalizem as relações com as
práticas de comunicação do meio onde estão inseridos e, por meio do exercício
dessas experiências em situações posteriores, irão construir a apropriação desses
2 Importante ressaltar que o sobrenome do autor é escrito de formas variadas em diversas obras. Neste artigo, usaremos a forma
Vigotsky por ser a mais comum.
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conhecimentos adquiridos.
Muitos pesquisadores têm encontrado dados bastante pertinentes em pesquisas
sobre o letramento de crianças. Teale (apud GOULART, 2006), investigando a extensão
e a natureza das experiências de letramento de crianças pré-escolares, observou que
todas as crianças de uma dada sociedade considerada letrada costumam ter inúmeras
experiências com a linguagem escrita antes de entrar na escola, através de atividades
em que sua participação é essencial. Heath (apud TERZI, 2008), pesquisando três
comunidades com níveis e orientações de letramento bastante diferentes, apontou
como os diferentes modos de participar dos eventos de letramento (situações de uso
e manejo da leitura e da escrita como instrumentos de comunicação) influenciam a
relação que as crianças constroem com a leitura e a escrita (LEMOS, 1994).
Nesse panorama, as narrativas de histórias para as crianças podem se constituir
como um importante evento de letramento com conseqüências bastante consideráveis
para o comportamento letrado. Britto (2005) considera que, para a criança, ler com os
ouvidos é mais importante que ler com os olhos, pois ela experimenta tanto a interação
e a interlocução de um discurso organizado escrito, como também aprende a voz
escrita, sua sintaxe e as palavras escritas.
Os estudos da psicanálise das histórias infantis nos tem oferecido dados
bastante pertinentes aos estudos do letramento, pois, além das afirmações de Britto
(2005) acerca do contato com o discurso escrito, como a criança é um ser em início do
desenvolvimento e suas experiências ainda são bastante restritas, através das narrativas
de histórias, as crianças poderão experimentar outros tipos de situações que permitirão
a construção de um aparato de conhecimentos através do processo de internalização
dos comportamentos das personagens com as quais se identificam. A internalização
desses comportamentos poderá se refletir em ações geradas a partir da apropriação
desse conhecimento, denunciada pelas atitudes do sujeito mediante as dificuldades e
conflitos do dia-a-dia.
Segundo Bettelhein (2009), em sua análise dos contos de fadas, as histórias
transmitem às crianças mensagens sobre as lutas e dificuldades da vida, mostrando que
elas são inevitáveis, porém, se o indivíduo não se intimida e se defronta resoluto com
as provações inesperadas, dominará os obstáculos e emergirá vitorioso. Ainda segundo
o autor, “a criança necessita muito particularmente que lhe sejam dadas sugestões em
forma simbólica sobre o modo como ela pode lidar com essas questões e amadurecer
com segurança” (BETTELHEIN, 2009, p. 15). Além disso, o autor afirma a importância
da expressividade das estórias para o processo de alfabetização das crianças, pois isso
permite o acesso a um significado mais profundo àquilo que é significativo para elas.
Com base nesses dados, o objetivo deste artigo é discutir quais as possíveis
contribuições das narrativas de estórias para o letramento das crianças através das
contribuições da psicanálise dos contos e histórias infantis.
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Narrativas de histórias: formas de letramento
Pode-se considerar que as fontes de todas as histórias infantis são os contos de
fadas. No entanto, até por volta do século XVII, eles não eram destinados às crianças
(VON FRANZ, 1985) e foi só a partir do século XIX que eles sofreram adaptações e
passaram a integrar a mitologia universal (CORSO e CORSO, 2006).
Segundo Von Franz (1985), as origens dos contos podem variar bastante: alguns
pesquisadores afirmam que nasceram de mitos e doutrinas religiosas, outros afirmam
que nasceram de uma parte degenerada da literatura, ou ainda a partir de sonhos que
são contados como estórias. Para a autora, em cada história, há sempre um núcleo de
experiências parapsicológicas ou sonhos. Caso as experiências ou sonhos pertençam
a algum assunto existente na vizinhança, a tendência é de ocorrer uma amplificação
dos fatos, pois, à medida que um indivíduo vai repassando a estória para outro,
alguns elementos são retirados e outros são incorporados de acordo com os elementos
comuns da realidade e do cotidiano de ambos. Além disso, os elementos mitológicos
e arquetípicos são sempre incorporados ou reforçados, dando uma impressão de
eternidade, o que os faz ser sempre lembrados.
Como alguns níveis da população que não tinham acesso a rádio, televisão ou
jornais mantinham grande interesse em estórias (VON FRANZ, 1985), essas estórias
faziam com que nascessem os mitos. No entanto, os mitos podem (ou poderiam) ser
diluídos em uma estrutura mais básica, restando apenas o material arquetípico, que é
o que torna as estórias interessantes. Isso acontece porque os mitos estão mais ligados
às questões próprias das civilizações, enquanto os contos de fadas são tão simples que
podem fazer sentido para qualquer um, pois refletem os traços humanos mais gerais.
Subjacente à descrição histórica de Von Franz (1985) está a importância
da comunicação para a transmissão de valores, informações, ideologias, etc. que
permeavam a sociedade de uma dada época. A amplificação dos fatos denuncia a
existência de uma ideologia comum que norteia os movimentos dos membros de uma
sociedade.
Em relação ao caminho que transformou o mito em conto, podemos inferir que
houve a busca pela simplificação das narrativas, para que elas usassem dos elementos
comuns do cotidiano de todas as pessoas. Portanto, independentemente de sua origem
de fato, as histórias foram (e ainda o são) meios de comunicar os valores, tradições,
crenças, ideologias, etc. que constituem as relações de uma sociedade.
Corso e Corso (2006) apontam que a matéria dos contos de fadas são os perigos
do mundo, a crueldade, a morte, a fome, a violência dos homens e da própria natureza.
Os autores, ao analisarem as histórias de João e Maria, O lobo e o sete cabritinhos
e O flautista de Hamelin, por exemplo, sugeriram os medos e as preocupações de
uma época subjacentes aos sentidos presentes no texto: essas histórias nasceram num
período de grande falta de alimento, em que morrer de fome era uma realidade comum
para muitas crianças que só tinham acesso a algum alimento depois que os adultos já
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estivessem satisfeitos e o conceito de infância que hoje possuímos estava muito longe
de ser concebido.
Como, em pleno século XXI, o medo de morrer de fome, a crueldade e a violência
ainda é uma realidade para muitas crianças, além dos conflitos psicológicos próprios
do crescimento – decepções, dilemas, rivalidades, dependências, individualidade,
auto-estima, obrigações morais – que dificultam à criança compreender o que se passa
no seu consciente e enfrentar o que se passa em seu inconsciente (BETTELHEIM,
2009), as narrativas de histórias podem oferecer materiais bastante ricos para que estas
possam enfrentar as adversidades do caminho, posicionando-se adequadamente nas
diversas situações, construindo seus próprios mecanismos para lidar com o mundo.
Para Bettelhein (2009), para que a criança possa compreender o mundo à
sua volta e adquirir capacidade para enfrentar as situações diversas, ela precisa dos
devaneios em que vai reorganizar e fantasiar sobre os elementos das histórias que
respondam apropriadamente às pressões do inconsciente. Assim, através das histórias,
a criança poderá ter acesso a imagens, mesmo que fantasiosas, com as quais ela irá
estruturar seus devaneios e com eles direcionar sua ação. Segundo o autor, as histórias
infantis, ao propor um dilema existencial de maneira breve e incisiva, permitem à
criança apreender determinado problema em sua forma mais essencial e simples.
Em outras palavras, enquanto fantasia, a criança constrói mentalmente experiências
com as relações presentes em seu meio, desenvolvendo suas concepções acerca das
relações sociais. Portanto, ao incorporar uma determinada personagem e encenar seus
dilemas existenciais, a criança experimenta e reflete sobre os diversos elementos que
envolvem a experiência humana: a interpretação dos fatos, a colaboração entre pares,
as convenções sociais, o conhecimento cultural, a resolução de problemas, a reflexão
e a auto-reflexão, e o uso das linguagens.
Apesar da análise psicanalítica que Bettelhein faz apenas das histórias que ele
classifica como contos de fadas, suas descrições apontam para questões imprescindíveis
para o processo de letramento, trazidas pelas narrativas de histórias para as crianças,
principalmente quando contam com a colaboração dos pais. O autor considera a
importância de os pais narrarem histórias para seus filhos, afirmando o impacto
causado na capacidade da criança de encontrar significado na vida e de dotá-la de mais
significados, transmitindo a herança cultural de forma mais adequada às crianças.
Heath (apud TERZI, 2008), em um estudo etnográfico sobre a influência do
letramento inicial no sucesso da leitura das crianças em relação aos padrões escolares,
investigou três comunidades com orientações de letramento bastante diferentes.
Na comunidade Maintown, que apresentou um alto nível de letramento e de
valorização da escrita, a pesquisadora observou que os eventos de letramento abrangiam
a leitura de livros antes de dormir, leitura de materiais diversos, como caixas de cereal,
placas de trânsito, propagandas de TV, etc. No entanto, segundo a pesquisadora, as
histórias noturnas são o maior evento de letramento que define o comportamento
letrado dos indivíduos durante toda a vida, pois as crianças aprendem em casa a fazer
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sentido dos livros e a falar sobre esses sentidos através das indagações que os pais
fazem a respeito do material de leitura, das estórias que estão sendo abordadas, fazendo
as crianças refletirem sobre o que foi lido. Como conseqüência, as crianças são bem
sucedidas na escola. Em relação a essa comunidade, podemos observar dois pontos
cruciais para o letramento: a leitura de histórias para as crianças e a colaboração dos
pais.
A comunidade Roadville, também pesquisada por Heath (apud TERZI, 2008),
apresentou uma orientação de letramento bastante diferente. Apesar da leitura de livros,
os questionamentos que são feitos às crianças exigem apenas que as crianças repitam
o conteúdo, fazendo com que reconheçam as histórias como relatos de livros ou de
eventos reais. Como não há ficcionalização, as crianças não descontextualizam seus
conhecimentos ou ficcionalizam eventos para mudá-los para outros contextos. Nessa
comunidade, as crianças costumam apresentar bom rendimento escolar apenas nas três
primeiras séries, caindo consideravelmente a partir da quarta série.
Apesar de a ênfase dada por Heath voltar-se para as questões relativas às
reflexões acerca dos usos da leitura e da escrita, a pesquisadora faz um apontamento
essencial para o debate sobre a psicanálise dos contos e histórias infantis: o fato de
que as crianças não ficcionam seus conhecimentos para outros contextos, ou seja, não
fantasiam, não fazem experimentos utilizando os conhecimentos adquiridos em outros
contextos. Dessa forma, não adquirem, nem inferem novas informações a respeito de
seu meio, implicando reflexos consideráveis em seu sucesso escolar.
A comunidade Trockton apresentou uma orientação de letramento
bastante diferente. Por acreditar que as crianças aprendem a falar naturalmente, o
desenvolvimento oral não é estimulado pelos adultos. Em relação à leitura, materiais
adequados às crianças não são providenciados, exceto o material da igreja. Os
questionamentos em relação à leitura são apenas sobre as informações acerca dos fatos
e perguntas analógicas, não promovendo a reflexão das crianças. E embora não haja
leitura de livros infantis, as crianças participam de eventos de letramento em que os
membros da comunidade negociam os significados de um texto e, desde muito cedo,
produzem suas próprias histórias, ficcionando os acontecimentos de sua vida para atrair
a atenção dos adultos. Na escola, essas crianças costumam apresentar rendimento menor
que as comunidades citadas anteriormente. As crianças dessa comunidade, mesmo
participando de eventos de letramento, não conseguem alcançar um nível razoável de
letramento devido à maneira como participam desses eventos. Segundo Lemos (1994),
a qualidade desses eventos de letramento pode ser o ponto chave na relação entre a
família, a criança e as demandas sociais que implicam o que se denomina letramento.
Isso acontece porque a posição da criança dentro do evento determina o tipo e a
quantidade de informações que ela terá acesso. Assim, a criança que permanecer na
posição de expectadora absorverá informações para, posteriormente, colocá-las em
prática e assim compreender seus significados. Já a criança que permanece na posição
de participante adquire a informação já com seu significado, podendo reproduzir e
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estabelecer novos sentidos a partir daquilo que ela já conhece, construindo, assim,
novos significados e descobrindo novas implicações para seus novos conhecimentos.
Em relação às ficções acerca dos acontecimentos de sua vida para chamar a
atenção dos adultos, segundo Heath (apud TERZI, 2008), podemos inferir que essas
crianças fazem uso das histórias do cotidiano para construir suas fantasias para poder
compreender as relações sociais que as cercam. Essas ficções devem chamar a atenção
dos adultos porque partem de histórias reais, ao contrário das crianças da comunidade
Maintown que, por terem acesso às histórias infantis, podem fantasiar a partir de
situações fantásticas.
Com base nesses dados, podemos inferir que a leitura e/ ou a narrativa de
estórias dentro dos eventos de letramento que ocorrem dentro das famílias impulsionam
o desenvolvimento do letramento das crianças devido às reflexões que a criança conduz
consigo mesma, apropriando-se de diversos significados extraídos tanto da estória em
si, a partir do ponto de vista da psicanálise, quanto da relação com os usos da leitura e
da escrita, conforme apontam os estudos sobre o letramento.
Outra proposição bastante
pertinente de Bettelhein (2009) para o
desenvolvimento do letramento das crianças através de narrativas de histórias é que
as estórias direcionam as crianças para a descoberta de sua identidade e vocação,
sugerindo experiências que são necessárias para o seu desenvolvimento psíquico, como
as reflexões sobre as recompensas para quem vence as adversidades, favorecendo a
compreensão dos valores socialmente aceitos. O pesquisador também se refere às
pesquisas de Piaget sobre os processos mentais infantis ao justificar que até a idade de
oito ou dez, a criança só é capaz de desenvolver conceitos altamente personalizados
sobre aquilo que experimenta (p. 72). Portanto, à medida que as crianças vão construindo
suas experiências a partir das narrativas de estórias, elas possuem a possibilidade de
experimentar os múltiplos dilemas das relações humanas, podendo construir conceitos
bastante estruturados.
Em relação à acumulação de experiências, Vigotsky (1996) afirma que esta
só ocorre após um período inicial de incubação, ou seja, de maturação dos conceitos
internalizados. É a experiência acumulada que dá origem a toda fantasia (ou devaneios),
que é o resultado de novas combinações dos elementos tomados da realidade,
submetidos a modificações ou re-elaborações a partir da imaginação. A atividade
criadora da imaginação está diretamente relacionada com a riqueza e a variedade da
experiência acumulada, porque essa experiência é fundamental para edificar a fantasia.
Portanto, quanto mais ricas as experiências, maior a criatividade.
Relacionando essas afirmações de Vigotsky (1996) com as propostas de
Bettelhein (2009) sobre a maneira como a criança presume suas relações com o mundo
inanimado, podemos inferir que esta toma as experiências descritas nas histórias como
suas ou como possíveis - para não dizer verdadeiras. À medida que vai acumulando essas
“experiências”, passa a formular (ou imaginar) raciocínios, pensamentos, soluções ou
conclusões mais elaboradas. Dentro da perspectiva do letramento, isso significa que, a
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partir das experiências acumuladas, a criança passa a estabelecer suas relações com o
mundo devido à apropriação dos conteúdos das histórias ouvidas ou lidas, fazendo com
que essas apropriações se reflitam nas diversas ações de interação com o mundo, uma
vez que a ação letrada implica lidar com as diversas demandas impostas socialmente,
interagindo adequadamente em todas as relações entre os membros de um dado grupo
social, ou entre os diferentes grupos sociais, fazendo uso das diversas linguagens.
A ação do sujeito letrado é fortemente denunciada por uma postura
“desbravadora”, à semelhança de diversos personagens. Segundo Bettelhein (2009),
Os contos de fadas dão a entender que uma vida compensadora e boa está
ao alcance da pessoa apesar da adversidade – mas apenas se ela não se
intimidar com as lutas arriscadas sem as quais nunca se adquire a verdadeira
identidade. Essas histórias garantem que, se uma criança ousar se engajar
nessa busca atemorizante e onerosa, poderes benevolentes virão em seu
auxílio e ela será bem sucedida. As histórias também advertem que aqueles
que são temerosos e tacanhos a ponto de não se arriscarem à autodescoberta
devem se contentar com uma existência enfadonha – se um destino ainda
pior não recair sobre eles. (p. 34).

Portanto, ao interagir com os elementos de sua realidade, orientado pelas
imagens da fantasia que se originou a partir da combinação das apropriações feitas
com base nas experiências acumuladas anteriormente, o sujeito torna-se empoderado
diante das situações. Os poderes benevolentes que vêm em auxílio ao herói podem
se tratar das possibilidades que o letramento confere aos indivíduos, como a garantia
da participação ativa e livre dentro da comunidade, ou seja, a cidadania. Enquanto
isso, para os temerosos que não se arriscam (não buscam interagir com as demandas
sociais e, consequentemente, não assumem posturas letradas), resta-lhes apenas viver
às margens de seus direitos sociais.
Bettelhein (2009) também apresenta os prejuízos advindos da falta de contato
com a fantasia das histórias infantis. Do ponto de vista da psicanálise, as fantasias das
histórias permitem às crianças ordenar e dar sentido a seus processos interiores, pois
os sujeitos podem exteriorizar toda a complexidade dos processos mentais envolvidos
na compreensão do mundo numa simples brincadeira de faz de conta. Isso significa
que, ao corporificar as atitudes e emoções de uma determinada personagem, a criança
experimenta e extravasa comportamentos aceitáveis e não aceitáveis socialmente sem
nenhum tipo de prejuízo. Ainda segundo o autor, a ausência das fantasias privam o
sujeito dessas experiências, fazendo-o buscar compensações em situações de risco,
como o uso de drogas, o envolvimento com gurus e práticas de “magias”, ou ainda um
certo enclausuramento interior advindo de uma sensação de incompetência diante das
adversidades.
Essas experiências oferecidas pelas fantasias acerca dos comportamentos
aceitáveis e não aceitáveis socialmente permite à criança conhecer as diferentes
linguagens que orientam a organização social que, por sua vez, direcionam o
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desenvolvimento social dos indivíduos. Nesse aspecto, a ausência dessas experiências
pode influenciar a maneira como ele se relaciona socialmente, atingindo diretamente
seu processo de letramento.
Dentro de uma perspectiva de análise que aborde o letramento em suas dimensões
individual e social (SOARES, 2002), os reflexos da ausência dessas experiências
podem ser assim compreendidos: dentro da dimensão social, as crenças, tradições e
valores que norteiam as relações entre os sujeitos acabam enviesadas devido à falta
de experiência dos sujeitos em lidar com os conflitos típicos das relações humanas,
enquanto que, dentro da perspectiva da dimensão individual, a leitura e a escrita
como habilidades para mediar uma grande diversidade de relações sociais acabam
entendidas como simples técnicas para decodificar e codificar, distanciando-se de sua
função social de comunicar. Esse prejuízo à dimensão individual acontece porque,
subjacente ao aprendizado da leitura e da escrita, há toda uma rede de relações que se
estabelece entre o professor e os alunos, entre os alunos e entre o professor, os alunos e
o objeto de conhecimento. Portanto, o letramento, em sua dimensão social, estabelecese anteriormente ao letramento em sua dimensão individual e, à medida que os sujeitos
interagem atendendo às exigências sociais, essas dimensões interagem entre si, dando
sustentação uma a outra a partir das experiências construídas.
Dessa forma, a ausência da fantasia impede a ampliação das experiências
em relação às diversas linguagens utilizadas e assimiladas durante o processo de
desenvolvimento dos indivíduos, limitando as concepções que se baseiam nos relatos
e descrições que, apesar de não fazerem parte da experiência pessoal e direta, passam
a integrar o aparato de conhecimentos necessários para a vida social e pessoal.
Galvão (2002), discutindo as relações que sujeitos adultos, ligados a uma
cultura em que a oralidade é predominante, possuíam com o letramento, constatou
que algumas leituras (no caso da pesquisa, literatura de cordel) eram sucessivamente
retomadas devido ao que elas eram capazes de suscitar no imaginário de cada leitor
e/ ou ouvinte, ou seja, as emoções, lembranças, valores, sentimentos, recordações,
ensinamentos, etc. que essas histórias eram capazes de suscitar nos ouvintes.
Portanto, o imaginário e a fantasia das histórias se colocam a serviço do homem
em sua compreensão de mundo e orientando suas ações na sociedade.
Conclusões finais
As narrativas de histórias surgiram, portanto, como forma de entretenimento ou
advertência a respeito da vida em comunidade, ou ainda para explicar sonhos, medos,
fantasias ou fenômenos que a cultura popular não tinha como esclarecer.
Nascidas no seio das experiências vividas pelos membros mais velhos de um
dado grupo, as narrativas de histórias acabavam funcionando como instruções aos
membros mais jovens acerca das possibilidades de se agir e interagir com o mundo
que os cercava.
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	Da mesma maneira, hoje, as narrativas de histórias para as crianças continuam
servindo ao propósito de entreter, advertir ou informar sobre as possíveis relações que
os sujeitos podem estabelecer com o mundo em busca do exercício da cidadania.
Segundo Held (1980), o papel do fantástico no desenvolvimento da criança é a
promover a reflexão, afinando o espírito crítico dos sujeitos. Para isso, é preciso que os
sujeitos se apropriem dos elementos de sua realidade, recombinando-os, e o resultado
dessa recombinação seja novamente recombinado com os elementos da realidade,
dando origem à imaginação (VIGOSKII, 1996).
Esses processos de combinação e recombinação de elementos configuram a
apropriação que os sujeitos realizam acerca dos conteúdos das histórias. A apropriação
não é ingênua: ela reflete o espírito crítico a partir das experimentações que o sujeito
faz, selecionando o que considera bom e ruim para a sua vida. Essa seleção, por sua
vez, reflete os valores transmitidos socialmente aos indivíduos e também por eles
apropriados.
Nesse panorama, a imaginação é fundamental na ação do sujeito letrado, pois
à medida que o cérebro vai reiterando as informações e experiências vividas, o sujeito
vai se ajustando às condições do meio, atendendo às suas exigências.
As narrativas de histórias são de fundamental importância para o processo de
letramento, a fim de se permitir que os sujeitos possam adquirir experiências sobre
a vida e construir a compreensão de seu papel em seu grupo, além do contato com a
cultura escrita através da leitura e/ ou da audição de histórias.
A imaginação permite ao sujeito construir um aparato de conhecimentos e
informações que são constantemente reestruturados conforme são empregados nas
diversas circunstâncias da vida.
Sabemos o quão importante é a leitura/ audição de histórias dentro do ambiente
familiar, mas também estamos conscientes de que essa não é uma realidade de nosso
país devido a um grande número de fatores socioeconômicos bastante conhecidos de
nossa população.
Portanto, dentro das perspectivas do letramento, as narrativas de histórias podem
atender à conclusão pedagógica citada por Vigotsky (1996): ampliar a experiência da
criança, proporcionando uma base sólida para o exercício da atividade criadora, o
que influenciará todo o processo de letramento, tanto em sua dimensão social e suas
relações estabelecidas com base nos valores sociais, quanto em sua dimensão individual
e a aquisição de habilidades para o domínio do código escrito como habilidade para a
comunicação social.
The role of the narratives of children’s stories to the literacy process of children
ABSTRACT: The aim of this paper is to describe the possible contributions of the
narratives of children’s stories to the literacy process of children. Due to its complexity,
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the phenomenon of literacy is understood as the ability to interact competently with
social demands where the practices of reading and writing are present, whether or not
master the alphabetic code. Because it is a socio-historical process, several factors may
contribute to its development. Starting with some contributions from psychoanalytic
analysis, we consider the children’s stories can encourage literacy development of
children by allowing them to gain experience in relation to interaction with the world
around them, providing the basis for its action literate society where it is located.
KEYWORDS: Children’s stories; psychoanalytic contributions; literacy.
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O DEBATE NO CAMPO DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR: INDÍCIOS NO
PASSADO REALIDADE NO PRESENTE
Rita de Cássia BORTOLETTO-SANTOS1
Jeanes Martins LARCHERT2
RESUMO: Este trabalho tem como intenção discutir as tensões do debate sobre a
formação do professor, configuradas nos documentos oficiais, e identificar os grupos
que representam essas tensões. Objetiva analisar os conceitos aparentes do texto,
identificando as contradições e os consensos do pensamento sobre a formação de
professor. Para compor o contexto de nosso objeto de estudo, selecionamos alguns
artigos de entidades e pesquisadores, que discutem a formação de professores no
Brasil e que manifestaram seus pensamentos, durante o processo de discussão das
Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação docente, e, num segundo momento,
para construirmos um contraponto com os indícios encontrados nos textos oficiais
escolhemos o Programa Mais Qualidade na Educação do Estado de São Paulo. A
abordagem metodológica utilizada seguiu as idéias do paradigma indiciário (Carlo
Ginzburg). Esse método busca pormenores, que guardam significados expressivos
do contexto em que estão inseridos. Na primeira etapa da pesquisa, indicamos os
documentos oficiais norteadores da formação de professores, identificando seus
autores e principais contribuições. Em seguida, analisamos os documentos oficiais,
confrontando-os com os textos que apresentam os debates para sua elaboração. Durante
a análise, percebemos que os sinais observados no texto das Diretrizes para a Formação
de Professores podem ser verificados no contexto atual. Procuramos por ocorrências que
mostrassem desdobramentos dos conceitos apresentados nos documentos estudados,
que enfatizam as competências e certificação.
PALAVRAS-CHAVE: Políticas de formação de professores; paradigma indiciário.
Introdução
Este trabalho objetiva discutir a formação de professores a partir dos textos legais
que aparecem no momento de elaboração e publicação das Diretrizes Curriculares para
a Formação do Professor, tomando como viés o debate e o embate que aconteciam na
elaboração do texto final, em seguida, identificamos, no Programa Mais Qualidade na
Doutorandas em Educação – PPGE/ Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), bortolettosantos@ig.com.br e jelarchert@
yahoo.com.br, Rod. Washington Luiz, km 235 - CEP: 13565-905. São Carlos/SP, Caixa Postal 676 – fone/fax (16) 3351.8356.
1,2
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Educação do Estado de São Paulo/2010, os resultados da política na época.
Elegemos a proposta educacional do Governo do Estado de São Paulo, lançada
em maio de 2009, intitulada Programa Mais Qualidade na Escola, como portadora
de fortes indícios de que as propostas apresentadas na elaboração das Diretrizes de
formação de professores encontram-se em pleno exercício de realização no Estado de
São Paulo, pois as atuais políticas para a formação do professor do Estado explicita de
forma consciente a necessidade de certificação, de desenvolvimento de competências
e formação (autônoma) continuada. Segundo Ginzburg, “o problema da identificação
dos reincidentes, que se colocou naquelas décadas, constituiu de fato a cabeça-deponte de um projeto geral, mais ou menos consciente, de controle generalizado e sutil”
(GINZBURG, 1989, p.173).
A formação do professor se insere no contexto das reformas propostas para a
Educação e estão vinculadas aos interesses econômicos do mercado mundial (DIAS e
LOPES, 2003) e ao momento político, social e científico em que estão inseridas. Esses
fatores determinam o modelo a seguir, que aluno pretende-se formar e qual o perfil de
professor mostra-se eficiente num contexto específico.
Nesse contexto, a legislação vigente fornece instrumentos para direcionar o
processo educacional. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, as Diretrizes
Curriculares Nacionais e os Parâmetros e Referenciais Curriculares Nacionais trazem
a concepção de educação para o país, devendo orientar, necessariamente, a própria
formação de professores (DIAS e LOPES, 2003). Enquanto formadores de professores,
percebemos ser importante uma análise mais atenta desses documentos, pois entendemos
que o texto oficial nem sempre representa os diversos posicionamentos que constituem
o campo de formação de professores. Por isso, faz-se necessário entender como os
vários documentos contribuíram para a redação final do texto das Diretrizes.
Se uma das metas da educação básica é responder à necessidade de um novo
perfil individual, em função das novas exigências do processo produtivo da sociedade
contemporânea, a formação de professores também deve qualificar adequadamente a
mão-de-obra (professores) para atuar de modo eficiente na formação de seus alunos
(BRASIL, 2001; MENTEN, 2007).
Nesta pesquisa, as autoras voltaram seu olhar para as entrelinhas dos documentos
oficiais (Diretrizes Curriculares, Pareceres e Resoluções), ansiando por conhecer
melhor o que diziam (ou ocultavam) sobre a formação de professores no Brasil. A
preocupação central, que podemos formular como questão de pesquisa realizada, é que
tensões do debate sobre a formação do professor configuraram os documentos oficiais
e quais os grupos que representam essas tensões? Objetivamos analisar os conceitos
aparentes do texto, identificando as contradições e os consensos do pensamento sobre
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a formação de professor.
Metodologia
“Meu objetivo é caçar detalhes e minúcias” (GINZBURG, 1987).
A abordagem metodológica utilizada seguiu as idéias do paradigma indiciário,
proposto pelo historiador italiano Carlo Ginzburg (Turim, 1939). Esse método
busca pormenores, que guardam significados expressivos do contexto em que estão
inseridos.
Para Araujo (2006), o paradigma indiciário é “caracterizado pela capacidade
de, a partir de dados aparentemente irrelevantes, descrever uma realidade complexa
que não seria cientificamente experimental”. Os dados são organizados pelo
observador de modo a estabelecer uma sequência narrativa, como sinalizando “alguém
passou por aqui” (GINZBURG, 1989, p. 152), comparando o processo aos fios que
tecem um tapete, mais especificamente: apresentados os conceitos básicos, definido
o campo de investigação e as pistas do objeto de estudo, “a visão do observador
verá tomar forma uma trama densa e homogênea, que será tecida no tear do quadro
do referencial teórico”. O pesquisador passa seu olhar sobre o “tapete” em várias
direções (ARAUJO, 2006), buscando o “estranhamento absoluto que vai além das
entrelinhas e conduz o desconhecido ao conhecido” (GINZBURG, 1987, p.23).
Ao utilizar-se dessa metodologia, o pesquisador atua como um detetive,
construindo um conhecimento indiciário e fragmental, a partir das pistas recolhidas,
combinadas ou cruzadas. Dessa forma, permitem-se deduções e desvelamento de
significados. Na verdade, o olhar deve estar atento “aos pormenores, aos sinais, aos
elementos marginais e residuais, que permitiram a decifração do enigma e o desfazer
do enredo” (PESAVENTO, 1995).
A busca de pistas ou indícios para percepção de fenômenos mais complexos
remete àquilo que não está evidente. “Apesar da proximidade com o concreto, o
indiciário não corresponde a privilegiar exclusivamente o empírico”. A base do
paradigma não é colher e descrever indícios, mas selecionar e organizar para fazer
inferências. Procura-se estabelecer um modelo explicativo, baseado nas pistas e
indícios levantados e analisados com base no referencial teórico estabelecido. O
modelo buscará responder às questões teóricas do estudo proposto, estabelecendo
a contribuição de cada parte para o entendimento do todo. A análise torna-se, nesse
processo, um trabalho de descobertas (BRAGA, 2008).
A abordagem metodológica utilizada faz parte do próprio trabalho, se
considerarmos que, conforme se avançava na leitura dos documentos, percebia-se a
necessidade de buscar, a partir das pistas surgidas, outros textos e informações que
contextualizavam a elaboração das Diretrizes para a Formação de Professores.
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Para compor o contexto de nosso objeto de estudo, selecionamos alguns
artigos de entidades e pesquisadores, que discutem a formação de professores no
Brasil e que manifestaram seus pensamentos, durante o processo de discussão e
implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação docente, e,
num segundo momento, o Programa Mais Qualidade na Educação do Estado de São
Paulo.
Dos textos estudados, destacamos: Formação de professores no Brasil:
10 anos de embate entre projetos de formação (FREITAS, 2002). Contribuição
apresentada pela ANPED nas audiências públicas sobre as “Diretrizes para formação
inicial de professores da Educação em curso de nível superior”, promovidas pelo
Conselho Nacional de Educação (BRZEZINSKI, 2001). Fóruns das licenciaturas
em universidades brasileiras:construindo alternativas para a formação inicial de
professores (MARQUES e PEREIRA, 2002). Contribuições na audiência pública
regional centro-oeste sobre “Diretrizes para a formação inicial de professores da
educação básica em curso de nível superior”, realizada em Goiânia, 21/03/2001
(ANPED, 2001). Análise da versão preliminar da proposta de diretrizes para a
formação inicial de professores da educação básica, em curso de nível superior
(ANFOPE, 2001). Contribuição para subsidiar discussão na audiência pública
nacional/CNE sobre a proposta de diretrizes para a formação inicial de professores
da educação básica, em cursos de nível superior, realizada em Brasília, 23/04/2001
(ANFOPE, 2001). Carta de Caxambu ao povo e às autoridades constituídas (ANPED,
2001).
Numa etapa da pesquisa, preocupamo-nos em indicar os documentos oficiais
norteadores da formação de professores, identificando seus autores e principais
contribuições. Os documentos analisados foram:
1) Parecer CNE\CP 009\2001 – Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação
de professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de
graduação plena. Com 70 páginas, esse documento analisa o texto da proposta
de Diretrizes para a Formação de Professores da Educação Básica em nível
superior, que o Ministério da Educação, em maio de 2000, remeteu ao Conselho
Nacional de Educação, para apreciação. RELATORES: Edla de Araújo Lira
Soares, Éfrem de Aguiar Maranhão, Eunice Ribeiro Durham, Guimar Namo de
Mello, Nélio Marco Vincenzo Bizzo e Raquel Figueiredo Alessandri Teixeira
(relatora) e Silke Weber (presidente).
2) Parecer CNE\CP 27\2001 – Dá nova redação ao item 3.6, alínea c, do Parecer CNE\
CP 9\2001, que dispõe sobre Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação
de professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de
graduação plena. RELATORES: Edla de Araújo Lira Soares, Éfrem de Aguiar
Maranhão, Eunice Ribeiro Durham, Guimar Namo de Mello, Nélio Marco
Vincenzo Bizzo e Raquel Figueiredo Alessandri Teixeira (relatora) e Silke Weber
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(presidente). O estágio curricular supervisionado, que deveria acontecer desde
o primeiro ano, passa a se desenvolver a partir do início da segunda metade do
curso.
3) Parecer CNE\CP 28\2001 – Dá nova redação ao Parecer CNE\CP 21\2001, que
estabelece a duração e a carga horária dos cursos de formação de Professores da
Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.
RELATORES: Carlos Roberto Jamil Cury, Éfrem de Aguiar Maranhão, Raquel
Figueiredo Alessandri Teixeira e Silke Weber.
4) Resolução CNE 1\2002 – Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação
de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de
graduação plena.
5) Resolução CNE 2\2002 – Republicada por ter saído com incorreção do original no
D. O. U. de 4 de março de 2002. Seção 1 p. 8.
Resultados
O embate paralelo: Detalhes secundários, particulares, imprescindíveis
O percurso para se chegar às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação
de professores da Educação Básica em Nível Superior é de muito embate e grandes
discussões acadêmicas. Foram realizadas audiências públicas regionais e nacionais,
nas quais discutiu-se o documento pré-formulado pelo MEC, endossado pelo Conselho
Nacional de Educação (CNE). Segundo Marques e Pereira (2002), essas audiências
foram pseudodemocráticas, pois existiram para endossar os documentos apresentados.
Para esses autores, esses documentos elaborados pelo MEC representam as origens
dos debates nacionais e internacionais vindas, em primeira instância, da reunião da
Organização Mundial do Comércio (OMC) em novembro de 1999; em seguida, o Banco
Mundial publica seu programa de financiamento para os países do terceiro mundo.
O destaque para essas duas políticas internacionais é o argumento da discussão da
transformação e regulamentação da educação e da cultura em serviço, concebendo-as
como qualquer mercadoria que é comercializada, inclusive em âmbito internacional.
O debate sobre a formação inicial do professor até 1999, segundo André et al
(1999), apresentava as seguintes preocupações: 1) busca da articulação entre a teoria
e prática ou a busca da unidade no processo de formação docente; 2) a necessidade
de integração entre o Estado, as agências formadoras e as agência contratantes de
profissionais de educação para a implantação de políticas públicas e de um projeto
nacional de educação alicerçado na formação profissional, na participação docente
e na valorização do magistério; 3) a construção da competência profissional, aliada
ao compromisso social do professor, visto como intelectual crítico e como agente da
transformação social; 4) a ruptura com a fragmentação e o isolamento instituído entre
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o curso de pedagogia e as demais licenciaturas; 5) o caráter contínuo do processo de
formação docente; e 6) o importante papel da interdisciplinaridade nesse processo.
Após leitura de artigos relacionados às diretrizes e contemporâneos do período
de discussão, percebemos dois posicionamentos que se colocavam em destaque: o
da ANFOPE (Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação) e
o do CNE (Conselho Nacional de Educação), estabelecendo o campo do debate. A
seguir, pontuaremos as principais ideias articuladas por cada instituição.
Nos textos apresentados pela ANFOPE, a ênfase dada na discussão é o
compromisso político que traduz as características do momento histórico pós ditadura
militar; é necessário reconhecer o empenho na construção de um projeto nacional
democrático que precisa ter correspondência com práticas pedagógico-didáticas,
curriculares, no interior do processo de ensino e aprendizagem, nas práticas de ensino
e nas políticas públicas de formação do professor e na Educação Básica.
Expressava-se uma preocupação com o que os organismos internacionais
impõem aos diferentes países, subordinando-os às orientações políticas neoliberais,
de um Estado mínimo. No do governo de Fernando Henrique Cardoso (momento em
que se dá a elaboração das Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores),
a Educação assume importância estratégica no aprofundamento do capitalismo. A
visão tecnicista para a formação de professores (presente nas décadas de 1960 e 1970),
criticada na década de 1980, volta à cena, na busca do aumento da competitividade,
através de maior qualificação a partir de competências.
Na argumentação apresentada pelo CNE, aparece a justificativa que, segundo
dados fornecidos pelo MEC (2000), ao mesmo tempo em que existe a necessidade de
formar/certificar um grande número de professores e um crescimento na demanda para
abrir novos cursos de licenciatura nos cursos existentes, existe uma baixa ocupação de
vagas nos cursos já existentes.
Ênfase na mudança do quadro estatístico, pouca ou nenhuma preocupação com
a questão da quantidade X qualidade dos cursos de formação do professor. As políticas
do MEC colocam nas mãos das instituições privadas a formação das licenciaturas. A
formação dos professores em instituições públicas é vista como menos “nobre” (se
comparada aos cursos de medicina, engenharia).
A proposta feita a partir da Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Básica,
de o aluno ser capaz de aprender a aprender, estende-se também para a formação
de professores: “o bom professor aprende a aprender por si só” (MELLO, 2001),
relacionando teoria e prática (cada conteúdo aprendido pelo professor deve estar
relacionado ao ensino deste). O professor competente articula diferentes conteúdos
(específicos, didáticos, da prática de ensino, fundamentos pedagógicos, trabalho em
equipe), além de ter insight, não perdendo as oportunidades de intervenção no processo
de ensino e aprendizagem, que surgem em diferentes situações.
Utilizando o contexto construído a partir da leitura dos artigos (já citados), que
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discutiam as diretrizes para a formação de professores, e do estudo dos documentos
oficiais sobre a apreciação e implantação das mesmas, construímos categorias de
análise, organizadas a seguir, procurando pontuar os diferentes posicionamentos,
tomando como pistas da discussão, aquelas apresentadas pela ANFOPE/ANPED e o
CNE.
Indícios (im)perceptíveis...
A análise a seguir refere-se ao Parecer 09/2001 das Diretrizes Curriculares para
a formação de professores (Despacho do Ministro em 17/1/2002, publicado no Diário
Oficial da União de 18/1/2002, Seção 1, p. 31), pontuando trechos do parecer, idéias a
que remetiam e indícios que revelam.
A base de formação prevista nas diretrizes fixa-se no fazer docente,
preocupando-se com uma formação prática, enfatizando o saber fazer para o que se
vai ensinar, sinalizando uma formação tecnicista, voltada para o mundo do trabalho.
O trecho também dá pistas da necessidade de aprender a aprender, buscando-se uma
formação contínua que leva à certificação e desenvolvimento de competências. Esse
trecho sugere-nos um ponto ganho em defesa dos pensamentos do mercado mundial,
defendidos pelo CNE.
O avanço e a disseminação das tecnologias da informação e da comunicação
está impactando as formas de convivência social, de organização do
trabalho e do exercício da cidadania. A internacionalização da economia
confronta o Brasil com a necessidade indispensável de dispor de
profissionais qualificados. Quanto mais o Brasil consolida as instituições
políticas democráticas, fortalece os direitos da cidadania e participa da
economia mundializada, mais se amplia o reconhecimento da importância
da educação para a promoção do desenvolvimento sustentável e para a
superação das desigualdades sociais (p. 4).

Expõe a necessidade da educação para manter o país no mundo globalizado
(no qual impera o capitalismo). O eixo norteador da formação docente, segundo as
diretrizes, encaminha para o desenvolvimento de competências e habilidades para
um trabalho produtivo. A concepção emancipadora da formação docente, formando
sujeitos críticos e cultos, não está em questão. O professor é agente transformador, que
precisa de elevado nível de conhecimentos (específicos e pedagógicos), devendo ter
uma formação mais ampla e não uma formação que garanta profissionais qualificados
para o ato de ensinar (ensinagem). Preocupa-se com a formação de profissionais
que formem mão de obra apta a continuar o ganho de capital, porém, não com a
formação de professores que desenvolvam em seus alunos um poder de observar e
questionar, atitudes perigosas quando se trata de preservar modelos políticos, sociais
e econômicos.
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Nos fragmentos a seguir,
(...) formular, discutir e implementar um sistema de avaliação periódica e
certificação de cursos, diplomas e competências de professores (p. 5).
A aquisição de competências requeridas do professor deverá ocorrer
mediante uma ação teórico-prática, ou seja, toda sistematização teórica
articulada com o fazer e todo fazer articulado com a reflexão (p. 29).

o conceito de competência mostra-se como novo objetivo educacional (DIAS e LOPES,
2003). O professor surge como agente responsável pelas mudanças no contexto das
reformas, sendo responsável pelo desempenho dos alunos, da escola e do próprio
sistema educacional vigente (OLIVEIRA, 2004).
Ratifica-se a necessidade da competência diante de avaliações periódicas,
de sistemas internos e externos. A necessidade de apresentar certificação de cursos,
diplomas. Nesse ponto, percebe-se novamente a indicação da qualificação. Mas, ao
mencionar a avaliação teórico-prática, percebem-se pistas das dificuldades em se
avaliar competências somente pela própria prática, portanto, o fazer está articulado
ao teórico. Nesse aspecto, a visão da ANFOPE/ANPED da docência articulada à
pesquisa mostra-se fortalecida diante do posicionamento do CNE, no que se refere
à base de formação situar-se somente na prática docente.
A formação de professores como preparação profissional passa
a ter papel crucial, no atual contexto, agora para possibilitar que
possam experimentar, em seu próprio processo de aprendizagem, o
desenvolvimento de competências necessárias para atuar nesse novo
cenário, reconhecendo-a como parte de uma trajetória de formação
permanente ao longo da vida (p. 11).

A citação acima traz a ideia da capacidade de aprender a aprender através
da própria iniciativa e de uma formação continuada. Esse processo inicia-se na
graduação e deveria prolongar-se de modo contínuo; aqui encontramos pistas
de uma preocupação que pode refletir a preocupação em solucionar problemas
de deficiências na base de formação dos cursos de licenciatura (que, após a
regulamentação das diretrizes, acabam se espalhando em instituições privada).
Agilizar a formação docente implica cursos de menor duração, comprometendo
a formação. Embora a ideia da formação continuada possa sugerir atualização
frente ao mercado competitivo, também pode ser sinal de uma formação inicial
deficitária.
Para que os professores com habilitação no Magistério (nível médio)
possam continuar a exercer suas atividades, torna-se necessária a conclusão de
curso superior, conforme retrata o trecho abaixo.
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Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica farse-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena,
em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil
e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, oferecida em nível
médio, na modalidade Normal (p. 14).

Talvez pistas mais concretas do pensamento que fundamenta as diretrizes
curriculares para a formação de professores, estejam nos trechos a seguir:
Com esses instrumentos, poderá, também, ele próprio, produzir e socializar
conhecimento pedagógico de modo sistemático. Ele produz conhecimento
pedagógico quando investiga, reflete, seleciona, planeja, organiza, integra,
avalia, articula experiências, recria e cria formas de intervenção didática junto
aos seus alunos para que estes avancem em suas aprendizagens. (p. 36)

A formação do profissional deverá incluir não apenas a orientação voltada para
o desenvolvimento de habilidades para ensinar, mas também práticas investigativas,
que estejam envolvidas com a execução de projetos e de trabalhos colaborativos.
A formação de professores que atuarão nas diferentes etapas e modalidades
da educação básica observará princípios norteadores desse preparo para o exercício
profissional específico que considerem: (...) a pesquisa, com foco no processo de
ensino e de aprendizagem, uma vez que ensinar requer tanto dispor de conhecimentos e
mobilizá-los para a ação, como compreender o processo de construção do conhecimento
(BRASIL, 2002, p. 1-2).
De acordo com Veiga (1998, p.78), “a formação de profissionais da educação
orientada para a pesquisa encoraja os alunos a problematizar o ensino para refletir
sobre suas finalidades.” Com base nos estudos de Kincheloe (1997), a autora retoma
os paradigmas de formação propostos pelo teórico, considerando que o paradigma
orientado para a pesquisa “visa à construção de uma identidade profissional alicerçada
na capacidade de produzir conhecimento (VEIGA, 1998, p. 79), embora, na análise
final que faz sobre o disposto na LDB, considere que há dificuldades na formação
orientada para a pesquisa.
Esse aspecto é trazido por Pereira (2006) em seus estudos, ao referir-se à
valorização da pesquisa na formação dos docentes: Constata-se, assim, a defesa
da formação do “professor investigador”, com objetivo de articular teoria e prática
pedagógica, pesquisa e ensino, reflexão e ação didática. A maioria dos autores
analisados defende a associação do ensino e da pesquisa no trabalho docente.
Porém, a separação explícita entre essas duas atividades no seio da universidade
e a valorização da pesquisa em detrimento do ensino (de graduação) no meio acadêmico
tem trazido prejuízos enormes à formação profissional e, particularmente, à formação
de professores (PEREIRA, 2006, p.44).
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O professor se faz através da própria prática, o foco é o conhecimento gerado na
sala de aula, que se recria, pesquisa-se através do trinômio prática/ docência/pesquisa.
Essa ideia não é compartilhada pelo CNE, mas defendida pela ANFOPE/ANPED;
nesse caso, há indícios de um ganho de terreno pela segunda entidade.
Competências referentes ao conhecimento de processos de investigação
que possibilitem o aperfeiçoamento da prática pedagógica:
-Utilizar-se dos conhecimentos para manter-se atualizado em relação aos
conteúdos de ensino e ao conhecimento pedagógico;
-Utilizar resultados de pesquisa para o aprimoramento de sua prática
profissional.” (p. 43)

Aprender a aprender (manter-se informado sobre o novo) aumenta sua
capacidade de competitividade no mercado. Nesse ponto do texto, os resultados da
pesquisa são apontados como fatores de aprimoramento da prática. Talvez aí esteja o
grande embate do texto das diretrizes: Pesquisa ou prática docente?
Outro trecho que nos chamou a atenção:
Assim, no processo de construção de sua autonomia intelectual, o professor,
além de saber e de saber fazer deve compreender o que faz. Assim, a prática
na matriz curricular dos cursos de formação não pode ficar reduzida a um
espaço isolado, que a reduza ao estágio como algo fechado em si mesmo
e desarticulado do restante do curso. Isso porque não é possível deixar ao
futuro professor a tarefa de integrar e transpor o conhecimento sobre ensino
e aprendizagem para o conhecimento na situação de ensino e aprendizagem,
sem ter oportunidade de participar de uma reflexão coletiva e sistemática
sobre esse processo (p. 56-57).

Refere-se à necessidade da realização de períodos de estágio, vinculados
ao currículo oferecido nas licenciaturas, volta a ênfase de que a base da formação
localiza-se na prática e não na pesquisa.
Na Resolução CNE/CP 1, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2002, que institui as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica,
em nível superior, curso de licenciatura e graduação plena, destacamos o artigo 3º:
Art. 3º - A formação de professores que atuarão nas diferentes etapas e
modalidades da educação básica observará princípios norteadores desse
preparo para o exercício profissional específico, que considerem:
I. a competência como concepção nuclear na orientação do curso;
II. a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro
professor, tendo em vista:
a) a simetria invertida, onde o preparo do professor, por ocorrer em lugar
similar àquele em que vai atuar, demanda consistência entre o que faz na
formação e o que dele se espera;
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b)a aprendizagem como processo de construção de conhecimentos,
habilidades e valores em interação com a realidade e com os demais
indivíduos, no qual são colocados em uso capacidades pessoais;
c) os conteúdos, como meio e suporte para a constituição das
competências;
d) a avaliação como parte integrante do processo de formação, que
possibilita o diagnóstico de lacunas e a aferição dos resultados alcançados,
consideradas as competências a serem constituídas e a identificação das
mudanças de percurso eventualmente necessárias.
III. a pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem, uma
vez que ensinar requer, tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a
ação, como compreender o processo de construção do conhecimento.

A análise do trecho acima sugere indícios de negociação entre os posicionamentos
levantados a questão das competências são indicadas como concepção orientadora dos
cursos de formação de professores e avaliações, enfatizando o uso das capacidades
pessoais (itens I, II-b,c), ao nosso ver, claro indício de uma formação tecnicista, que
requer preparo adequado para o mercado de trabalho.
A negociação surge quando menciona a pesquisa com foco no processo de ensino
e de aprendizagem. A base de formação docente num contexto tecnicista não entende a
pesquisa realizada a partir do trabalho do professor como pesquisa acadêmica.
No Parecer CNE/CP 28/2001, que dá nova redação ao Parecer CNE/CP 21/2001,
estabelece-se a duração e a carga horária dos cursos de formação de Professores da
Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, que
passa a configurar-se conforme descrito abaixo.
Ao agilizar a duração das licenciaturas, compromete-se a qualidade do
aprendizado, se entendermos que também haverá condensação na organização dos
conteúdos e diminuição do tempo para atividades de reflexão ou discussão, aspectos
que auxiliam na formação de um profissional crítico. Observa-se a preocupação em
formar em quantidade, esquecendo-se da qualidade.
“(...) identificação com os caracteres da realidade presente” (GINZBURG,
1989).
Durante a elaboração deste trabalho, percebemos que os sinais observados no
texto das Diretrizes para a Formação de Professores podem ser verificados no contexto
atual. Assumindo o papel de detetives, que buscam pistas, começamos a procurar
por ocorrências que mostrassem desdobramentos dos conceitos apresentados nos
documentos estudados, que tanto enfatizam competências e certificação.
Em uma breve descrição da política educacional do Estado de São Paulo,
notam-se quatro eixos. O primeiro se refere ao currículo da rede de escolas paulistas,
que passa pela organização de conteúdos, metodologias e avaliação do aluno. Nesse
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contexto, destacam-se dois programas: Ler e Escrever (com a presença de professor
auxiliar nas salas de aula nas classes iniciais e um sistema para reforçar a alfabetização
das crianças) e o São Paulo Faz Escola, que define um novo currículo para o Ensino
Fundamental II e Ensino Médio, com a distribuição de cadernos para alunos e
professores (específicos de cada disciplina), que trazem um roteiro pré determinado
para o desenvolvimento das aulas e atividades de capacitação (videoconferências,
cursos on-line ou nas diretorias de ensino).
O segundo é a implantação de avaliações e metas de qualidade, através da
IDESP (Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo) e a definição
de metas para cada escola. Trata-se de um índice anual, que envolve o desempenho
dos alunos em provas para algumas séries (2ª./3º.ano;4ª./5º.ano;6ª./7º.ano;8ª./9º.ano do
Ensino Fundamental e 3ª. do Ensino Médio). Essas avaliações compõem o SARESP
(Sistema de Avaliação e Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) e o controle do
fluxo escolar (considerando a retenção e a evasão, registradas a cada ano letivo).
A partir do IDESP, observa-se o terceiro eixo, o programa de incentivos aos
professores, que criou o Bônus por Resultados (até 2,9 salários às equipes escolares
que superam as metas definidas para as suas escolas). Trata-se de um programa de
resultados, indicado pelos resultados obtidos pelos alunos.
A reformulação da carreira do magistério estadual paulista passa por uma nova
forma para ingresso. Primeiramente, os candidatos à admissão passam por um concurso
público de provas (respondendo a questões objetivas de conhecimentos pedagógicos
e específicos) e títulos, na última etapa do processo seletivo, os aprovados deverão
passar por um curso de formação como última etapa do processo.
Para os professores efetivos (concursados e em exercício), foi criado o Programa
de Valorização pelo Mérito (implantado pela primeira vez em 2010), que, através de
provas de promoção, permite, anualmente, que 20% dos melhores aprovados recebam
aumento salarial (inicialmente 25% sobre os vencimentos), considerando outros fatores
como a permanência do professor numa mesma escola e sua freqüência ao trabalho.
A seleção de novos professores, com lista de classificação de 52.839 mil
candidatos aprovados no concurso destinado a docentes do Ensino Fundamental Ciclo
II, do Ensino Médio (PEB II) e de Educação Especial da rede pública estadual, só
serão convocados os 10.083 melhores classificados, de acordo com o resultado do
exame e a soma dos títulos dos candidatos. Esses escolheram, em julho/2010, a escola
em que querem lecionar e farão curso de formação oferecido pela Escola de Formação
de Professores entre agosto e novembro de 2010, somente os que forem aprovados no
curso (última etapa do processo de seleção) serão nomeados e poderão ingressar como
efetivos no início do ano letivo de 2011 (SÃO PAULO, 2010).   
Esses dados demonstram a implantação na prática da proposta indicada nas
Diretrizes para a formação de professores: a formação de um profissional técnico,
marcado pelo modelo do mercado mundial de competências para o exercício da
profissão, se considerarmos que o curso da Escola de Formação dos de Professores –
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última etapa do processo seletivo paulista - prioriza o saber fazer, já que sua proposta
é aproximar o professor ingressante na rede das propostas para a sala de aula. Fator
que, a nosso ver, passa mais por um adestramento prescrito e não por uma ampliação
da visão crítica do professor, favorecendo a criatividade e a prática da reflexão sobre a
ação (SÃO PAULO, 2010).
Esse processo de seleção para o magistério paulista reforça a ideia de que
os professores precisam ser mais bem qualificados para serem admitidos na rede.
Aqui temos um indício de que a formação oferecida pelas instituições formadoras
de professores não está adequada ou suficiente para um bom profissional. Surge um
indício de que o aligeiramento da formação de professores deixa lacunas, que deverão
ser preenchidas através de cursos de atualização ou capacitação.
Apresentamos as medidas quanto aos professores ingressantes, agora
retomemos o caso dos professores efetivos na rede estadual e que já se encontram
em exercício, a promoção por mérito (Lei Complementar nº 1.097, de 27 /10/ 2.009,
Decreto nº 55.217, de 21/12/2009) é um indicio da aplicação de conceitos propostos
nas Diretrizes para a formação de professores: avaliar conhecimentos significa a
certificação de um indivíduo através de uma avaliação. Na época da realização das
provas, o próprio sindicato da categoria (APEOESP- Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São Paulo) criticou e entrou com ações na Justiça contra
a medida, alegando que o aumento de 25% deveria ser estendido a toda a categoria
e não somente àqueles que estavam entre os 20% melhores dos aprovados (dupla
avaliação por competências – o bom desempenho na prova não garantia o aumento)
( SÃO PAULO, 2010).  
Segundo o paradigma indiciário, os indícios encontrados nos ajudam a tecer
um tapete; entre os fios que se entrelaçam, podemos verificar a necessidade da
responsabilidade pessoal do professor quanto a sua formação continuada. Esse fio
liga-se a outro: a necessidade da certificação, da aprovação em processos seletivos
baseados nas competências desenvolvidas e certificadas. O final da graduação não
garante o exercício da profissão.
A educação assume seu papel como mercadoria, que adquire valor monetário
através de avaliações dos professores e de seus alunos (através da promoção por
mérito ou pelo desempenho dos alunos em avaliações externas a escola), fatores
norteadores para o pagamento de bônus.
Preocupam-nos os fios encontrados, mas que ainda não concluem o desenho
de nosso tapete: ao adotar posicionamentos como os citados, busca-se quebrar a
resistência e a criticidade dos professores, que se dobram ao valor do capitalismo,
através de bonificações e aumentos salariais, acatando as normatizações das novas
propostas curriculares, devendo conhecê-las de modo consistente, inclusive para
manterem-se, através de avaliações periódicas, nos seus empregos.
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Considerações
Buscávamos encontrar, nos textos oficiais que regem a formação dos
professores, quais pistas forneciam sobre as questões e debates que configuraram
sua formulação. Entendemos ter encontrados indícios significativos, que pontuam
as principais tensões e os grupos que representam essas tensões e apresentam
dois posicionamentos opostos: a formação agilizada e baseada na competência
própria de um sistema que visa à produção e outro preocupado com a qualidade
e um posicionamento mais crítico, daqueles que são agentes transformadores da
sociedade.
Os fios que foram encontrados diante da análise dos documentos estudados
nos permitem inferir que os posicionamentos oferecidos pelo CNE trançam-se
para tecer o perfil do professor que se quer formar, com forte influência de um
mundo globalizado, que exige competências e que faz, inclusive da Educação, uma
mercadoria, ao “passar” para instituições privadas a formação daqueles que vão
formar. É singular a convergência entre os procedimentos do CNE na época da
elaboração das Diretrizes/2001 e a Política Educacional do Estado de São Paulo
através do Programa Mais Qualidade na Educação/2010.
Tanto nas Diretrizes para a Formação de Professores como no Programa Mais
Qualidade na Educação/SP não identificamos a formação de professores sustentada
em bases consistentes, teoricamente fundamentada em princípios de uma formação
de qualidade e de relevância social e inserida num projeto formativo. Identificamos
uma formação com visão reducionista, pautada em um conjunto de métodos e
técnicas neutros, deslocado da realidade histórica.
Objetivando garantir a qualidade da formação dos professores, coadunamos
com as idéias da ANFOPE na época do debate para elaboração das Diretrizes: que
a formação do profissional docente deve estar pautada nos seguintes princípios:
ser parte integrante de um projeto formativo; ter a coerência e a qualidade como
responsabilidade coletiva dos formadores; buscar parcerias com as escolas públicas;
considerar estudantes das licenciaturas atores da sua formação; o projeto de
formação deve prever sua própria avaliação; visar à preparação dos sujeitos para o
exercício da profissão docente; formar profissionais do ensino com base sólida de
conhecimentos e de competências, com autonomia na organização e na gestão de suas
atividades profissionais; centrar o ensino na formação prática; basear a formação na
aprendizagem dos alunos; a equipe de formação responsabilizar-se por estabelecer,
coletivamente, os saberes que são essenciais no limiar de cada curso.
As questões apresentadas neste trabalho sobre a formação de professores
continuam sendo tensões atuais no debate sobre a formação de professores. Isso
porque não são as idéias em si de certificação ou competências que configuram as
tensões, mas as concepções de formação de professor defendidas pelos grupos que são
antagônicas.
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The debate in the field of teacher training: evidence in the past to the present reality
ABSTRACT: This work has the intention to discuss the tensions of the debate on
teacher training set up in official documents and identify the groups that represent those
tensions. Aims to analyze the concepts of text identifying the apparent contradictions
and the consensus of thought about the teacher training. To compose the context of
our object of study, we selected some articles from organizations and researchers who
discuss the training of teachers in Brazil and who expressed their thoughts during the
discussion process of the National Curriculum Guidelines for teacher training, and a
second time to build a counterpoint to the evidence found in official texts chosen the
Program More Quality in Education of the State of São Paulo. The methodological
approach followed the ideas of the evidential paradigm (Carlo Ginzburg). This method
seeks to detail, which hold significant meanings of the context in which they live. In
the first stage of the research indicated the official documents guiding the training
of teachers, identifying their authors and main contributions. Then we analyze the
official documents confronting them with the texts that present the debates for their
preparation. During the analysis we realized that the signs observed in the text of the
Guidelines for Teacher Education, can be verified in the current context. We began to
look for instances that show developments of the concepts presented in the documents
studied, they speak both in skills and certification.
Keywords: Policies for teacher education; indicting paradigm.
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A escolarização dos negros e suas fontes de pesquisa:
final do século XIX e início do século XX
Daniela Cristina Lopes de ABREU1
Resumo: Este trabalho procura refletir quanto à escolarização dos negros no final do
século XIX e início do século XX, analisando as possibilidades quanto às fontes de
pesquisa para tal estudo. Há certo padrão de invisibilidade dos negros na historiografia
educacional, que se manifesta por meio de abordagens que tratam os indivíduos desse
grupo apenas na condição de escravos e que afirma, de forma recorrente, que os
negros não frequentavam escolas. Alguns pesquisadores já têm discutido a presença
dos negros na escola, no entanto, ainda são poucos. Isso permite a manutenção
de algumas ideias tradicionalmente construídas sobre o assunto e aponta para um
descompasso entre a presença demográfica dos negros na sociedade brasileira e
a sua forma de tratamento na história educacional. A problemática da carência de
abordagens históricas sobre as trajetórias educacionais dos negros no Brasil revela
que não são os povos que não têm história, mas há povos cujas fontes históricas,
ao invés de serem conservadas, foram destruídas nos processos de dominação.
Dessa forma, este trabalho busca discutir a presença dos negros nas escolas púbicas,
problematizar seu acesso e permanência, discutindo o alargamento da concepção
de fontes em história da educação, no intuito de construir uma historiografia menos
estereotipada.
Palavras-Chave: Escolarização; negros; historiografia; fontes; república.
Introdução
Pensar na escolarização dos negros no final do século XIX requer atenção
quanto às fontes de pesquisa.
Segundo Fonseca (2007), a presença de negros nas escolas do século XIX
é um dos temas que vem mobilizando as pesquisas em história da educação e foi
objeto de análise de várias pesquisas, como Veiga2 (2005), Barros3 (2005), Demartini4
1 Coordenadora do Curso de Pedagogia da Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro, doutoranda pela USP – São
Paulo, CEP: 13506-050, Rio Claro, dani_abreu@bol.com.br
2 Cynthia Creive Veiga “Crianças negras e mestiças no processo de institucionalização da instrução elementar, Minas Gerais,
século XIX”.
3 Surya Aaronovich Pombo de Barros “Negrinhos que por ahi andão: a escolarização da população negra em São Paulo (1870-1920)”.
4 Zeila de Brito Fabri Demartini “A escolarização da população negra na cidade de São Paulo nas primeiras décadas do século XX”.
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(1989), Santos5 (2002), Peres6 (2002), entre outros. Todos os autores mencionados
nos fazem refletir quanto às fontes de pesquisa, apontando a fragilidade e os problemas
para trabalhar com a temática.
O movimento em favor da escolarização da população negra não ocorreu sem
conflitos. Para Demartini (1989):
Os negros percebiam sua condição de segmento discriminados na
sociedade paulistana, e a situação de disputa em que se achavam
inseridos ao lado de grupos imigrantes em situação econômica
semelhante. Alguns deles, que passaram a organizar-se em entidades
negras, achavam que o caminho para ascensão social era a escola, mas
sua própria vivência como elementos discriminados os levava a cogitar
que eles próprios tinham que batalhar por esta causa. De um lado, porque
a República criava muitas escolas, e muitos negros freqüentavam escolas
públicas, mas havia entraves colocados por estas escolas ao processo de
escolarização dos negros pertencentes a famílias mais pobres, ou sem
família; de outro lado, porque verificavam que havia uma acomodação
de parcela desta população às condições impostas pela escravidão, uma
quase aceitação do fato de não ter seus direitos (como o da escolaridade
obrigatória gratuita) efetivados. (DEMARTINI, 1989, p.60).

Os estudos apresentam, de forma contundente que os negros estiveram presentes
nos diferentes momentos da constituição do processo educacional no Brasil.
Quanto às fontes de pesquisa, estas se apresentam de formas mais variadas
nos trabalhos mencionando anteriormente, isso porque é preciso o cruzamento desse
material para construção de vertentes da história da educação.
Segundo Cunha (2005):
No caso da documentação ou das fontes para a pesquisa em educação não
se foge deste quadro de dificuldades para a identificação da população
segundo critérios de cor e/ou étnico-raciais. Isso faz necessária, para
identificar o aumento de nossa presença na escola, a atenta leitura do
debate educacional brasileiro das primeiras décadas do século XX, que
ocorreu paralelamente a uma série de transformações urbanas, técnicas,
políticas, sociais e especialmente nas relações de trabalho, que fomenta
a construção de um projeto de modernização para o País. (CUNHA,
2005, p. 222).

Há certo padrão de invisibilidade dos negros na historiografia educacional, que
se manifesta através de abordagens que tratam os indivíduos desse grupo apenas na
condição de escravos e que afirma de forma recorrente que, nos séculos XVIII e XIX,
os negros não frequentavam escolas.
5 José Antônio dos Santos “Etnicidade nação e cultura: intelectuais negros – educação e militância”.
6 Eliane Peres “Sob (re) o silêncio das fontes... A trajetória de uma pesquisa em história da educação no tratamento das questões
étnico-raciais”.
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Além disso, o escravo é tido como uma matéria inerte, que é moldada. As
questões relativas ao processo de escolarização são totalmente ignoradas, pois,
segundo Maestri (2004), as escolas urbanas estavam vedadas ao ingresso de negros
livres, quem dirá os cativos. Isso justifica o fato de a educação ser articulada com a
escravidão apenas na perspectiva dos trabalhadores cativos, pois os negros não haviam
frequentado a escola.
As primeiras oportunidades concretas de educação escolar e ascensão
da população negra surgem no Estado Republicano, quando o desenvolvimento
industrial dos anos finais do século XIX impulsiona o ensino popular e o ensino
profissionalizante.
O ensino popular é estabelecido mediante a instalação dos grupos escolares
urbanos e das escolas isoladas nos bairros. É na República que o ensino primário tem
maior ênfase, ou seja, nesse período vai se enfatizar a disseminação da escola primaria,
a escola do povo. Mas quem era o povo que frequentava a escola? Esse fato tem como
pano de fundo um caráter político e autoritário, pois a escola primária serviria aos
republicanos como uma solução ao problema do voto e da representação, além de
manter a ordem vigente, isto é, propagar os valores morais e políticos republicanos.
O Estado de São Paulo foi considerado um modelo aos demais. No período de
1889-1930, procurou-se enfatizar a viabilidade da escola para conquistar a sociedade. A
escola passa a ser tão importante como a igreja, uma vez que tem prédios majestosos e
luxuosos também. Acreditava-se que a República seria capaz de acabar com as mazelas
do passado. Tal transformação só seria possível por meio da educação. Foi com o início
do período republicano que a educação, principalmente a do nível primário, ganhou
prioridade nos discursos políticos.
As questões políticas sempre estiveram relacionadas ao sistema escolar. Antes
mesmo da República, já se pensava na escola enquanto um local para qualificação de
futuros eleitores. Como aponta Beisiegel (1974), no projeto de Constituição de 1823,
já ficava evidente quem seriam os eleitores e quais os direitos políticos dos cidadãos.
Nesse projeto, excluíam-se de todos os cidadãos os direitos políticos, uma vez que
não se consideram na terminologia adotada cidadãos ativos (com direito a voto) os
criados de servir, os jornaleiros, os caixeiros das casas comerciais, enfim, qualquer
cidadão com rendimentos inferiores ao valor de cento e cinqüenta alqueires de farinha
de mandioca. Assim, a população trabalhadora do país, principalmente os escravos
negros, estaria excluída.
Na Constituição do Império, afirmava-se a liberdade e a igualdade de todos
perante a lei, mas a maioria da população permanecia escrava; garantia-se o direito
a propriedade, mas a maior parte da população, quando não era escrava, vivia em
terras alheias, podendo ser mandados embora a qualquer hora. Garantia-se a segurança
individual, mas se podia matar impunemente um homem; garantia-se a instrução
primária gratuita a todos os cidadãos, mas a grande maioria da população permanecia
inculta.
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Em meio a todo este contexto, acreditava-se que a República seria capaz de
acabar com as mazelas do passado. Tal transformação só seria possível por meio da
educação. Foi com o início do período republicano que a educação, principalmente a
do nível primário, ganhou prioridade nos discursos políticos.
No final do século XIX, os países europeus, juntamente com os Estados Unidos,
já tinham praticamente universalizado o ensino primário e essa era uma diferença
decisiva entre aqueles e os países em desenvolvimento.
Com o advento da República, em São Paulo, políticos e educadores
passaram a defender um projeto de educação popular por entender
que a própria consolidação da República dependia da difusão do
ensino primário. Esse projeto assentava-se na criação de uma escola
primária graduada, com várias classes e vários professores, e na criação
de Escolas Normais para formar esses novos professores. Essa escola
elementar, denominada Grupo Escolar, exigia, em primeiro lugar, um
espaço adequado para seu funcionamento. (BUFFA: 2002, p. 43).

Era necessário criar estabelecimentos de ensino capazes de abrigar os alunos
em idade escolar. A educação popular era vista como primordial e, por isso, intelectuais
e políticos a priorizavam como objeto de reforma, fundamental para a organização da
sociedade.
Saber ler, escrever, contar e votar compreendia o programa dos republicanos,
além de valorizar a pátria e os símbolos nacionais, respeitando as ordens da moral e do
civismo. Desse modo, a escola republicana é para a República legitimar seu poder7.
No estado de São Paulo, a criação dos grupos escolares significou a esperança
de progresso e de desenvolvimento do estado e do país na perspectiva do novo regime.
A construção de prédios grandiosos era uma das tentativas utilizadas pelo poder
republicano de marcar o início de uma nova era. A visibilidade dos prédios conquistava
com maior facilidade a população, ou seja, as construções exuberantes faziam como
que a população acreditasse no regime, resultando em maior credibilidade na nova
ordem.
(...) Situados em regiões nobres, esses edifícios marcaram, definitivamente,
pela imponência e localização, seu significado no tecido urbano. Não se
trata de mero acaso. Os terrenos foram estrategicamente escolhidos e os
projetos judiciosamente desenvolvidos. A localização privilegiada, ao lado
de importantes edifícios públicos, no centro da cidade e suas instituições
antes mesmo de chegarem à escola. Em bairros da capital e em cada cidade
do interior do estado onde foi implantado, o Grupo escolar símbolo de
uma cultura leiga e popular, integrava o núcleo urbano composto pela
Prefeitura, os correios, casas bancárias, praça central e igreja matriz. Ao
mesmo tempo, distinguia-se das residências das casas comerciais e dos
demais edifícios que constituem a cidade. (BUFFA: 2002, p. 43)
7 Sobre a história do ensino primário paulista, ver: REIS FILHO, C. 1981; ANTUNHA, H. 1976; CARVALHO, M. M. C de. 1984.
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O ideário republicano democrático vislumbrava a educação popular como
imprescindível para a consolidação do novo regime. Um regime político que se
defendia como sendo do povo, exigia, para realmente existir, uma sólida organização
escolar que oferecesse formação política para todos os cidadãos, sendo primordial
a compreensão fundamental dos seus deveres. A difusão da educação popular
deveria ser, portanto, o primeiro dever do Estado. Garantida a liberdade do ensino,
entendida como liberdade de abrir escolas, cabia ao estado a responsabilidade maior
na educação do povo. (CARVALHO: 1988, p. 33).
O movimento, caracterizado pela ideia de universalizar a educação básica
para a população como tentativa de organizar um sistema de ensino, também foi
apresentado por Faria Filho (2000), que teve como foco o estado de Minas Gerais.
Entretanto, algumas características não destoaram muito do estado Mineiro para o
Paulista. Segundo esse autor:
O crescente movimento em defesa da instituição como via de
integração do povo à nação e ao mercado de trabalho assalariado, que
se viu sobremaneira fortalecido com a proclamação da República e com
a abolição do trabalho escravo, significou também um momento crucial
de produção da necessidade de refundar a escola pública, uma vez que
aquela que existia era identificada como atrasada e desorganizada. Tal
escola, assim representada, não podia levar avante tarefas tão complexas
como aquelas projetadas para a mesma. (FARIA FILHO: 2000, p. 30).

De acordo com Souza (1998), no estado de São Paulo, os Grupos Escolares
consolidaram um modelo de escola graduada fundamentada na classificação
dos alunos, na divisão do trabalho docente e na racionalização do ensino. Tais
estabelecimentos escolares tornaram-se símbolos da educação elementar e constituiu,
de certa forma, uma identidade para o ensino primário no estado de São Paulo e em
todo o Brasil.
Complementando essa ideia, vale citar novamente Faria Filho (2000), o qual
apresenta a criação dos grupos escolares no estado de Minas Gerais não apenas
como forma de “organizar” o ensino, mas, principalmente, como uma forma de
“reinventar” a escola, objetivando tornar mais efetiva sua contribuição aos projetos
de homogeneização cultural e política da sociedade. Reinventar a escola significava,
dentre outras coisas, organizar o ensino, suas metodologias e conteúdos; formar,
controlar e fiscalizar a professora; adequar espaços e tempos ao ensino; repensar a
relação com as crianças, famílias e com a própria cidade.
258

Multiciência, São Carlos, 10: 254 - 270, 2010

A ESCOLARIZAÇÃO DOS NEGROS E SUAS FONTES DE PESQUISA: FINAL DO SÉCULO XIX E INÍCIO DO SÉCULO XX

Para Faria Filho,

(...) os grupos escolares e seu processo de organização significavam,
portanto, não apenas uma nova forma de organizar a educação, mas,
fundamentalmente, uma estratégia de atuação no campo do educativo
escolar, moldando práticas, legitimando competências, propondo
metodologias, enfim, impondo uma outra prática pedagógica e social
dos profissionais do ensino através da produção e divulgação de novas
representações escolares. (2000, p. 37).

No estado de São Paulo, durante a Primeira República, o ensino primário era
oferecido em diferentes modalidades de escolas: grupos escolares, escolas isoladas,
escolas reunidas e escolas noturnas. Cabe, então, aqui discutirmos como os negros
foram inseridos nessas modalidades de ensino.
Esse estudo tem como objetivo trazer essa discussão quanto às fontes de
pesquisas e o acesso dos negros a escolarização. Quanto aos procedimentos
metodológicos, destaca-se a revisão bibliográfica do período, a leitura e investigação
dos mapas de frequência, livros de matrícula, anuários de ensino, relatórios
de inspetores, registros de professores da época, imagens fotográficas (álbuns
instituições e familiares), relatos da escravidão, dados do IBGE e outras fontes que
podem auxiliar a mapear a população do período e identificar se demandaram ou não
do acesso à escola primária.
A escolarização e os dados estatísticos
Se nos debruçarmos sobre uma análise mais detalhada daqueles que são
excluídos do processo de educação formal, encontraremos, dentre esses, uma parcela
significativa de negros. Barcelos (1993), ao analisar os dados da PNAD (Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios) do censo de 1988, concluiu que o acesso à
escola aumentou, mas a evasão e a repetência que incidem sobre a classe trabalhadora
brasileira se fizeram sentir, sobretudo, na trajetória escolar acidentada dos alunos
pertencentes ao segmento negro da população. Isso vem comprovar que, para os
negros, entrar na escola agora está mais fácil, o difícil é sair dela com êxito.
Não podemos deixar de mencionar que, no final do século XIX, havia
teorias que defendiam a necessidade de se renovar a população brasileira, por meio
do incentivo à imigração branca. Diversos intelectuais defendiam que o fim da
escravidão era uma das formas de se acabar com os problemas que o negro trazia
para o país, por sua inferioridade racial.
O trabalho de Schwarcz (1987) destaca essas questões, pontuando que,
no Brasil, particularmente, o negro apareceu caracterizado antes de tudo enquanto
“expressão de sua raça”.
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Assim, tendo em mente supostos atributos biológicos, interpretados à luz
da “prepotente” ciência do período, os teóricos da época impunham, (...)
uma imagem absolutamente negativa do homem de cor perante os outros
tipos raciais que compunham a população brasileira. (SCHWARCZ,
1987, p. 22).

Segundo Veiga (2004), as investigações desenvolvidas nos levam à confirmação
da hipótese inicial de que, no que se relacionou à ampliação da escolarização aos
diferentes grupos sociais, não houve exclusão das populações negras e mestiças, desde
que livres.
(...) os diferentes registros nos levam a indagar sobre a precariedade
do funcionamento e manutenção das aulas públicas onde a maioria das
crianças nada aprendia; o problema da frequência, causado principalmente
devido ao trabalho infantil; e as limitações da aprendizagem de toda
ordem. Talvez seja possível pensar esses problemas relacionados a sua
clientela, ou seja, alunos pobres, negros e mestiços e as expectativas e os
imaginários produzidos pelas elites em relação as condições de educação
desses grupos sociais. De qualquer forma tem-se uma problematização
de seus sujeitos, alunos e professores e isso implica necessariamente na
investigação de sua origem étnico racial. (VEIGA, 2004).

Tal afirmação nos faz pensar na importância de investigar os sujeitos que
frequentavam a escola. Sem nos esquecer que o acesso era permitido, no entanto, havia
dificultadores quanto à permanência, que podiam ser desde vestimentas adequadas,
a ausência de um adulto responsável para realizar a matrícula, falta de material e
merenda, entre outros empecilhos. A questão está justamente em discutir, por meio de
fontes de pesquisa, como podemos investigar esses sujeitos.
Tratar da presença do negro nas escolas no início do período republicano
apresenta um desafiador no que diz respeito às fontes documentais, como já apontamos,
pois é preciso contar com um material de pesquisa que seja suficientemente amplo para
permitir quantificar a presença dos negros nas escolas e dimensionar essa presença em
relação à população.
No início desta pesquisa, havia elencado a foto enquanto fonte de pesquisa,
porém, diante das dificuldades encontradas na identificação de todos os componentes
e a subjetividade em apontar a questão da cor de cada indivíduo, foi preciso ampliar
as fontes de pesquisas, pensando nos livros de matrícula, relatórios de inspetores de
ensino, mapas de freqüência, entre outras possibilidades ainda sendo discutidas.
Esse exercício foi bastante instigado após as leituras de Thompson, principalmente
no trabalho “Costumes em Comum”, quando discute a venda das esposas. O capítulo
em que aborda essa questão apresenta, passo a passo, as orientações para uma pesquisa
mencionando as dificuldades e os caminhos percorridos. Quando penso na questão da
invisibilidade da educação dos negros, é possível fazer um paralelo com os casos da
venda de esposas. Thompson procura os casos visíveis, apontando que outro autor já
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havia estudado essa temática e encontrado muitos casos, no entanto, seu cuidado no
cruzamento das fontes fez perceber que alguns casos se repetiam e/ou apareciam em
duplicidade. Isso só pode ser considerado, pois Thompson mostra a importância de
trabalhar com mais de uma fonte de pesquisa.
Ainda na venda das esposas, o autor pontua categorias de análise para o caso
demarcando um ritual para a atividade e, dessa forma, só considera a venda quando
ela aborda essas características. “Isso abrange as principais características da
‘verdadeira’ venda ritual e esposa: o mercado aberto, a publicidade, a corda, a forma
de leilão, a troca de dinheiro, a transferência solene e, de vez em quando, a ratificação
em documentos” (THOMPSON, 2008, p.321).
A escola também tem uma cultura escolar e as imagens fotográficas podem ser
um representativo dela, marcando um ritual de passagem, pois as imagens, na maioria
das vezes, apresentam términos de ciclos, no entanto, é preciso ampliar as fontes de
pesquisa para que consigamos questionar quanto aos sujeitos que frequentavam a
escola no período estudado nesta pesquisa.
Vários autores apontam que, após o império, a crença na educação ficou ainda
mais fortalecida e não foram poucos que mencionaram a necessidade do batismo da
instrução. Segundo Azevedo (1987), dentro do movimento de construção de um país
unido, coeso, inserido no ideal de modernização a ser seguido, a inserção da população
negra era um ponto fundamental. Ou seja, a preocupação com a especificidade da
herança escrava: o atraso – atribuído aos egressos do cativeiro e seus descendentes –
ameaçava atrapalhar os planos de forjar a nação que se desejava – uma nação civilizada
ou, em outras palavras, branca. Essa preocupação pode ser vista desde o início do século
XIX, quando a eminência do regime escravista já era discutida. Uma das inquietações
mais constantes era o destino da nação após a abolição da escravidão.
Os dados estatísticos apontam a movimentação dos negros no início do período
republicano.
No Brasil, desde o censo demográfico, realizado em 1872, havia três
classificações para identificar os tipos raciais: brancos, pretos e pardos. A partir de
1940, tornou-se uma nova classificação – a amarela – para incluir os japoneses e seus
descendentes. O censo de 1990/91 lembrou dos indígenas, contemplando, assim, cinco
cores básicas.
Dados do IBGE, apresentados por Santos (2001), apontam que, no primeiro
censo brasileiro no ano de 1872, os pardos constituíam a maior parcela isolada da
população brasileira. Estes, somados aos pretos, representavam quase 2/3 do total, isto
é, em cada grupo de 100 brasileiros, naquela época, 62 não eram brancos.
Em 1890, dois anos após a abolição, os dados do censo expressam um esforço
nacional para embranquecer o país pela migração, notadamente a italiana.
A população branca, que, em 1872, era de 38 pessoas para cada grupo de 100,
em 1890 havia crescido para 44. A população preta é a que efetivamente diminuiu. É a
partir da marca de 20%, obtida em 1872 (16 anos antes da abolição), que a quantidade
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de pretos começa a diminuir. Em 1890, estes representavam apenas 15% do total.
Contudo, a maioria da população continua sendo não-branca (pretos + pardos = 56%).
Isoladamente, os brancos passam a representar a maior parcela da população 44 %.
Segundo dados do IBGE, em 50 anos (de 1890 a 1940), a população brasileira
quase triplica. De 14,3 milhões, crescemos para 41,3 milhões de habitantes. Ao
contrário de 1890, a população brasileira, em 1940, é majoritariamente branca - 63%.
Os percentuais apresentados mostram que, em 50 anos, enquanto a participação dos
pretos se manteve na marca de 15%, a presença dos pardos decrescia para 20 pontos.
O que afinal ocorreu com eles? Como essa representação passa a ser percebida nas
escolas? Será que o branqueamento é visível nas imagens escolares? É preciso um
olhar mais cauteloso para os dados estatísticos, uma vez que ela não é uma ciência
neutra.
As teorias da época apontavam para a tese do branqueamento e apostavam
nisso para conseguirmos chegar a um país mais uniforme. Essa tese buscava traçar
novas soluções para o desacreditado panorama racial nacional.
Schwarcz (1987) acrescenta que:
Essa nova tese, chamada na própria época de “teoria do branqueamento”
das raças, está claramente calcada, por sua vez, nas concepções
deterministas raciais desenvolvidas na Europa. Segundo Giralda Seyferth,
essa teoria tinha como principal particularidade a ambigüidade: “via a
mestiçagem ao mesmo tempo como um mal que deveria ser extirpado,
e como uma solução para a questão racial brasileira”. Essa concepção
de branqueamento implicava, por um lado, a crença na desigualdade das
raças humanas (no caso, na inferioridade e na incapacidade dos negros e
mestiços de se civilizarem), e, por outro e principalmente, uma seleção
natural e social que conduziria a um povo brasileiro branco num futuro
não muito remoto. Utilizavam-se ainda do jargão então popular da
eugenia, e alguns autores nacionais sugeriam inclusive a possibilidade
da depuração das características dos negros e dos mestiços após algumas
gerações. (SCHWARCZ, 1987, p. 25).

Nesse sentido, é preciso um olhar mais cauteloso para os dados estatísticos,
tentando compreender quais pressupostos estão arraigados nas categorias de análise,
quem as elaborou e quais os motivadores para tal finalidade. A aparente regularidade
da estatística deve ser questionada, uma vez que oferece mecanismos de controle e
previsão de governabilidade.
Segundo Vidal (2008), a produção desse conhecimento estatístico suscita dois
tipos de questionamento. O primeiro remete à confiabilidade dos dados levantados,
reconhecendo, na esteira de Jean-Louis Besson (1995), o caráter impreciso dessa
ciência de governo. O segundo partilha, também com Besson, a crítica à neutralidade
das estatísticas. No que tange ao primeiro aspecto, é forçoso ter em consideração os
processos manuais de coleta de dados, as omissões e as dificuldades de levantamento
de informações, relativas a transporte e comunicação, ainda mais intensas quanto mais
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recuado é o tempo histórico. Besson aponta a problemática inclusive para a atualidade.
Quanto ao segundo questionamento, é imprescindível atentar para o caráter não inocente
da fabricação das categorias, que revela representações elaboradas para identificar e
ordenar as relações sociais, como asseveram Popkewitz e Lindblad (2001).
Segundo Machado (2008), no tocante à estatística, é preciso pensar que no
processo de legitimação e afirmação do Estado moderno no Brasil perpassa a ideia de
que a possibilidade de o poder central influir no governo da população, na perspectiva
de controle, seria fundamental contar com dados confiáveis sobre os quais pudesse
gerir o país. A autora ainda acrescenta:
Uma das formas, ao longo do Império e também na Republica, pelas
quais o Estado tenta construir uma nação que pudesse ser governada
seria a organização de sistemas nacionais de educação. Atuar na
população por meio da instrução pública dava ao Estado o caráter
civilizatório necessário à sua legitimação junto ao povo, além de ser
uma das maneiras de intervenção nas realidades nacionais em seus
diversos ramos da administração. (MACHADO, 2008, p. 25).

Dessa forma, a estatística pode ser entendida como um campo de produção e
reprodução cultural, podendo ser organizado de acordo com o controle em questão.
Quando pensamos no caso dos negros na escola primária, precisamos destacar que, em
todas as imagens localizadas na cidade de Rio Claro, sempre é possível identificar sua
presença. Porém, o simples fato de aparecem não significa pensar que demandaram do
acesso, faz necessário questionar como foi esse acesso e a sua permanência.
Como destaca Silva (1997), os estabelecimentos de ensino, ao lado de outras
instituições, têm se empenhado no sentido de uniformização das culturas, utilizando,
para tanto, padrões de raiz européia. No processo de uniformização de culturas está
a negação da memória e a depreciação do cotidiano dos grupos que a sociedade
marginaliza. Apesar da teoria do branqueamento, havia resistências, precisamos
verificar como essa resistência aconteceu nos agrupamentos de cultura e como isso
pode ser percebido ou não nas imagens escolares.
Como aponta Gomes (Apud Barcelos, 1993), a partir de 1888, com a abolição da
escravatura, os conflitos continuaram e a resistência negra assume outras características
dentro do processo de urbanização e industrialização da sociedade brasileira. Se a
exclusão escravista não se justificava, agora, por causa de um preceito legal, a inclusão
não poderia acontecer, pois os negros representavam uma massa de ex-escravos e,
mesmo com a proclamação da República, não foram “automaticamente” considerados
cidadãos. A luta pela cidadania perpassa toda nossa experiência republicana.
Segundo Schwarcz (1987), com o fim da escravidão, cai também o império
e uma nova questão é lançada. A República surgia realçando os valores liberais da
época, fincada em toda uma imagem civilizatória; e, ao mesmo tempo, com o final
da escravidão, era jogada no mercado uma grande massa que agora tinha direito à
cidadania (já que, segundo a Constituição de 1824, índios e escravos não eram
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considerados cidadãos).
Como então pensar na formação dessa ‘nação’ brasileira, já que nesse
momento os conceitos de raça e nação pareciam profundamente
associados? Como entender a questão da igualdade, da cidadania
e da ‘civilização’ perante essa massa de ex-escravos? As teorias e
representações parecem florescer: ao lado da explicação religiosa (antes
totalmente absoluta), o discurso científico procurará dar conta também
da condição negra, já que a partir desse momento esse elemento será,
na visão da época, antes de tudo ‘um objeto de ciência’. (SCHWARCZ,
1987, p. 39).

O estudo da constituição dos serviços de estatística no Brasil, tal como sugere
Faria Filho, permite entender e melhor dimensionar um conjunto de aspectos dos
mais relevantes para a história da educação no país. É importante considerar o caráter
produtivo das relações estabelecidas entre estado, educação e estatísticas, não como
o intuito de hierarquizá-las, mas de analisá-las como produtoras de demarcações
sociais que vão ecoar em instituições legitimadoras da República. As estatísticas como
conhecimento de Estado são produtos e produtoras desse mesmo Estado. Em conjunto,
as estatísticas educacionais permitem-nos pensar os modos como o Estado se relaciona
com a população e relaciona a população, em um duplo movimento. (FARIA FILHO;
NEVES; CALDEIRA, 2005).
Ironicamente, como afirma Souza (1998), a escola primária pública, que deveria
derramar a todos a luz da alfabetização, cumprindo, assim, sua missão civilizadora de
regeneração da sociedade brasileira, operacionalizava a seleção dos eleitos. Fazia valer
os princípios abstratos da democracia burguesa, a crença na igualdade social, fundada
no mérito, era exacerbada, revelando a profunda contradição existente entre os ideais e
a política de democratização do ensino. Na retórica, escola pública, universal, gratuita
e laica. De fato, escola pública seletiva para poucos.
Souza (1998) aponta o trabalho de Cleber Maciel que, estudando a situação
dos negros em Campinas durante a Primeira República, demonstra as formas pelas
quais se manifesta o racismo contra o negro na sociedade campineira, ressaltando as
interdições a que eram submetidos nos espaços públicos e a segregação em relação ao
trabalho.
Considerações finais
O processo de interpretação da história a partir de ideias que reduziram os
negros à condição de escravos é parte de um movimento que possui força em certo
nível de consolidação da historiografia educacional. O processo de exclusão social
é também revelado pelas estatísticas educacionais que apontam a invisibilidade da
população negra na história.
É preciso repensar sobre a estrutura excludente da escola e a denúncia de que tal
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estrutura precisa ser reconstruída para garantir não só o direito de acesso à educação,
como também a permanência e o êxito dos alunos de diferentes pertencimentos étnicos/
raciais e níveis sócios – econômicos.
Sabemos que, no Brasil, a escravidão data da chegada dos portugueses,
entretanto, o regime escravista e todo o processo ideológico forjado para justificá-lo,
com o objetivo de destituir o escravo e sua condição de pessoa e torná-lo em mercadoria,
não conseguiram lhe anular a sua condição humana.
Ressalta-se que alguns trabalhos já têm discutido a presença dos negros na
escola e, no caso mineiro, a especificidade da população tem marcado vários trabalhos
na área da historiografia. O trabalho de Gouvêa (2003, p. 204) destaca a presença de
crianças negras em documentos referentes à instrução pública e afirma que “tendo
em vista os dados disponíveis, não é possível estabelecer um retrato da população de
origem africana nas salas de aula, embora seja possível analisar que tal segmento
tinha acesso, ainda que precário, à instrução, quer seja nas escolas públicas, quer
seja nas particulares”.
Fonseca (2007) nos chama atenção que a análise realizada em relação à
historiografia educacional indica que é baixo o nível de problematização sobre o
tema da educação dos negros no interior dessa disciplina. Isso permite a manutenção
de algumas ideias tradicionalmente construídas sobre o assunto e aponta para um
descompasso entre a presença demográfica dos negros na sociedade brasileira e a sua
forma de tratamento na história educacional.
Certeau (1976) destaca o papel do historiador e a importância das fontes no
processo de produção de conhecimentos históricos. Enquanto sujeito da pesquisa, o
historiador transforma objetos em fontes históricas, reorganiza instrumentos a partir
de novas demandas sociais e faz a história ou refaz uma nova história.
Sendo assim, aponta Cruz (2005), torna-se possível compreendermos que há
um caráter histórico nas próprias narrativas históricas. As fontes históricas, a exemplo
dos documentos submetidos à análise, são de extrema importância no processo de
construção de uma narrativa histórica.
A conservação das fontes ao longo do tempo, por um determinado
grupo, pode dizer mais sobre a participação desse grupo nas narrativas
históricas de um povo, do que de outros sobre os quais as fontes não
foram conservadas, organizadas e consultadas. Esse fato pode ser um
dos aspectos que fazem pensar que alguns povos sejam mais sujeitos
históricos que outros, dando a estranha impressão de haver povos sem
história. (CRUZ, 2005, p.23),

A problemática da carência de abordagens históricas sobre as trajetórias
educacionais dos negros no Brasil revela que não são os povos que não têm história,
mas há povos cujas fontes históricas, ao invés de serem conservadas, foram destruídas
nos processos de dominação.
Segundo Hilsdorf:
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Na primeira República, para o trabalhador branco nacional ou estrangeiro,
além das escolas públicas oficiais, havia as instituições particulares e as
escolas dos trabalhadores. E para os ex-escravos? Temos ainda poucas
informações sobre eles. (2003, p.77).

Schwarcz (1987), quando finaliza seu trabalho quanto à imprensa e o negro no
Brasil, destaca que:
Parece-nos, portanto, que se a questão negra era entendida na época
enquanto um problema econômico e político, já era necessário organizar
e disciplinar essa população recém-liberta, era também um problema
social, constituindo nesse sentido suporte para as representações que os
brancos faziam sobre si mesmos, no interior de um contexto de embate
entre brancos. Assim, o problema do negro, antes de se afirmar enquanto
uma situação exterior e neutramente analisada por segmento brancos, era
antes uma questão que dizia respeito e ocupava espaço de significações
também para os brancos, que definiam a si próprios, nesse período, no
que se refere aos conceitos de nação e de cidadania. (SCHWARCZ:
1987, p. 251).

Segundo Silva e Araujo (2005), na (re) leitura das reformas educacionais
dos séculos XIX e XX, deduz-se que a população negra teve presença negada na
escola: a universalização ao acesso e a gratuidade escolar legitimaram uma aparente
democratização, porém, na realidade, negaram condições objetivas e materiais que
facultassem aos negros recém – libertos do cativeiro e seus descendentes um projeto
educacional, seja este universal ou específico.
Nesse sentido, este trabalho busca discutir a presença dos negros nas escolas
púbicas, além de problematizar seu acesso e permanência, discutindo o alargamento da
concepção de fontes em história da educação, no intuito de construir uma historiografia
menos estereotipada. A incerteza dos dados gerou uma inquietação para novos
horizontes e novos olhares de pesquisador no qual o questionamento se faz presente
sempre.
A schooling of black and research sources: the end of the nineteenth century and the
beginning of the twentieth century
ABSTRACT: This paper attempts to reflect on the education of blacks in the late
nineteenth and early twentieth century, examining the possibilities of the sources of
research for this study. There is a certain pattern of invisibility of blacks in educational
historiography, which manifests itself through approaches that treat the patients in
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this group only on the condition of slaves and that says a recurring basis that blacks
were not attending schools. Some researchers have already discussed the presence of
blacks in school, however, are still few. This allows the maintenance of traditionally
built some ideas on the subject and points to a mismatch between the demographic
presence of blacks in Brazilian society and its manner of treatment in the history of
education. The issue of lack of historical approaches on the educational trajectories of
blacks in Brazil reveals that there are people who have no history, but there are people
whose historical sources, rather than being retained, were destroyed in the process of
domination. Therefore, this article discusses the presence of blacks in public schools,
access and discuss their stay discussing the extension of the concept of sources in
history education, historiography intuited to build a less stereotypical.
KEYWORDS: Education; black history; sources; republic.
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O ESTATUTO DA CIDADE E OS DESAFIOS DO SÉCULO XXI PARA OS
GOVERNOS MUNICIPAIS
Fransérgio FOLLIS1
RESUMO: Em 2001, foi promulgado o Estatuto da Cidade, lei federal que estabeleceu as
orientações e os institutos jurídicos e políticos para a intervenção urbana, contemplando
a obrigatoriedade do plano diretor para a maioria das cidades brasileiras. Tendo em vista
que o Estatuto da Cidade contém um conjunto de proposições genéricas e abstratas,
como o desenvolvimento ambientalmente sustentável, a função social da propriedade
e da cidade; a justiça social; a cidadania e o direito à cidade, que somente poderão
expressar realidades concretas na ação do Poder Público Municipal, o presente artigo
analisa os desafios que os governos municipais terão que enfrentar para implementar
uma política urbana capaz de tornar realidade os ideais de caráter social e ambiental
expressos no estatuto.
PALAVRAS-CHAVE: Estatuto da Cidade (2001); plano diretor municipal;
clientelismo; patrimonialismo; cidadania; meio ambiente.
A negação do direito à cidade no Brasil
No Brasil, assim como em outros países subdesenvolvidos, fatores como
o crescimento acelerado e desordenado das cidades; a dificuldade financeira dos
municípios; a incompetência administrativa de governantes e “técnicos”; a falta ou o
descumprimento do planejamento urbano; o descaso para com os problemas urbanos
por parte de governantes comprometidos com as forças predatórias em âmbito local;
o direcionamento das verbas públicas para o atendimento de interesses pessoais e de
grupos; dentre outros fatores, dificultam em grande medida a democratização do acesso
à moradia própria e aos equipamentos e serviços públicos urbanos, contribuindo, assim,
para o agravamento da injustiça social.
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 Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, Rua Miguel Petroni, 5111, 13563-470 São Carlos, São Paulo. Email: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 ocorrer ilegalmente,
os moradores ficam sujeitos às ordens judiciais de desocupação por mandatos de
integração de posse. Além disso, grande parte das construções ocorre 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,
tornam-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 de que o acesso diferenciado aos equipamentos e serviços
urbanos coletivos de responsabilidade do Estado se tornou um componente de grande
importância na composição da desigualdade social no Brasil. Conforme conclui Milton
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. (SANTOS, 1994; KOWARICK, 2000;
SORJ, 2001).
Além de todos esses problemas, as cidades também gestaram uma série de
problemas ambientais que afetam a qualidade de vida das pessoas e inviabilizam um
desenvolvimento sustentável, com consequências danosas que extrapolam os limites das
áreas urbanas. Dentre esses problemas, podemos citar a devastação de áreas verdes; a
erosão do solo; a poluição do ar pelas indústrias e veículos automotores; a poluição
dos rios pelo lançamento de resíduos não tratados; a contaminação do solo pelo lixo
industrial e doméstico; as enchentes etc.
Subjacente a esse caos urbano que se instalou nas cidades brasileiras, encontrase um poder público municipal contaminado pelo patrimonialismo e o clientelismo,
fenômenos tradicionais da cultura política brasileira, que mantêm uma relação conflituosa
com a cidadania e o desenvolvimento sustentável das cidades.
O patrimonialismo se estabelece enquanto uma estratégia dos grupos sociais,
especificamente os dominantes, mas que permeia toda a sociedade, de uso do poder para
apropriar-se de recursos econômicos ou privilégios.2 Conforme ressalta Sorj (2001,
2 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 (2001), enquanto a segunda tem em Faoro (2000) o seu principal precursor. 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.”
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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 desconhece a existência e a
convivência com outros interesses, ou como terra de ninguém, espólio a ser capturado
ou bem a 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 (BURKE, 1980; BEZERRA, 1999; LENARDÃO, 2006). 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 de 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
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. No entanto,
conforme observou Lenardão (2006, p.15), o clientelismo ainda se mantém forte e
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.”
Assim, 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).
Como conseqüência dessa trajetória histórica marcada pelo predomínio de
interesses privados sobre o interesse público, as cidades brasileiras se desenvolveram
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sob a lógica da especulação imobiliária com a terra, responsável pela subutilização
de áreas dotadas de melhoramentos públicos e também pela expansão urbana
indiscriminada e desordenada via loteamentos periféricos longínquos e carentes de
equipamentos e serviços públicos coletivos - incluindo áreas de interesse ambiental
como nascentes d’água e matas nativas, além de terrenos impróprios para a edificação,
o que vem provocando a perda de casas e equipamentos públicos, gerando, portanto,
grandes transtornos aos moradores e enormes prejuízos aos cofres municipais.
A luta pelo direito à cidade e a Constituição de 1988
Enquanto lugares onde tantas necessidades emergentes não conseguem ter
respostas, as cidades estão fadadas a serem tanto o teatro de conflitos crescentes como
o lugar geográfico e político da possibilidade de soluções (SANTOS, 1994). Dessa
forma, 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. O que se processou nas cidades foi então uma árdua luta por
cidadania.
Na década de 1970, os movimentos sociais urbanos se intensificaram e
passaram a reivindicar, entre outras coisas, o direito à moradia digna, extrapolando,
assim, as propostas de intervenções urbanísticas preocupadas apenas com a estética,
funcionalidade e ordem do espaço urbano, e reacendendo, dentre outras coisas, a
discussão sobre a função social da propriedade urbana. Na década de 1980, a bandeira
da reforma urbana se diversificou e outras questões, além da moradia, passaram a
compor o leque de reivindicações desses movimentos. Foi a partir desse momento que
os movimentos passaram a formular:
[...] um conjunto articulado de políticas públicas, de caráter redistributivista
e universalista, voltado para o atendimento do seguinte objetivo primário:
reduzir os níveis de injustiça social no meio urbano e promover uma maior
democratização do planejamento e da gestão das cidades. (SOUZA, 2002,
p.158, apud BOEIRA; SANTOS; SANTOS, 2009, p.700-701)

Os princípios norteadores dos movimentos sociais urbanos passaram a ser a
função social da propriedade e da cidade e o direito à cidadania urbana, definidos nos
seguintes termos por Santos Junior (1996, p.45-46):
A função social da propriedade e da cidade significa o uso socialmente
justo e equilibrado do espaço urbano. O direito à cidadania seria entendido
num duplo significado: como direito de acesso a bens e serviços que
garantam condições de vida digna, culturalmente dinâmicas e condizentes
com valores éticos e humanitários, mas também como direito dos cidadãos
à informação e à participação política na produção e destinos da cidade.
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A mobilização pela reforma urbana acabou desembocando na constituição do
Movimento Nacional pela Reforma Urbana (MNRU - formado por representantes dos
movimentos sociais, ONGs, universidades, entidades de pesquisa e de técnicos ligados
à área do urbanismo) e do Fórum Nacional de Reforma Urbana (FNRU).
Dentre as várias conquistas obtidas por esses movimentos, uma das mais
significativas foi a inserção, na Constituição de 1988, de um capítulo específico sobre
política urbana (capítulo II do título VII). Com isso, foram estabelecidas algumas
medidas para que a política de desenvolvimento urbano a cargo do Poder Público
Municipal promovesse o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o
bem-estar de seus habitantes. Nesse sentido, o Artigo 182 do capítulo II da Constituição
Federal estabelece o seguinte:
§ 4º. É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica
para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do
proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado,
que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente,
de:
I - parcelamento ou edificação compulsórios;
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no
tempo;
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de
emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate
de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o
valor real da indenização e os juros legais.

No entanto, a Constituição condicionou a aplicação dos instrumentos
destinados a conferir uma função social à propriedade urbana à promulgação de uma
lei regulamentadora específica e à elaboração do plano diretor pelos municípios.
Dessa forma, transferiu-se para os municípios o conflito entre os defensores da função
social da propriedade e da cidade e da cidadania e os setores defensores dos interesses
econômicos baseados na especulação imobiliária com propriedade urbana.
O Estatuto da Cidade e as novas diretrizes para os planos diretores municipais
Somente em 10 de julho de 2001 foi aprovado o Estatuto da Cidade (Lei
Federal no. 10.257), regulamentando os instrumentos jurídicos e políticos de
intervenção urbana presentes no capítulo sobre Política Urbana da Constituição
Federal e estabelecendo “normas de ordem pública e interesse social que regulam o
uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos
cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.” (Artigo 1º - Capítulo I). Pautado nesses
ideais, o Artigo 2º (Capítulo I) dessa lei federal definiu dezesseis diretrizes gerais para
orientar a elaboração dos planos diretores pelos municípios:
Multiciência, São Carlos, 10: 271 - 282, 2010

275

Fransérgio Follis

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à
terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana,
ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes
e futuras gerações;
II – gestão democrática por meio da participação da população e de
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos
de desenvolvimento urbano;
III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da
sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social;
IV – planejamento do desenvolvimento das cidades [...] de modo a evitar e
corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o
meio ambiente;
V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços
públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às
características locais;
VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:
a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;
b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;
c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados
em relação à infra-estrutura urbana;
d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar
como pólos geradores de tráfego, sem a previsão da infra-estrutura
correspondente;
e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização
ou não utilização;
f) a deterioração das áreas urbanizadas;
g) a poluição e a degradação ambiental;
VII – integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais,
tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do Município e do
território sob sua área de influência;
VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de
expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental,
social e econômica do Município e do território sob sua área de influência;
IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de
urbanização;
X – adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira
e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo
a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos
bens pelos diferentes segmentos sociais;
XI – recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado
a valorização de imóveis urbanos;
XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural
e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e
arqueológico;
XIII – audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos
processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos
potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o
conforto ou a segurança da população;
XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por
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população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais
de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação
socioeconômica da população e as normas ambientais;
XV – simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e
das normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento
da oferta dos lotes e unidades habitacionais;
XVI – isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção
de empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização,
atendido o interesse social.

Pautado no propósito de garantir que a propriedade urbana cumpra a sua
função social e atenda aos interesses da coletividade, o Artigo 5º do Estatuto da
Cidade estabeleceu que o plano diretor das cidades deveria definir as regras para
“o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano não
edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para
implementação da referida obrigação.” O imposto predial e territorial urbano (IPTU)
progressivo no tempo, um dos instrumentos a ser utilizado para que esse propósito
fosse alcançado, recebeu tratamento especial no Artigo 7º, onde foram estabelecidas
as regras para a sua implementação pelos municípios.
Além da questão social, o Estatuto da Cidade deu grande ênfase também à
questão ambiental, conforme verificado no seu Artigo 2, já citado. A esse respeito,
é digno de nota o fato da sua aprovação se estabelecer como resultado da soma de
forças resultante da aproximação do Movimento Nacional pela Reforma Urbana com
o movimento ambientalista.
A temática socioambiental ganhou destaque especialmente no início da década
de 1990, momento em que se iniciaram os preparativos para a Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92, que incorporou a
necessidade da conciliação da proteção ambiental com o desenvolvimento econômico.
Expressando esse propósito, a Rio-92 aprovou a Agenda 21, documento que estabeleceu
objetivos concretos de sustentabilidade em diversas áreas. O capítulo 28 desse
documento estratégico para o século XXI estabeleceu as “iniciativas das autoridades
locais em apoio à Agenda 21” (BOEIRA; SANTOS; SANTOS, 2009, p.702).
Outro aspecto enfatizado pelo Estatuto da Cidade foi a participação democrática
da sociedade civil na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e
projetos de desenvolvimento urbano. Além de estar presente no seu Artigo 2 (parágrafo
2º), essa questão teve tratamento específico no Capítulo VI – “Da Gestão Democrática
da Cidade”. Vale lembrar que o direito de participar democraticamente da definição das
políticas públicas era outra reivindicação histórica dos movimentos sociais urbanos.
Assim, conforme observaram Sérgio L. Boeira, Adriana C. B. dos Santos e
Aline G. dos Santos (2009, p.702):
O EC [Estatuto da Cidade] é instrumento legal que visa combinar
a gestão participativa com as premissas da sustentabilidade ecológica
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e econômica, além de introduzir um novo conceito de gestão urbana,
objetivando a melhor ordenação do espaço urbano, com observância da
proteção ambiental e a busca de solução para problemas sociais graves,
como a moradia e o saneamento, por exemplo, que o caos urbano faz
incidir, de modo contundente, sobre as camadas carentes da sociedade.
Além disso, o EC [Estatuto da Cidade] mantém os princípios
básicos estabelecidos na CF [Constituição Federal], preservando o
caráter municipalista, a centralidade do plano diretor e a ênfase na gestão
democrática, fortalecendo a necessidade de um planejamento sistemático e
integrado, construído a partir de um modelo participativo de gestão urbana
em todas as decisões de interesse público.

Segundo esses três autores, parece haver consenso entre os estudiosos da
questão urbana no Brasil que o Estatuto da Cidade
[...] representa um importante avanço em matéria urbanística no Brasil que,
durante muito tempo, foi relegada a segundo plano, o que acabou por gerar
consequências desastrosas para as cidades brasileiras — marcadas pela
fragmentação, segregação, ineficiência, tecnocracia, clientelismo, anomia,
poluição e violência. (BOEIRA; SANTOS; SANTOS, 2009, p.702)

O Estatuto da Cidade ressaltou a centralidade da função do poder público
municipal na regulação das relações sociais em matéria urbana. Segundo Sônia Nahas
de Carvalho (2001, p.131), os institutos jurídicos e urbanísticos regulamentados por
ele “são as condições institucionais necessárias - sem que sejam obrigatoriamente
suficientes - oferecidas ao poder público municipal para a produção de bens públicos
e o cumprimento de funções sociais.”
O Estatuto da Cidade se constitui, portanto, num instrumento a ser
operacionalizado em nível municipal, devendo ser adaptado à realidade de cada
cidade. Ele fornece os parâmetros aos executivos e legislativos municipais para a
elaboração de suas leis e planos urbanísticos, com especial destaque para o plano
diretor.
Dessa forma, o plano diretor de cada município deve estabelecer os mecanismos
de aplicação do Estatuto da Cidade, pois se estabelece como instrumento fundamental
de aplicação da política de desenvolvimento e expansão urbana. Somente por meio
do plano diretor, conforme bem observou Carvalho (2001, p.131),
[...] é que se define, assim, a função social da propriedade e da cidade, e
em seu âmbito ou em instrumento legal específico baseado no plano diretor
é que podem ser instituídos os instrumentos reguladores de parcelamento,
edificação ou utilização compulsórios, IPTU progressivo no tempo, incluindose a desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública [...].

Dentre outros instrumentos, a implementação do plano diretor deverá conter
os instrumentos legais de: 1) apropriação do solo - referente às ocupações de terra,
usucapião, desapropriação de áreas que garantam a apropriação do solo para moradia
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de classes de renda mais baixa; 2) parcelamento do solo - referente à integração na
malha urbana, previsão de diretrizes viárias, reserva de áreas para uso público e garantia
de preservação e do meio ambiente, da identidade cultural e histórica da cidade; 3)
zoneamento - referente às normas e padrões de ocupação e utilização do solo urbano,
em conformidade com atividades desenvolvidas, e previstas, controlando usos nocivos
ou efeitos prejudiciais ao bem-estar da população.
O Estatuto da Cidade designou um capítulo específico para tratar do plano diretor
(Capítulo III – Do Plano Diretor). Impôs sua obrigatoriedade para todas as cidades
com mais de vinte mil habitantes; para aquelas integrantes de regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e áreas de especial interesse turístico; para as cidades inseridas
na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto
ambiental de âmbito regional ou nacional; e para os centros urbanos onde o Poder
Público Municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no parágrafo quarto
do Artigo 182 da Constituição Federal (Artigo 41). Estabeleceu também um prazo de
cinco anos, a partir da entrada em vigor do estatuto (10 de julho de 2001), para que
essas cidades elaborassem e aprovassem o seu plano diretor (Artigo 50).
Considerações Finais
O Estatuto da Cidade, apesar de estabelecer as orientações e os institutos
jurídicos e políticos básicos para a intervenção urbana, contém um conjunto de
proposições genéricas e abstratas, como o desenvolvimento sustentável, a função
social da propriedade e da cidade; a justiça social; a cidadania e o direito à cidade,
que somente poderão expressar realidades concretas na ação do Poder Público
Municipal, instituição responsável pela elaboração, revisão e execução dos novos
planos diretores.
Enquanto planejamento de intervenção urbana, o plano diretor não é um
instrumento neutro situado à margem do jogo de interesses. Ele é resultado não apenas
de alternativas técnicas, mas também de decisões e negociações políticas. Ele é produto
de um processo político que envolve estratégias, apoios e resistências dos atores sociais
cujos interesses forem direta ou indiretamente afetados. Dessa forma, o plano diretor
enfrenta situações de conflito social, pois contempla escolhas para que determinados
interesses sejam atendidos em detrimento de outros.
Nesse sentido, a implementação de uma política urbana que efetivamente
contemple os princípios e as práticas de interesse social e ambiental defendidos pelo
Estatuto da Cidade impõe-se como um enorme desafio aos governos municipais e aos
moradores das cidades. Isso porque, conforme já assinalamos, historicamente impera
nas cidades brasileiras uma política de liberalidade que obedece às determinações dos
interesses privados ligados à dinamização do lucro com a terra urbana. Os problemas
atualmente observados nas nossas cidades são, em grande medida, fruto das demandas
Multiciência, São Carlos, 10: 271 - 282, 2010

279

Fransérgio Follis

dos promotores imobiliários e dos grupos que detêm a propriedade da terra e que tudo
fazem para maximizar economicamente essa condição. Assim, a construção das nossas
cidades não se processa enquanto resultado do interesse público. No conflito entre o
público e o privado, o segundo se sobrepõe com larga margem de vantagem sobre o
primeiro. Em outras palavras, a cidades brasileiras não traduzem a vigência de um
“espaço público”, elas têm o “sentido” dos desmandos privados.
Os grupos ligados ao setor imobiliário que se beneficiam economicamente
dessa realidade certamente exercerão forte resistência a qualquer proposta de mudança
que altere a atual política de liberalidade que sempre os favoreceu. Mesmo porque,
tradicionalmente, esses grupos sempre tiveram forte influência política junto aos
governos municipais.
Sendo assim, uma mobilização coletiva capaz de romper com essa realidade
– que inclui o patrimonialismo e o clientelismo -, em prol da defesa dos interesses
públicos, é de fundamental importância para que as políticas de promoção da função
social da propriedade e da cidade e de desenvolvimento sustentável, defendidas
pelo Estatuto da Cidade, sejam de fato efetivadas. Do contrário, corre-se o risco dos
governos municipais, atendendo aos interesses privados dos setores imobiliários,
pouco alterarem a atual realidade de nossas cidades. A esse respeito, vale ressaltar
que o próprio Estatuto da Cidade garante a participação democrática da sociedade
civil na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano.
The city statute and the challenges of the 21st century for the municipal governments
ABSTRACT: The City Statute was promulgated in 2001, it was a federal law which
established orientations and juridical and political institutes for urban intervention,
enhancing the obligatory director plan for most of the Brazilian cities. Taking into
consideration that the City Statute contains a group of generic and abstract propositions
regarding sustainable environmental development, the social function of city’s property;
the social justice; the citizenship and the right to city, it will only express concrete
realities in the action of Municipal Public Power This article analyses the challenges
municipal governments will face to implement urban policies able to put into practice
the social and environmental ideals expressed in the Statute.
KEYWORDS: City Statute (2001); municipal director plan; clientelism;
patrimonialism; citizenship; environment.
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RECONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE EM TEMPO DE EXECUÇÃO:
UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE APLICAÇÕES ORIENTADAs A
SERVIÇOS web E ORIENTADAs A CHAMADA DE MÉTODOS REMOTOS
Frank José AFFONSO 1
Ednilson Geraldo ROSSI 1
Evandro Luis Linhari RODRIGUES 2
RESUMO: Um fator importante almejado por empresas e pesquisadores é a adaptação
que ocorre com o software ao longo de seu ciclo de vida, seja por necessidades de
seus clientes ou por mudanças tecnológicas. Com base nessas necessidades e apoiado
por um novo mecanismo de disponibilização de software para reutilização chamado
Serviço Web, é apresentada, neste artigo, uma técnica de adaptação de software que
atende a vários tipos de sistemas. Assim, será apresentado um exemplo abordando as
características do desenvolvimento orientado a serviços e utilizando chamadas remotas.
Além disso, são apresentados também os resultados comparativos entre ambas para o
desenvolvimento de uma aplicação reconfigurável.
PALAVRAS-CHAVE: Reconfiguração; adaptação de software; chamadas remotas;
serviço Web.
Introdução
Atualmente, nota-se que o desenvolvimento de grande parte das aplicações
é direcionado para a Web ou distribuído numa rede (local ou ampla) e associado às
constantes mudanças das necessidades dos clientes (THOMAS, 2004). Esses fatores
sugerem que as aplicações sejam modificadas em tempo de execução e, sendo assim,
este artigo tem por objetivo tratar dos problemas emergentes da reconfiguração de
sistemas distribuídos utilizando chamada de métodos remotos e serviços Web.
A reconfiguração de software (adaptação em tempo de execução), quando
realizada de maneira local, exige alguns cuidados de seus gerenciadores; no entanto,
em aplicações distribuídas, esses cuidados devem aumentar consideravelmente, pois
vários objetos podem ser acessados por diferentes clientes ao mesmo tempo (LISBOA,
1997:WEISS, 2001). Por isso, antes de realizar qualquer modificação, seu estado deve
ser salvo para que as execuções anteriores sejam preservadas (ORACLE-REFLECT,
2010).
1 Centro Universitário Central Paulista (UNICEP), São Carlos-SP, Email: frankaffonso@yahoo.com.br, ednilsonrossi@gmail.
com
2 Escola de Engenharia de São Carlos (EESC-USP), São Carlos-SP, Email: evandro@sel.eesc.usp.br
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Para viabilizar a característica de adaptação do software, objetos tutores
são acoplados à aplicação para realizar o monitoramento da reconfiguração,
independentemente da tecnologia de distribuição que se pretende utilizar para
disponibilização de suas funcionalidades na rede. Neste artigo, será abordada a
distribuição utilizando Web Service (THOMAS, 2004) (W3C-SOA, 2010) e RMI,
Remote Method Invocation (ORACLE-RMI, 2010), para o desenvolvimento de uma
aplicação como uma Calculadora com quatro operações elementares.
Este artigo está organizado da seguinte maneira: na Seção 2 (Trabalhos
Relacionados), são apresentados os trabalhos relacionados para o desenvolvimento
deste; na Seção 3 (Técnica de Reconfiguração de Software), é apresentada a técnica de
reconfiguração utilizada neste trabalho; na Seção 4 (Estudo de Caso), é apresentado um
estudo de caso, que mostra o processo de adaptação orientado a serviço e uma breve
comparação com chamadas de métodos remotos; na Seção 5 (Resultados Obtidos),
são apresentadas as discussões dos resultados obtidos; e, finalmente, na Seção 6
(Considerações Finais), as considerações finais.
Trabalhos relacionados
Uma alternativa ao processo de adaptação é a Reflexão Computacional (RC)
(FERNANDES & LISBOA, 2001; FERNANDES, 2001; ORACLE-REFLECT, 2010),
que pode ser definida como qualquer atividade executada por um sistema sobre si
mesmo, com intuito de obter informações sobre suas próprias atividades, tendo como
objetivo melhorar seu desempenho, introduzir novas capacidades (características ou
funcionalidades), ou, ainda, resolver seus problemas escolhendo o melhor procedimento
(LISBOA, 1997) apud (FERNANDES, 2010).
A RC permite que um sistema monitore seu contexto atual e, a partir desse
monitoramento, decida qual procedimento será executado. Essa característica mostra a
flexibilidade de modificação de um sistema desenvolvido com reflexão computacional
(FERNANDES & LISBÔA, 2001; FERNANDES, 2010; FORMAN & FORMAN,
2004; LISBOA, 1997 e SILVA, 2003).
No modelo de computação reflexiva, Figura 1, é apresentado o fluxo de
informações entre objetos e metas-objeto. Um meta-objeto pertencente ao metanível é responsável por (1) interceptar a solicitação de um objeto do nível-base e
(2) encaminhar esta para outro meta-objeto do meta-nível, que a (3) entregará a um
objeto do nível-base para que a requisição original seja atendida. O caminho inverso,
devolução da requisição (4, 5 e 6), também é considerado (FERNANDES, 2010).
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Figura 1: Comunicação entre objetos e metas-objeto (FERNANDES, 2010).

Em Weiss (2001), a RC é utilizada para a adaptação de componentes de
software (D’SOUZA & WILLS, 1998) centralizada em duas maneiras: (1) estrutural,
que envolve a estrutura do componente como a alteração na interface ou no nome de
uma operação, e (2) comportamental, que afetam as propriedades funcionais e não
funcionais. A adaptação está centralizada no empacotamento do componente devido
à incompatibilidade da interface original, em que são preservadas as funcionalidades
existentes e adicionada outras referentes às novas necessidades.
Para Silva (2003), o princípio fundamental para realização da adaptação é a
capacidade do software possuir mecanismos que permitam coletar dados a respeito
de seu estado atual em seu ambiente de execução, analisá-los visando a identificar
mudanças significativas e alterar dinamicamente seu comportamento/estrutura.
Segundo Kim (2001), o Desenvolvimento de Software Baseado em Componentes
(DSBC) tem sido empregado pelos melhores métodos de engenharia de software na
atividade de desenvolvimento. Dessa forma, recursos tecnológicos modernos têm sido
utilizados no desenvolvimento de componentes e no registro (deploy) por terceiros, ou
adaptados para que atendam aos requisitos de seus clientes. Um método de adaptação
de componentes binários é proposto pelo autor, cujo objetivo é controlar o tamanho dos
componentes a cada adaptação realizada, pois a técnica empregada é o empacotamento
de novas funcionalidades e, com isso, os componentes podem aumentar de tamanho
rapidamente. Nesse método, os componentes são utilizados como plugins por uma ou
mais aplicações.
Segundo Kasten (2002), a adaptação pode ser utilizada em componentes de
software num modelo dividido em dois enfoques: observação do comportamento
(introspection) e observação da mudança do comportamento (intercession). Nesse
modelo, destacam-se as operações realizadas no meta-nível: refractions, fornece
uma visão limitada sobre o nível-base do componente; e transmutations, representa a
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capacidade de modificar a funcionalidade de um componente no meta-nível.
Para Richmond & Noble (2001), a reconfiguração de aplicações distribuídas
desenvolvidas com a RMI (ORACLE-RMI, 2010) é limitada devido à falta de
mecanismos de reflexão em objetos remotos. Sua proposta é a utilização do padrão
Proxy (STELTING & MAASSEN, 2002) para que os objetos remotos se comportem
de maneira transparente à aplicação, como se fossem locais.
A reconfiguração de componentes num ambiente distribuído também é abordada
por (CHEN, 2002). Sua proposta é uma extensão da RMI, XRMI - eXtended JAVA
RMI, permitindo que uma aplicação possa monitorar e manipular invocações entre
componentes durante uma reconfiguração dinâmica. Nesse processo, um componente
pode ser carregado dinamicamente no sistema, migrado de um local para outro,
descarregado do sistema em tempo de execução ou atualizado dinamicamente.
Para implementar os recursos de Reflexão Computacional (RC), deve-se ter um
recurso computacional que seja capaz de reconhecer as características e funcionalidades
de classes/objetos. Segundo Oracle-reflect (2010), a Reflexão em JAVA pode ser
utilizada para a descoberta de informações como atributos, métodos, construtores e
classes carregadas pela JVM, JAVA Virtual Machine.
Além dos recursos de aquisição de conhecimento sobre classes e objetos já
mencionados, existe uma implementação de uma classe proxy dinâmica utilizada
como mecanismo de reconfiguração. Essa classe implementa um conjunto
de interfaces especificadas em tempo de execução, ou seja, dependendo da
solicitação, um objeto será retornado. Dessa forma, a classe proxy dinâmica pode
ser utilizada como um tipo seguro para geração de objetos, pois está relacionada
a uma solicitação de objetos clientes (ORACLE-REFLECT, 2010).
Para finalizar esta Seção, são apresentados os conceitos complementares
às técnicas de reconfiguração de software, que contribuíram para a realização
deste trabalho. “Essencialmente, SOA, Service-Oriented Architecture, é uma
arquitetura de software que define a topologia das interfaces, implementação das
interfaces e as chamadas das interfaces. SOA é um relacionamento de serviços e
consumidores dos mesmos, ambos módulos de software grandes o bastante para
representar uma completa função do negócio” (CBDI, 2010).
Em Singh et al (2006), são apresentados vários conceitos sobre Web
Services, dentre eles, destaca-se que “um serviço Web é um sistema de software
identificado por um URI, Universal Request Interface, cujas interfaces públicas
e ligações são definidas e descritas usando XML, eXtensible Markup Language.
Sua definição pode ser descoberta por outros sistemas de software. Estes sistemas
podem então interagir com o serviço Web de uma maneira prescrita pela sua
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definição, usando mensagens baseadas em XML cujo transporte é feito por meio
dos protocolos Internet”. Os autores ainda comentam que essa tecnologia é uma
evolução do RMI e CORBA, Common Object Request Broker Architecture, para
ambientes computacionais distribuídos.
Os assuntos apresentados nesta Seção são utilizados neste trabalho
para viabilizar a reconfiguração em aplicações distribuídas (serviços Web e
chamada de métodos remotos). Destaca-se a utilização dos conceitos da RC
para modificação da aplicação em tempo de execução sem a interrupção dos
servidores de aplicação.
Técnica de Reconfiguração de Software
A técnica de reconfiguração de software apresentada neste artigo pode
ser aplicada em qualquer tipo de sistemas: local, distribuído e/ou Web. No entanto,
o foco a ser explorado é o desenvolvimento de sistemas orientado a serviços e com
chamadas de métodos remotos. Em ambos os casos, é necessário definir um ponto de
interceptação de mensagens (supervisão dos objetos), pois quando uma solicitação é
enviada para o objeto servidor, um meta-objeto, responsável por monitorar suas ações,
intercepta a ação vinda do objeto cliente e verifica a capacidade do objeto atual em
atender essa solicitação. Essa verificação/validação de funcionalidade pode ocorrer de
duas formas:
• quando o objeto atende à solicitação: a execução ocorre normalmente, ou seja,
o meta-objeto encaminha a solicitação para o objeto que está monitorando
naquele momento;
• quando o objeto não atende à solicitação: a execução é interrompida
momentaneamente até que um objeto possa ser localizado no ambiente
de execução reconfigurável e referenciado pelo meta-objeto para atender
à solicitação do cliente. Nesse caso, quando nenhum objeto pode atender à
solicitação do cliente, uma exceção é enviada ao cliente como resposta.
Em ambos os casos, a reconfiguração do objeto é gerenciada por um subsistema
encarregado de modificar o código fonte da aplicação atual sem interromper a execução
do ambiente como servidores Web (Web Service) ou remotos (RMI). A Figura 2 mostra
o modelo de classes desse subsistema.
O pacote (meta) possui duas classes essenciais para a reconfiguração
dos objetos, (DynamicCodeManager) e (JavacManager), que são responsáveis por
gerenciar a reconfiguração e a recompilação dos objetos em tempo de execução,
respectivamente.
O pacote (base) é composto por uma interface (InterfaceOfReflectClass) e uma
classe (ReflectClass), que representam a aplicação a ser reconfigurada. Pode-se notar
também a relação supervisora que a classe (DynamicCodeManager) exerce sobre a classe
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(ReflectClass). No entanto, vale ressaltar que a classe presente neste pacote contém a
lógica a ser reconfigurada em tempo de execução e seu acesso é realizado por meio de
sua interface de comunicação.
O pacote (apps) representa, em linhas gerais, as aplicações que podem consumir
uma funcionalidade reconfigurável. A classe (RemoteServer) possui uma referência para a
interface (InterfaceOfReflectClass) com a finalidade de utilizar a funcionalidade (calculator)
presente na classe (ReflectClass). Dessa forma, pode-se dizer que a classe (RemoteServer)
encapsula essa funcionalidade e disponibiliza para seus clientes na forma de uma
operação (operation) transparente. Eles (clientes) a utilizam como se fosse local e não
têm a percepção quanto à distribuição e reconfiguração.

Figura 2: Modelo de classe do subsistema de monitoramento de objetos.

Quanto aos aspectos referentes ao funcionamento da reconfiguração dos
objetos, a implementação proposta prevê que novos objetos sejam criados por
mecanismos de herança com agregação de características e funcionalidades ou pela
modificação e substituição dos executáveis em tempo de execução. No entanto,
este último, por se tratar de aplicações distribuídas, requer maior atenção por parte
do sistema supervisor, pois pode envolver objetos que estão sendo referenciados
por outras aplicações e devem ter seus estados preservados quando um novo objeto
similar a ele é criado, compilado e alocado em memória, classload da aplicação
Calculadora - que será apresentada na Seção 4 (Estudo de Caso), para atender à
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nova execução.
Neste contexto, ainda existem situações em que as solicitações vindas dos
objetos clientes não são atendidas pelos provedores de serviços e um novo objeto
necessita ser invocado. Para isso, o meta-objeto faz uma consulta nos repositórios
de informação, presentes no ambiente de execução reconfigurável, para verificar
se existe algum objeto capaz de atender à solicitação requisitada pelo cliente. Caso
um objeto seja encontrado, este é compilado e executado pelo sistema para atender
à requisição do cliente. Caso contrário, uma exceção é lançada e encaminhada ao
cliente da solicitação (AFFONSO & RODRIGUES, 2007; AFFONSO et. al, 2008
e AFFONSO, 2009).
A Seção 4 (Estudo de Caso) apresenta o processo de adaptação orientado
a serviço e uma breve comparação com chamadas de métodos remotos em uma
aplicação.
Estudo de Caso
Nesta Seção, será apresentado o processo de adaptação de software para
uma aplicação desenvolvida tanto com recursos da orientação a serviço (Web
Services) (THOMAS, 2004) quanto com os de chamada de métodos remotos
(RMI) (ORACLE-RMI, 2010). Em seguida, uma análise comparativa entre elas é
realizada como forma de avaliar a técnica de reconfiguração aplicada, bem como
suas vantagens e desvantagens.
Estrutura da aplicação
Para que um aplicativo seja adaptável em tempo de execução, é necessário
que ele seja desenvolvido com base em algumas premissas fundamentais, além de
estar hospedado em um ambiente de execução capaz de reconhecer, identificar as
mudanças ocorridas no meio e adaptar o sistema em execução quando necessário
(AFFONSO & RODRIGUES, 2007 e AFFONSO et. al., 2008).
Os autores (AFFONSO & RODRIGUES, 2007 e AFFONSO et. al., 2008)
apresentam uma metodologia para que a concepção das classes, componentes e
serviços, chamados deste ponto em diante como “artefatos de software”, sejam
desenvolvidos de maneira “pura”. Eles comentam que essa fase está diretamente
relacionada ao desenvolvimento com separação de interesses em requisitos
funcionais e não funcionais. Essa premissa também é fundamental para o
desenvolvimento de software reconfigurável utilizando recursos de serviços Web
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e chamadas de métodos remotos. Além disso, é destacada por eles a presença de
repositórios de software encarregados de armazenar a documentação e artefatos
de software produzidos ao longo do desenvolvimento e que servirão de fonte de
informação para o processo de reconfiguração.
Neste artigo, o foco de desenvolvimento é direcionado ao orientado a
serviços (Web Services) e com chamadas de métodos remotos (RMI). A Figura
3 mostra a estrutura de comunicação para uma aplicação Web com serviços e
chamadas de métodos remotos.

Figura 3: Estrutura de aplicação distribuída (RMI ou Web Service).

Em ambos os casos, o mecanismo de comunicação entre cliente e servidor é
transparente, ou seja, o cliente não tem a percepção de que a aplicação encontra-se
distribuída em serviços ou objetos remotos. No lado servidor, a aplicação possui
uma camada intermediária (middleware - servlets), responsável pela comunicação
entre cliente e a lógica da aplicação servidora. Esta última é encarregada de utilizar
os objetos Stubs fornecidos pelos Serviços Web ou objetos remotos para viabilizar a
comunicação entre a camada de middleware e os serviços Web ou métodos remotos.
Finalmente, na aplicação distribuída, Serviços Web ou RMI, são implementadas as
funcionalidades utilizadas pelos clientes. O acesso pela camada de middleware é
realizado por meio de uma WSDL, Web Service Description Language, ou interface
remota.
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Descrevendo a aplicação: orientação a serviços e chamadas de métodos remotos
Para detalhar o funcionamento de uma aplicação orientada a serviço e de outra
distribuída utilizando chamada de métodos remotos (RMI), ambas com recursos de
reconfiguração, será necessário confeccionar uma aplicação comum com as mesmas
funcionalidades para que os critérios de comparação sejam os mesmos.
A aplicação a ser explorada neste artigo refere-se a uma Calculadora com as
quatro operações elementares: soma, subtração, multiplicação e divisão. Basicamente,
essa aplicação segue organizada nos mesmos moldes estruturais, conforme apresentado
na Figura 3. As operações elementares estão distribuídas numa rede, organizadas em
serviços ou em formato de chamada de métodos remotos.
O exemplo escolhido para mostrar a proposta central deste artigo não possui
grau de complexidade elevado quanto ao entendimento de sua lógica e funcionamento.
No entanto, os aspectos estruturais e comportamentais são suficientes para mostrar
como serviços e chamadas remotas podem ser reconfiguradas em tempo de execução,
assim como a facilidade de integração com outros sistemas.
Para desenvolver a Calculadora orientada a serviço ou com chamada de
métodos remotos, é necessário, inicialmente, definir qual(is) funcionalidade(s) será(ão)
disponibilizada(s) para acesso de terceiro(s) - qualquer aplicação cliente. Em trabalhos
desenvolvidos anteriormente (AFFONSO & RODRIGUES, 2007) e (AFFONSO et.
al., 2008), um software pode ser desenvolvido em um domínio específico com um
determinado propósito e pode ser reconfigurado para atender a uma nova necessidade
em um domínio totalmente diferenciado do qual ele foi projetado inicialmente. Essa
situação determina, basicamente, que a funcionalidade a ser disponibilizada (serviço
ou chamadas remotas) seja mais genérica possível e independente de qualquer requisito
não funcional. Sendo assim, e atendendo às premissas da metodologia definidas pelos
autores (AFFONSO & RODRIGUES, 2007 e AFFONSO et. al., 2008), apenas uma
funcionalidade será elaborada com o nome de (operation), conforme mostra a Figura
2 na camada de aplicação - pacote (app). Seu significado de execução será adaptado
conforme necessidade apresentada pelas aplicações clientes.
Baseado nesses conceitos e apoiado por uma IDE, Integrated Development
Environment, escolhida pelo desenvolvedor, inicia-se a geração do serviço Web para a
funcionalidade (operation). Para esse tipo de sistema, o cliente da aplicação Calculadora
terá acesso apenas a uma interface de comunicação (WSDL) que descreve como
utilizar esse serviço num formato de uma caixa-preta, em que são definidas apenas as
entradas e saídas para o cliente. Detalhes relativos à implementação e funcionamento
da Calculadora não são apresentados para a aplicação cliente.
A Figura 4 mostra, de maneira resumida, o arquivo XML que descreve a
funcionalidade (operation) para a aplicação Calculadora.
Na linha 2, é possível identificar o nome do serviço disponibilizado (operation),
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os parâmetros por ele requeridos (a, b), linhas 4 e 5, e, finalmente, o tipo de retorno
(int) após sua execução, linha 10. Outras operações podem ser definidas numa mesma
aplicação, porém, apenas os nomes, parâmetros e tipos de retorno são modificados.
Esta aplicação, ao ser executada, será hospedada em um servidor Web, escolhido
pelo desenvolvedor, na forma de um serviço. Outro ponto importante desse tipo de
sistema é sua independência quanto à linguagem de programação dos clientes para
consumo do serviço, pois fornece um mecanismo universal de comunicação baseado
em XML, em que clientes, implementados em linguagens distintas, podem acessar
esse serviço como se fosse nativo.
1...
2 <xs:complexType name=” operation”>
3
4
5

<xs:sequence>

<xs:element name=”a” type=”xs:int”/>
<xs:element name=”b” type=”xs:int”/>

6

</xs:sequence>

7

. . . . .

8

<xs:complexType name=”addResponse”>

9
10
11
12

<xs:sequence>

<xs:element name=”return” type=”xs:int”/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

13....
Figura 4: Interface de comunicação XML (resumida).

O desenvolvimento da mesma funcionalidade (operation) para a aplicação
Calculadora utilizando chamadas de métodos remotos utiliza os mesmos conceitos
do desenvolvimento orientado a serviço quanto ao isolamento das funcionalidades,
porém, com procedimentos de implementação diferentes. O desenvolvedor faz a
especificação de uma interface JAVA e nela descreve a funcionalidade que deseja
disponibilizar de maneira remota. Essa funcionalidade é descrita basicamente por
meio de uma assinatura de método que deve ser implementada por um objeto servidor.
Dessa forma, para que o cliente tenha acesso a essa funcionalidade, o código fonte
compilado dessa interface deve ser a ele disponibilizado, seja de maneira estática
(envio manual pelos desenvolvedores), ou dinâmica (download dinâmico por meio
de codebase) (ORACLE-RMI, 2010). A Figura 5 mostra a interface remota para a
aplicação Calculadora.
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1 ...

2 public interface Calculadora extends Remote{
3
4

int operation(int a, int b) throws RemoteException;

5
6

// outras operações......

7 }
8 ....
Figura 5: Interface Remota.

Ao contrário do serviço, uma interface remota é dotada de informações
relacionadas ao código fonte e não possui informações descritivas. Na linha 2, é
possível identificar o nome da interface Calculadora, que será fornecida à aplicação
cliente. Na linha 4, é possível observar o tipo de retorno (int), nome da funcionalidade
(operation) e seus parâmetros e tipos (int a, int b). Em ambos os casos, serviços Web
e chamadas de métodos remotos, foram definidas as interfaces de comunicação da
aplicação Calculadora para seus clientes.
A interface para sistemas orientados a serviços é mais independente que a
remota, pois o acesso às funcionalidades por ela disponibilizadas é transparente,
podendo ser consumida por clientes implementados em qualquer linguagem de
programação. Além disso, vale ressaltar que essa abordagem de desenvolvimento
é dependente de IDEs, devido à construção da aplicação ser realizada de maneira
visual e apoiada por mecanismos de geração de código. Sobre este último, destacase a velocidade de desenvolvimento e minimização de erros eventualmente gerados
pelos desenvolvedores.
A interface para chamada remota de métodos é restrita às aplicações JAVA
ou que implementam o protocolo de comunicação IIOP, Internet Inter-ORB Protocol
(ORACLE-RMI, 2010). Dessa forma, aumentando a carga cognitiva de conhecimento
do desenvolvedor para garantia de interoperabilidade desse tipo de aplicação com
outros clientes desenvolvidos em linguagens distintas. Vale ressaltar que a fase de
desenvolvimento dessa abordagem não está apoiada por IDEs ou qualquer mecanismo
de geração de código, deixando todo trabalho para os desenvolvedores.
Na estrutura apresentada na Figura 3, pode-se observar que os clientes
que realizam o consumo direto dos serviços e dos métodos remotos são as classes
Servlets, consideradas pelo cliente final da aplicação como servidora da aplicação.
Pode-se observar que são servidoras para clientes e consumidoras de serviços e
métodos remotos. A Figura 6 mostra a estrutura da aplicação e os aspectos comuns
de comunicação e reconfiguração dos objetos.
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Figura 6: Estrutura de comunicação entre as aplicações distribuídas (RMI e Web Service).

Para utilizar esse tipo de aplicação, o cliente visualiza apenas as interfaces
de comunicação e seus parâmetros, que são encaminhados à camada de middleware.
Nessa camada, objetos Stubs são encarregados de realizar a comunicação com os
objetos que realmente provêm os serviços/métodos remotos. Neste momento, um
novo ponto de comparação é abordado: o processamento distribuído tradicional ou
reconfigurável.
No processamento distribuído tradicional, cada funcionalidade remota ou
serviço Web se encontra localizado em computadores distintos e unidos por chamadas
pela camada de middleware. Dessa forma, pode-se dizer que seu funcionamento
é transparente para o cliente final, pois detalhes de distribuição da aplicação por
diversos computadores são mascarados para uma unidade, ou seja, comportando-se
como uma aplicação cliente-servidor simples.
No processamento distribuído com reconfiguraçã, existe apenas um provedor
de serviços e/ou métodos remotos e um sistema supervisor encarregado de analisar
as mudanças e alterações do ambiente de execução. Quando uma chamada por um
serviço ou método remoto é enviada para os objetos reconfiguráveis, uma interceptação
é feita por metas-objeto, que analisam aspectos técnicos como: parâmetros, retornos
e informações semânticas descritoras das funcionalidades por ele, cliente, desejadas.
Dessa forma, estabelecem padrões necessários para a funcionalidade desejada e, em
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seguida, encaminham para aqueles objetos capazes de atendê-las.
Apesar de apresentarem o mesmo aspecto estrutural, Figura 6, a implementação
que utiliza chamadas de métodos remotos requer a inserção de informação semântica.
Nas chamadas orientadas a serviços, estas não são necessárias e, portanto, reduzem
o tempo de implementação. Outro aspecto importante a ser destacado neste artigo,
Seção_3 (Técnica de Reconfiguração de Software), é o mecanismo de reconfiguração
de objetos utilizado no desenvolvimento do sistema Calculadora, tanto para a
implementada orientada a serviço, quanto para a orientada a chamada de métodos
remotos.
Ainda na Figura 6, pode-se observar, na parte superior, uma área segmentada
chamada de objetos reconfiguráveis. Conforme apresentado em (AFFONSO
& RODRIGUES, 2007), existe um subsistema encarregado de supervisionar o
comportamento dos objetos em execução e modificá-los conforme a necessidade
apresentada (serviços Web ou objetos remotos) pela aplicação cliente, conforme
apresentado na Figura 2.
Resultados Obtidos
Com o desenvolvimento da aplicação Calculadora utilizando serviços Web
e chamadas de métodos remotos, algumas características comparativas entre elas
podem ser obtidas, conforme mostra a Tabela 1.
Com os dados apresentados, é possível identificar algumas vantagens do
desenvolvimento orientado a serviço em relação ao desenvolvimento utilizando
chamadas de métodos remotos. A principal delas é flexibilidade de desenvolvimento,
pois as IDEs permitem maior automatização no processo de geração de código e
minimizam a interferência humana no processo de desenvolvimento. Associado
a essa característica, tem-se a agilidade, pois a codificação também é reduzida
com a utilização de IDEs. Em contrapartida, dificulta os aspectos referentes à
manutenibilidade da aplicação, pois existe uma dependência significativa com a IDE
para o desenvolvimento do serviço.
A independência de plataforma também é um fator importante e presente com
maior aplicabilidade nos serviços Web, pois, além da integração padrão realizada
na construção da aplicação descrita na Seção 4 (Estudo de Caso), outros clientes,
escritos em linguagens distintas, podem utilizar os serviços desenvolvidos. Os
objetos, desenvolvidos com chamadas de métodos remotos, são desprovidos desse
recurso, exigem que o desenvolvedor tenha conhecimento em um protocolo de
integração como o IIOP, aumentando a carga cognitiva no desenvolvimento.
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Tabela 1: Características comparativas entre Chamada de Métodos Remotos (CMR) e serviços Web
(SW).

Características

SW

CMR

Independência de integração com o cliente.

x

-

Interface de comunicação definida.

x

x

Informação descritiva (semântica).

x

x1

Dependência de IDE para desenvolvimento.

x

-

Independência de plataforma.

x

x2

Possibilidade de funcionamento em empacotamento ou proxy.

x

x

Necessidade de complemento para integração remota.

-

x

Restrição de acesso remoto via interface.

-

x3

Especificação da interface de comunicação universal (XML).

x

-

Suporte ao desenvolvimento com separação de interesses.

x

x

Legenda:
1-Dependente de implementação por parte do desenvolvedor.
2-Necessita de protocolo adicional (IIOP).
3-Download estático ou implementação dinâmica via codebase.

Finalmente, outra característica relevante presente neste artigo é a relação de
independência de requisitos na confecção de uma aplicação, pois a técnica apresentada,
Figura 2, permite que os objetos sejam desenvolvidos num processo de linha de
montagem (AFFONSO & RODRIGUES, 2007). Nessa linha de raciocínio, o objeto
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central é constituído apenas por requisitos funcionais, sendo que requisitos de infraestrutura
como persistência, distribuição, segurança, otimização e reflexão podem ser a ele agregado
formando uma única unidade de software, conforme mostra a Figura 7.
Esse processo pode ser conduzido de maneira automática, pelo sistema de
reconfiguração no ambiente de execução instantaneamente, ou manual, pelo engenheiro
de software na etapa de desenvolvimento do software (AFFONSO & RODRIGUES,
2007 e AFFONSO, 2009).
Considerações Finais
Este artigo apresentou uma abordagem comparativa entre o desenvolvimento
de software distribuído e reconfigurável utilizando serviços Web e chamadas de
métodos remotos. As tecnologias de distribuição adotadas têm grande influência
no desenvolvimento do software, pois, conforme apresentado, podem facilitar o
desenvolvimento e a integração entre a aplicação cliente com a servidora. Para essa
característica, a aplicação Calculadora desenvolvida com recursos de serviços Web
se mostrou mais dinâmica e facilitadora quanto à integração com seus clientes. Sua
interface de comunicação baseada em XML (Figura 4) permite que aplicações escritas
em diferentes linguagens possam utilizar os serviços, por ela providos, de maneira
transparente e natural, como se fossem locais e nativos ao ambiente de execução
cliente (W3C-SOA, 2010).

Figura 7: Objeto em linha de montagem (AFFONSO & RODRIGUES, 2007).

O desenvolvimento utilizando chamada de métodos remotos se mostrou mais
limitado, pois não permite que um objeto remoto seja acessado nativamente por uma
aplicação desenvolvida em uma linguagem distinta. Essa característica é alcançada
apenas quando são adicionados ao desenvolvimento protocolos universais de
comunicação como IIOP (ORACLE-RMI, 2010). Dessa forma, exige do desenvolvedor
Multiciência, São Carlos, 10: 283 - 300, 2010
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um conhecimento “extra” que pode ser obtido de maneira nativa no desenvolvimento
orientado a serviço utilizando Web Service (THOMAS, 2004).
Outro fator relevante refere-se à integração entre sistemas desenvolvidos com
objetos remotos ser realizada de maneira (1) estática ou (2) dinâmica. Nesse caso,
a aplicação servidora deve fornecer, em (2) tempo de execução (codebase) ou (1)
previamente (manualmente) (THOMAS, 2004), ao cliente a interface remota de
comunicação, que será utilizada para acessar remotamente um método como se fosse
local.
Outra vantagem apresentada pela abordagem utilizando serviço Web está
na fase de desenvolvimento, que é mais ágil, pois possui suporte para geração e
padronização de código (STELTING & MAASSEN, 2006) por meio de IDEs. Dessa
forma, reduzem a participação humana na elaboração de código e com isso reduzem a
introdução de erros na fase de desenvolvimento. Além disso, permite que os artefatos
(objetos, serviços, etc) elaborados na fase de concepção de um sistema sejam cada
vez mais “puros”, independentes de qualquer requisito não funcional de distribuição.
Outra vantagem na utilização de IDE é a automatização em todo processo de deploy e
recompilação de serviços.
Finalmente, destaca-se, neste artigo, a técnica de reconfiguração desenvolvida,
pois atua como um mecanismo comum e independente da tecnologia de distribuição
escolhida pelos desenvolvedores. Dessa forma, é possível reafirmar o conceito central da
metodologia (AFFONSO & RODRIGUES, 2007; AFFONSO & RODRIGUES, 2008
e AFFONSO, 2009), que consiste em desenvolver objetos distribuídos reconfiguráveis
em linha de montagem.
Software reconfiguration in execution time: a comparative study between web service
oriented application and remote method call oriented
ABSTRACT: An important aimed factor by companies and researchers is that adaptation
that occurs to the software throughout its life cycle, either by needs of its customers
or technological changes. Based on these needs and supported by a new mechanism to
provide for reuse of software called web service is presented in this article, a technique
of software adaptation that attend a variety of systems, however, will be presented an
example with characteristics of development service oriented and using remote call.
Moreover, they also presented the comparative results between the developments of a
reconfigurable application.
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Formações identitárias em Caio Fernando Abreu: um
estudo do ethos discursivo
Thiago Ianez CARBONEL1
RESUMO: Nosso objetivo principal neste trabalho é apresentar o conceito de ethos
discursivo como uma perspectiva histórica nos estudos lingüísticos e aplicar esse
conceito com a finalidade de analisar a formação da identidade homoafetiva na obra
do autor brasileiro Caio Fernando Abreu. Foram selecionados contos de duas de suas
obras: O ovo apunhalado (1975) e Pedras de Calcutá (1977), que foram analisados
de acordo com os preceitos teóricos inicialmente apresentados. Concluímos, com essa
leitura, que é possível delimitar um percurso histórico na formação do ethos discursivo
na obra do autor, que parte do homoerotismo velado e, posteriormente, alcança o status
libertário que marcaria sua obra nos anos 90.
Palavras-chave: Literatura Brasileira; Discurso; Semiótica; Caio Fernando
Abreu.
Introdução
A reflexão crítica sobre a produção literária brasileira dos últimos trinta anos
esbarra, inevitavelmente, nas discussões em torno da marginalidade, da sexualidade e
do conceito de crise (nos seus diversos planos). O cenário autoral é vasto e diversificado,
contemplando a poesia pretensamente revolucionária de Paulo Leminski, o mosaico
urbano de Rubem Fonseca e muitas outras visões dessa conturbada fase da cultura
nacional. Neste trabalho monográfico, pretende-se estabelecer um recorte mais
específico dessas produções, enfocando-se a obra do autor gaúcho Caio Fernando
Abreu (doravante CFA).
Sua produção literária estende-se por duas décadas, de meados dos anos 70
até meados dos 90, quando morreu vítima da AIDS. Sua produção é basicamente
contística, mas há também um romance (Onde andará Dulce Veiga?, de 1990) e vasta
produção teatral, agora reeditada sob organização de Luis Artur Nunes e Marcos Breda.
Considerando o foco de CFA nos contos, optou-se, nesta pesquisa, por uma seleção de
seus contos, tomados de obras distribuídas ao longo de sua carreira – os critérios de
seleção serão elucidados em seção posterior.
Pensar a obra de CFA implica, necessariamente, trazer à tona uma questão
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Curso de Letras do Centro Universitário Central Paulista (UNICEP) – doutorando pelo Programa de Pós-graduação em Linguística e Língua Portuguesa da UNESP (Araraquara) – CEP 13560-002, São Carlos-SP, Brasil – thiagocarbonel@gmail.com
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outrora incômoda e delicada, mas que hoje pode ser ventilada sem maiores ressalvas
críticas: o papel da homossexualidade na obra do autor e sua representatividade no que
se pretende determinar como a tradição da temática gay na Literatura Brasileira.
Há, no meio acadêmico e também entre os militantes do movimento gay, forte
resistência à rotulação de obras artísticas, inserindo-as em categorias como “romance
lésbico”, “narrativa gay” etc. Trata-se de um temor mal fundamentado, que se baseia na
noção de que a categorização é uma forma de sectarização, o que fomenta a exclusão
e, por conseqüência, o preconceito. Exemplo dessa linha de pensamento é o prefácio
escrito por João Silvério Trevisan a uma antologia de contos gays, publicados pela
Editora GLS, sob o titulo Triunfo dos pêlos e outros contos gls. Neste texto, Trevisan
afirma categoricamente: “tentar impor categorias literárias me parece perigoso porque
beira uma espécie de racismo” (2000, p. 11). Trevisan, que nos anos 70 foi um dos
fundadores do primeiro periódico gay publicado no Brasil, O lampião da esquina,
assume uma postura ideológica mais branda e suaviza o termo “literatura gay” para
uma versão menos rotuladora: “literatura de temática homoerótica”.
O foco do presente trabalho é a manifestação dessa temática homoerótica na
obra de CFA, razão pela qual se adota, de início, o termo proposto por Trevisan. Uma
parte, porém, das considerações que são apresentadas ao fim do texto consiste em uma
provocação que pretende por em xeque esse posicionamento brando e, nos limites
do olhar teórico, retomar a urgência de uma postura crítica menos tacanha, como a
proposta por Woods (1998).
As instâncias do eu na enunciação: o ethos discursivo como foco teórico
Dentre as questões teóricas que urgem por discussão na arena de debates em
torno dos problemas de gênero e sexualidade, o ethos discursivo assume, cada vez mais,
destaque nas rodas intelectuais que se ocupam do assunto. Isso se deve, principalmente,
à centralidade da relação entre a discursivização do “eu” na enunciação e as marcas
identitárias materializadas em diferentes formas de discurso. O propósito do estudo
que segue é exatamente elaborar uma conceituação de ethos que se coadune com a
aparelhagem teórica que vem sendo utilizada nos estudos desenvolvidos nessa área.
O conceito de ethos, acima de qualquer simplificação, é relativamente simples:
trata-se do “eu” instaurado no discurso e que se identifica por ser aquele que diz “eu”
(Fiorin, 2004). Esse sujeito, semioticamente reconhecido como actante da enunciação,
não apenas se identifica como o “eu”, mas também define o outro pólo actancial: o
tu, o ente a quem se dirige no ato enunciativo. Assim, é visível que o ato de enunciar
é diretamente responsável pela instauração das pessoas no enunciado, mas não
apenas pessoas. Segundo Fiorin (op. cit., p. 117), “a enunciação é a instância que
povoa o enunciado de pessoas, de tempo e de espaços”. Adiante, serão retomados
os mecanismos lingüísticos responsáveis por tais processos – por ora, a perspectiva
diacrônica dos estudos sobre o ethos pode fornecer importantes ferramentas para a
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reflexão pretendida neste estudo.
Aristóteles é quem mais remotamente se refere à instância do eu no discurso.
Em sua Retórica, ressalta a importância da construção, por parte do orador, de um
caráter perante a platéia. Orador e platéia, nesse contexto, correspondem ao que a
Lingüística da Enunciação e a Análise do Discurso, mais tarde, denominariam,
respectivamente, emissor e receptor, enunciador e enunciatário. O conceito de caráter
proposto por Aristóteles engloba, basicamente, a imagem que aquele que fala perante
o público constrói de si. Assim, quando um professor se posiciona perante sua turma,
busca, via de regra, sustentar uma imagem de autoridade e sapiência que fortaleça a
confiança depositada pelos alunos no mesmo; analogamente, um jovem surfista que
queira ser aceito no círculo dos outros praticantes do esporte deverá apresentar um
caráter forjado de acordo com os valores eufóricos para o grupo (uso de gírias, atitudes
ousadas e descoladas, modo de se vestir e de se portar etc.). Importa, sobretudo, que o
eu em discurso saiba articular elementos da imagem pessoal que auxiliem na obtenção
de confiança por parte daqueles a que esse eu se dirige.
Ao se extrapolar essa proposição teórica para a esfera dos estudos lingüísticos,
faz-se inevitável a abordagem pragmática da linguagem e sua retomada da Retórica,
principalmente no trabalho de Dominique Maingueneau (2001). Tratar esse assunto
com zelo teórico, no entanto, exige, ainda que à guisa de intróito, uma mirada
diacrônica nos passos que os estudos da linguagem deram desde Saussure até a Análise
do Discurso de linha francesa e a Semiótica.
Na base dos estudos lingüísticos, Saussure estabeleceu a distinção entre a
Langue e a Parole, compreendida a primeira como Língua (sistema) e a última como
Fala (na tradução pioneira de Izidoro Blikstein – Saussure, 1987). Ao retomarmos as
discussões propostas pelo autor, no entanto, somos inclinados a ampliar esse conceito de
fala, ultrapassando os limites da realização lingüística e incluindo toda a esfera cultural
que constitui o extralinguístico e, consequentemente, o discurso. É compreensível
que, no começo dos estudos da linguagem, Saussure tenha feita a opção pelo recorte
estruturalista e se ocupado apenas do que poderia ser, a princípio, sistematizado. Sua
visão, no entanto, é mais ampla e reconhece as vastas possibilidades de uma teoria
do significado que, inevitavelmente, romperia as barreiras do apenas lingüístico: a
semiologia.
O amadurecimento da Lingüística Saussureana deu-se, inicialmente, através
do trabalho do dinamarquês Hjelmslev. Saussure havia proposto a pedra fundamental
para o que, depois, seria o solo fértil da semântica: a oposição fundamental entre
significado e significante, elaborando, assim, a teoria do signo lingüístico. Para
Saussure, há uma relação arbitrária entre o sentido de um ente no mundo (significado)
e sua imagem acústica (significante). Desse modo, ainda que, em diferentes culturas,
um mesmo elemento do mundo real seja o mesmo – o “sol”, por exemplo –, as
língua correspondentes a essas culturas construirão, na interioridade de seus sistemas
lingüísticos, significantes que representem o conceito: sol (português), sun (inglês),
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soleil (francês), hélios (latim). Hjelmslev não apenas transcende o olhar limitado à
palavra (Saussure), estendendo sua ótica analítica ao texto, como também amplia a
oposição proposta.
Hjelmslev propõe que se faça a distinção, segundo um princípio isomórfico,
entre dois planos: o de expressão e o de conteúdo. Para o estudioso dinamarquês, esses
planos ainda poderiam ser divididos em forma e substância, como segue no esquema
abaixo:
forma da expressão

Diferenças fônicas

substância da expressão

Significante

substância do conteúdo

Significado

forma do conteúdo

Oposições semânticas

plano de expressão

plano de conteúdo

Pode-se depreender do quadro acima uma das mais importantes diretrizes que
nortearam a elaboração do edifício teórico da Semiótica proposta por Greimas, dita
greimasiana. Nesse modelo, parte-se do plano de conteúdo a fim de, através do que se
definiu por percurso gerativo do sentido, sistematizar e compreender como o mesmo é
construído nos enunciados. Greimas sustenta sua proposta metodológica na existência
de diferentes níveis textuais, a saber: o fundamental, o narrativo e o discursivo. Essa
distinção permite o estudo semiótico do texto, pois oferece subsídio para a organização
do objeto de estudo em suas etapas de produção do sentido.
Até este ponto, no entanto, a situação comunicativa não foi explicitamente
colocada em foco. É apenas com os trabalhos de Émile Benveniste que se passa a
discutir uma nova abordagem lingüística que contempla a enunciação. Ao retomar o já
dito acerca da Retórica, fica evidente a relação entre o ato de enunciar e a importância da
construção da imagem do eu que enuncia – “a imagem de si” (Amoussy, 2008). De fato, a
produção de um enunciado está intrinsecamente associada ao sujeito-produtor (orador,
locutor, emissor, enunciador – termos que designam o mesmo sujeito enunciativo),
aquele que utiliza a língua na produção do discurso, fazendo escolhas e imprimindo
nas mesmas as marcas de sua pessoalidade (o que dá o caráter subjetivo da língua).
Tais escolhas podem ser rastreadas pelos procedimentos lingüísticos (Orecchioni, 1980
apud Amoussy, op. cit.) da enunciação, tais como o uso de marcadores discursivos,
modalizadores, shifters etc.
Pensar o papel do “eu” que enuncia inscreve-se perfeitamente no cenário
teórico previsto por Benveniste. Segundo o autor (Benveniste, 1989), é fundamental
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pensar na instância da enunciação, inscrevendo na mesma os papéis do locutor e do
alocutário, sendo visível a relação discursiva entre eles – há sempre um “eu” que “fala”
algo direcionado a um “tu/você”. O ethos, então, ressurge na equipagem terminológica
da Lingüística da Enunciação, sem, contudo, perder os contornos traçados por
Aristóteles.
Na esteira dos estudos acerca do fenômeno da enunciação, surge a Análise do
Discurso Francesa, nos anos 60, e, com ela, a visão de Pêcheux acerca do papel do
ethos na comunicação. Para o autor, os interlocutores constroem, mutuamente, imagens
uns dos outros – quem fala já possui previamente uma imagem de si e também do que
pode saber de seu enunciatário; o mesmo vale para este – bem como buscam saber o
que o outro imagina deles. A existência de interação, nesse quadro, é um fato; cabe
apenas analisar os parâmetros dessa interação, tendo por base a “competência cultural”
(Amoussy, op. cit.) dos envolvidos e considerando, desse modo, o que Benveniste já
conceituara como quadro figurativo (Benveniste, op. cit.).
Feito esse preâmbulo teórico, é possível retomar os mecanismos de instauração
do “eu” no enunciado, conforme sugerido por Fiorin (op. cit.). Segundo o autor, é a
debreagem o meio pelo qual pessoas, tempo e lugares são definidos no enunciado.
Greimas e Courtés, em seu Dicionário de Semiótica (2008, p. 111), iniciam o verbete
“debreagem” com as seguintes palavras: “Pode-se tentar definir debreagem como a
operação pela qual a inatancia da enunciação disjunge e projeta fora de si, no ato de
linguagem e com vistas à manifestação, certos termos ligados à sua estrutura de base,
para assim construir os elementos que servem de fundação ao enunciado-discurso”.
Fiorin sintetiza a intrincada definição de Greimas e Courtés, distinguindo duas
formas de debregem: a enunciativa e a enunciva. Ao se analisar um texto, é possível
notar a dualidade entre a subjetividade e a objetividade, marcadas, respectivamente,
pelo “eu-aqui-agora” e o “ele-alhures-então”. Fiorin sustenta que essa oposição é a
chave para a distinção entre a debreagem enunciativa e a enunciva: a primeira provoca
efeitos de subjetividade no texto, ao passo que a segunda é a responsável pelo efeito
de objetividade.
No presente trabalho de pesquisa, interessa, sobretudo, os processos de instauração
da subjetividade, constitutivo do que já se definiu como ethos, particularmente o ethos
do sujeito homoerótico. Para tanto, aproveita-se a permeabilidade da teoria semiótica,
que permite a conjunção de olhares oriundos saberes que complementam a análise,
particularmente no nível discursivo. Kronka (2005) já demonstrou essa possibilidade
de entremeamento teórico ao conjugar a semântica global proposta por Dominique
Maingueneau às representações foucaultianas da “estética de si”, presentes em sua
História da sexualidade. A autora analisa as representações do sujeito nas publicações
da imprensa erótica voltada ao público homossexual (revistas como a G Magazine,
Sui Generis e outras), defendendo a tese de regularidades na performance do corpo
representado e sexualizado nesse tipo de imprensa. Analogamente, busca-se no
presente estudo demonstrar que a representação do sujeito gay na literatura de CFA
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segue um percurso constitutivo entre obras de sua fase inicial (anos 70) e a maturidade
(anos 90).
Do mesmo modo que Kronka fez em sua pesquisa, o que se tem neste trabalho
é a tentativa de casamento entre a teorização lingüística do sujeito nos discursos e as
abordagens reflexivas que permitam sua análise. E, para tanto, lança-se mão de saberes
advindos da filosofia, da antropologia, da psicologia, da história. Foucault, como
demonstrou Gregolin (2004), perseguiu essa meta em sua obra, buscando parametrizar
o sujeito a partir das relações de poder e dos saberes que o constituem.
O ethos homoerótico nos contos de Caio Fernando Abreu
A proposta de mapear a construção do ethos homoerótico na obra de CFA
impõe algum rigor metodológico que dissipe leituras tendenciosas e, portanto,
parciais, de seus textos. Como foi esclarecido na introdução, localizar o autor
como representativo da literatura homoerótica dos anos 80 e 90 não é uma forma
de rotulação ou limitação, mas um enquadramento teórico que permite recortar um
entre tantos elementos significativos em sua obra.
Para tanto, fez-se a opção por textos tomados de quatro momentos distintos
da obra de CFA: O ovo apunhalado, publicado originalmente em 1975, pela editora
Globo do Rio Grande do Sul e prefaciado por Lygia Fagundes Telles; Morangos
mofados, publicado em 1984 pela Editora Brasiliense, a obra mais conhecida do
autor; Os dragões não conhecem o paraíso, publicado em 1988 pela Companhia das
Letras, no momento alto da carreira do autor, antes da descoberta da AIDS que o
mataria; e Pedras de Calcutá, originalmente publicado em 1977 e relançado depois
de anos esgotado pela Editora Agir, que atualmente detém os direitos sobre a obra
de CFA. Os detalhes das publicações assumem certa relevância neste trabalho por
permitirem não apenas definir os modos como o “eu” homoerótico se apresenta na
Literatura Brasileira a partir dos anos 70 (como continuidade de uma tradição), mas
também dá visibilidade à recepção dessa temática na realidade editorial do período
analisado.
A seleção dos contos de cada obra obedeceu a um critério simples: os textos
em que a temática homoerótica aparecesse de maneira mais evidente, sem, com
isso, apelar-se para leituras tendenciosas. Como se pretende demonstrar, é visível
a evolução do ethos homoerótico na obra de CFA, partindo-se de uma abordagem
que pode ser classificada como “poética” (ou figurativa) em O ovo apunhalado e
chegando, no final dos anos 80, no tratamento mais direto que se tem nos contos
selecionados de Os dragões não conhecem o paraíso. O uso do ferramental teórico
apresentado na seção anterior objetiva formalizar a mirada analítica acerca das
configurações do homoerotismo na obra do autor.
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O ovo apunhalado e o homoerotismo velado
Dentre os contos desta obra, foram selecionados dois textos que, de modo
particular, permitem explorar os mecanismos retórico-discursivos através dos quais o
autor instaura o ethos homoerótico e inicia o que se pode classificar como a tradição
homoerótica de sua obra. A despeito de certa resistência por parte da crítica em declarar
CFA um autor representativo do se pode denominar hoje Literatura Gay (Woods, 1998;
Lopes, 2002), há elementos suficientes nos textos do autor que permitem estabelecer a
centralidade da temática homoerótica. É o que se pretende esclarecer através da análise
do conto “Retratos”
“Retratos” estrutura-se sob a forma de um diário, através do qual o narradorpersonagem estabelece o registro gradativo da experiência que serve de suporte à
trama: seu encontro com um homem, uma espécie de andarilho e desenhista, que, no
decorrer dos dias narrados, faz retratos do narrador. CFA, ao longo de toda sua obra,
buscou nas classes marginalizadas o substrato para seus contos, demonstrando, assim,
apreço pelas imagens da degradação e da ruína humanas, ainda que sob o manto da
exterioridade imunda haja a essência que o autor busca evidenciar (Castello, 2007).
O conto inicia-se por uma referência específica a uma personagem que só
adiante será introduzida: “Nunca havia reparado nele antes. Na verdade não tem nada
que o diferencie dos demais” (OA, p. 37). O narrador estabelece, desde o começo,
uma relação que se tornará mais e mais intensa, relacionando sua própria vida à dessa
personagem sem nome (e mesmo para o narrador sua identidade é uma incógnita) e
os retratos que diários feitos pela mesma. Há, nessa apresentação do texto, questões
norteadoras da constituição do ethos em CFA e que serão retomadas em outros textos, tais
como a noção pós-moderna de esvaziamento do sujeito (Lipovéstsky, 2005; Bauman,
2006) e o conseqüente apagamento das identidades nas sociedades estigmatizadas pelo
capitalismo e pelo consumismo (Adorno, 1999).
O primeiro contato entre o narrador e o retratista – cuja caracterização sugere
a imagem que frequentemente é associada aos hippies itinerantes – é bastante casual
e resume-se à feitura do primeiro retrato, feito como forma de cortesia entre dois
estranhos (outra recorrente na obra de CFA). O narrador, apesar de ter gostado de seu
próprio retrato e ter cogitado mesmo emoldurá-lo e pendurá-lo na parede, não rende
maior importância ao evento no primeiro dia do relato.
No dia seguinte, domingo, ao sair para comprar o jornal, o narrador deparou-se
novamente com o incógnito retratista e este lhe sugeriu fazer outro retrato. O narrador
respondeu que já tinha um retrato, ao que o estranho lhe opôs: “faça um por dia, o
senhor saberá como é seu rosto durante toda a semana” (OA, p. 38). Nesse ponto da
narrativa é que se define para o leitor o princípio organizador da estrutura do conto.
O narrador se deixa retratar e, ao final, observa que os retratos são diferentes e que
havia gostado mais do feito no dia anterior. O retratista, então, achou engraçada a
reação e sorriu, dizendo que talvez o rosto de sábado do narrador fosse melhor que o
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de domingo – o fato, porém, é que, ao comparar os retratos, o narrador observa que
suas feições são as mesmas nas duas ilustrações, apenas mais envelhecidas e cansadas
no segundo retrato.
No relato desse dia, já começa a surgir por parte do narrador uma forma de
simpatia que lhe soa ridícula e perigosa, uma forma de desejo de se irmanar ao estranho,
sentando no chão da praça, como ele e seus colegas andarilhos. Todavia, o narrador
vive a angústia dos julgamentos alheio (“Creio que achariam ridículo”, p. 38) e volta
para casa apressado, determinado, porém, a saber mais sobre o estranho.
Com o início da semana, na segunda-feira, o narrador se vê mergulhado no
turbilhão cotidiano do trabalho e compromissos, de modo que só volta a se dar conta do
estranho quando, ao retornar para casa, o mesmo lhe aborda para o retrato. O narrador
aproveita para lhe perguntar seu nome, ao que o retratista responde: “o meu nome não
são letras nem sons – disse – o meu nome é tudo o que eu sou” (OA, p. 39). Apressado
e perturbado, o narrador apenas pagou e levou seu retrato, sem mesmo olhá-lo. Ao
passar pela portaria de seu edifício, observa que a imagem não corresponde mais a um
homem moço, mas sim a uma forma de imagem distorcida, como a observável em um
espelho defeituoso – e tal referência notadamente reforça o conflito (disjunção) entre o
narrador e o mundo a sua volta, e mesmo entre si e sua própria identidade.
Nesse dia, além da experiência com o retrato, outro sentimento confuso instaura
uma situação-problema para o narrador: uma forma de solidariedade latente que lhe
impele a desejar se aproximar do estranho, seduzido por sua fragilidade, por sua
palidez, pela tonalidade azulada de suas mãos enquanto desenha, por sua expressão
aérea que o faz parecer inofensivo, desprotegido: “De madrugada fiquei pensando
nele, estendido na areia sobre aquele casaco militar puído que ele tem. Senti muita
pena e não consegui dormir” (OA, p. 40). Esse impulso protetor não apenas confunde
o narrador – e isso progride ao longo dos dias que ainda restam até o último retrato,
mas o coloca em crise com a necessidade de manutenção dos status social e o respeito
às convenções (a mesma preocupação com o que poderão pensar as demais pessoas).
Na terça-feira, a perturbação do narrador transcende sua interação com o estranho
sem nome e o acompanha até o escritório, onde não consegue ignorar imperfeições de
seu cotidiano que outrora lhe eram indiferentes: as pernas peludas da secretária, o fato
de o chefe estar muito gordo. De certo modo, é possível associar esse incomodamento
a uma nova forma de percepção da realidade instaurada a partir do contato com o
retratista – ao se conhecer melhor através dos retratos, uma nova forma de saber (e,
consequentemente, de ver o mundo) é instaurada, rompendo a cápsula de alienação
que antes o mantinha atrelado à miséria cotidiana, indiferente às mazelas da vida.
Ao voltar do trabalho, encontra o retratista, que ao lhe entregar o retrato,
entrega-lhe também uma margarida, colhida na praça. “Ele está sempre sozinho. E não
me olha com desprezo. Terminou de desenhar e me ofereceu uma margarida junto com
o papel” (OA, p. 40). O ato representa a reciprocidade da solidariedade, ainda que, do
ponto de vista do narrador, não lhe seja ainda possível perceber a natureza desse gesto.
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O retrato, como nos dias anteriores, apresentou-se mais feio, estampando a imagem
de um homem ainda mais velho e desgastado que no dia anterior. As vizinhas do
prédio, ao observarem a conversa entre o narrador e o andarilho da praça, observamnos com olhar reprovador. Esse dia marca, no fluxo da narrativa, a confirmação de dois
processos que, desse ponto em diante, serão intensificados e que estão diretamente
relacionados ao caráter do narrador. Primeiro, a derrubada de barreiras emocionais
e de travas sociais que impedem a aproximação entre o narrador e o retratista; em
segundo lugar, o desencadeamento da reação social a tal aproximação.
O dia seguinte, quarta, transcorreu como uma forma de intensificação das
experiências do dia anterior. Ao olhar o mundo a sua volta, o narrador percebeu mais
e mais verdades que antes não penetravam sua percepção alienada da realidade, tal
como a dificuldade com que o chefe, homem muito gordo, caminha por conta dos pés
inchados. Inconscientemente, o narrador opõe o andar pesado do chefe (metáfora do
materialismo e da opressão do sistema capitalista) ao “pisar sobre folhas”, referência
à leveza como o anônimo retratista, indiferente ao regime existencial materialista, se
movimenta. Tal caracterização é fornecida pelo narrador e corresponde a um traço
distintivo da outra personagem – entre outras – que lhe impressionaram. O narrador,
em verdade, imbuído de suas atribuições actanciais na narrativa, constrói uma imagem
contrastiva entre seu próprio mundo (opressão) e o estranho (libertação através da
revelação). O percurso dos dias o aproxima da verdade e a quarta-feira corresponde
exatamente ao dia intermediário: três dias já se passaram e ainda três vem adiante.
Os estudos em torno da obra de CFA já revelaram a influência do apreço pessoal do
autor pela numerologia (Dip, 2009), o que só se confirma pelo fato de, nesse dia em
particular, iniciar-se a transição que conduzirá o narrador ao desfecho do enredo.
Ao retornar do trabalho para casa, o narrador anseia reencontrar o retratista e,
no caminho, entra em uma loja. Após titubear alguns instantes, decide-se por comprar
um colar de presente para o estranho, mas se sente envergonhado de admitir isso para
a vendedora (voz social a quem, de certo modo, sente necessidade de prestar algum
tipo de conta das intenções por trás da compra) e inventa ser um presente para sua
filha. Cumpre observar que o colar não apenas representa uma forma de retribuição,
tentativa de agradar o estranho, mas também é uma forma física que sugere a imagem
de elo, união. Além disso, o colar é um acessório feminino – o que se confirma pela
escusa dada pelo narrador à vendedora – e sugere, já, uma questão identitária que, para
o próprio narrador, adiante, será motivo de preocupação.
Chegando à praça defronte seu prédio, vê o retratista e se sente confuso,
temeroso. Por alguns instantes, pensa em evitá-lo e simula distração, tentando esquivarse. Fragilizado, aparentemente pelo torpor provocado pela transição de sua consciência
acerca da realidade a sua volta, o narrador questiona o estranho se sentiria frio ou não,
ao que o outro responde “não esse mesmo frio que o senhor sente”. Essa passagem
é particularmente importante, pois marca textualmente a presença de dois planos
existenciais distintos: o do narrador e o do outro, o estranho. Tal oposição já havia sido
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sugerida, mas através da manifestação do “eu” do narrador, eivado de subjetividade
e, portanto, apenas reflexo de uma impressão particular manifestada por esse eu. Ao
opor as duas formas de frio, o outro, o “ele” na enunciação, através do processo de
debreagem enunciva, confere objetividade à oposição fundamental fomentada desde
o início da narrativa e fixa a tensão entre os dois planos: o do narrador, negativado
pela existência opressiva nos limites do discurso capitalista (o que sugere fortemente
até mesmo certa influencia kafkiana), e o do outro, positivado pela efemeridade, pelo
desapego material e, principalmente, pela consciência que, aos poucos, vai provocando
a revelação ao narrador.
Nesse dia intermediário, o retrato, novamente, parece mais velho e desgastado,
revelando o eu desgastado do narrador; e uma vez mais há referência explícita aos
olhares das vizinhas – ao que o narrador reage, então, com indiferença (diferentemente
do modo como reagiu nos dias anteriores) – “pela primeira vez deixei de cumprimentálas” (OA, p. 41).
O dia seguinte é marcado pela exacerbação dos sentimentos da quarta-feira e
não apenas o narrador enxerga uma realidade diferente à sua volta, mas também reage
a ela, sente-se deslocado, inadequado ao espaço que o oprime. Sai do escritório mais
angustiado que no dia anterior, perturbado por perceber que não consegue mais sorrir,
nem achar nada agradável. Ao encontrar o estranho na praça, porém, tudo mudou.
Apesar de o narrador tentar tratar o retratista com frieza, sua carapaça de tédio foi
destruída quando este lhe disse que o dia estava bonito – “não pude me segurar mais
e sorri. Estava realmente um dia bonito, as pessoas alegres” (OA, p. 42). O retrato
foi, como de costume, entregue e o narrador seguiu seu caminho até o edifício de
apartamentos, incapaz de entregar o colar que havia comprado no dia anterior – “Não
tive coragem de dar-lhe o colar, poderia pensar coisas” (OA, p. 42). Essa menção
ao temor da reação do estranho evidencia a tensão sexual que circula a relação de
ambos – dois homens inusitadamente conectados em torno da ritualística dos retratos
cotidianos, metáfora interessante criada pelo autor para tratar da relação entre o
eu e o outro, ressaltando a desagregação da identidade do narrador em função da
descoberta (desvendamento) provocada pelo outro. Temer que o outro “pense coisas”
é o recurso eufemístico que transpõe para o plano discursivo a homoafetividade entre
as personagens. O narrador, ainda em processo de autodescoberta, não assume para
si mesmo a dimensão da importância que aquele estranho na praça assumira em sua
vida, seja como espelho identitário através do qual passa a ver quem realmente é,
seja pela ruptura que sua mera existência causa na vida do narrador, acalentado por
idéias que, apesar de não explicitamente apresentadas, remetem claramente a formas
de afetividade antes inexistentes em sua vida.
Com o retrato feito na quinta-feira, o círculo estava prestes a se fechar, faltando
apenas o de sexta-feira. Nesse dia, o narrador foi incapaz de trabalhar além do horário
do almoço e relata a perturbação que sentia. Reminiscências da infância fazem-no
chorar, o que reforça a ruptura – “fazia muito tempo que não chorava” (OA, p. 43) – e
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o impulsionam ainda mais em direção da necessidade de descobrir através dos retratos.
Volta para casa, porém, o estranho da praça não aparece. Espera por ele, vai para seu
apartamento e depois volta à praça, mas o homem sumiu. Naquela noite, chora de novo
e se desespera, pois finalmente havia alcançado o nível de consciência necessário para
romper os tapumes sociais e trazer o estranho para sua casa, incorporá-lo a sua vida,
tirá-lo desse limbo da estranheza – “chorei muitas vezes olhando a margarida que ele
me deu. Logo hoje que ia desenhar o último retrato, que eu ia dar-lhe o colar, convidálo para dormir aqui, para comer comigo”(OA, p. 43).
No sábado, o narrador acorda cedo, vai à praça e pergunta aos outros mendigos
e andarilhos pelo estranho, cujo nome não sabia. Sem obter respostas, vaga pela
cidade, busca-o em delegacias, hospitais e necrotérios, sem sucesso. Volta para seu
apartamento e dorme, vazio e angustiado. No domingo, vaga pela cidade carregando
os retratos e a flor dada pelo estranho. Está transformado, não é mais o homem
emoldurado pela boa conduta do homem-modelo – barba feita, cabelo alinhado, roupa
limpa. Deita-se na grama da praça, é visto com reprovação e, finalmente, impedido de
voltar a seu apartamento – “voltei devagar para casa, mas o porteiro não me deixou
entrar. Mostrou-me uma circular feita pelas vizinhas, dizendo coisas que não li” (OA,
p. 44). A narrativa termina em um bar, local onde o narrador informa estar escrevendo
os registros narrados, com os retratos e a flor. Ele dispõe os mesmos sobre a mesa e
observa a progressão, terminando pelo sexto retrato, muito semelhante a um cadáver,
o lhe leva à conclusão de que está morto. Eis como se encerra a narrativa.
Após percorrer as etapas da narrativa, é perceptível um percurso já referido
anteriormente como um processo de transformação que só é compreensível a partir de
um percurso de produção de sentido – de um sentido bastante específico, em verdade,
que é noção de esfacelamento do homem (narrador) em oposição ao poder libertador
da autodescoberta provocada pelo confrontamento com a própria imagem (o contato
com o retratista).
Na esfera da semiótica greimasiana, seria possível – e até desejável em algum
nível mais formal – uma análise contemplando os três níveis da produção do sentido
(citação): o nível das oposições fundamentais na superfície do discurso literário, o
nível narrativo e o nível discursivo. Os dois primeiros foram tratados ao longo da
apresentação do texto narrativo; o foco na análise que segue é a identidade homoerótica
(ethos) a partir da dimensão discursiva.
Nos alicerces do edifício teórico da Análise do Discurso de linha francesa,
com Pêcheux e seu grupo, há a centralidade da discussão em torno da subjetividade
do sujeito (Pêcheux e Fuchs, 1975). Na verdade, pensa-se de início na importância de
aparelhamento teórico para articular o eu enunciado nos textos à dimensão históricosocial da sociedade e, logicamente, às materializações lingüísticas que definem esse
eu, seja ele um eu-enunciador (narrador), ou um eu-enunciado, objetivado pelo
narrador que o controla na narrativa. Inicialmente, a análise do discurso empresta
teorias já elaboradas em torno da linguagem, da história e do sujeito, que são relidas e
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aproveitadas nessa articulação.
Assim, se o objetivo é desvendar esse eu que se instaura no conto através do
narrador, é fundamental delimitar de forma clara os parâmetros de sua identidade
(subjetividade). O texto, narrado em primeira pessoa por uma personagem que
também é protagonista, oferece elementos importantes para a caracterização desse
sujeito; é o narrador que diz de si e esse dizer muda, progressivamente – em razão do
confrontamento com o espelho provido pela relação com o outro (retratista).
A proposta pêcheutiana inicial, que, posteriormente, será acrescida por
Foucault, e sua noção de microfísica do poder, parte da idéia de que o sujeito encontrase inserido na órbita de uma superestrutura que representa o aparelhamento do Estado
e da sociedade, derivada da infraestrutura econômica (conceitos aproveitados por
Pêcheux da releitura feita por Althusser de Marx). Nessa superestrutura, encontramse os mecanismos básicos de assujeitamento: condicionamento, controle, repressão,
formação do caráter (família, escola, igreja, entidades políticas etc.). No conto de
CFA, o ethos construído na narrativa pode ser analisado por essa lente teórica do
discurso, particularmente porque essa concepção dá conta de explicar o conflito do eu
homoerótico em conflito e que apenas se revela parcialmente em razão do momento
de produção do discurso literário – ápice do controle repressivo da censura ditatorial
no Brasil. O narrador é um sujeito alienado, circunscrito em um universo tipicamente
burguês: trabalho, vida em condomínio, opinião dos vizinhos, aparências e trivialidades
cotidianas (compras, jornal, passeio pela praça). Esse status vem a ser questionado pela
interferência provocada pelo retratista e suas representações/revelações diárias, que
minam, pouco a pouco, as concepções estratificadas do ethos aburguesado e dinamizam
uma transformação que culmina com sua autodescoberta. Esquematicamente, pode-se
perceber o processo da seguinte maneira:
Pedras de Calcutá: o passo seguinte na construção do ethos homoerótico
Dessa obra, foi selecionado o conto “Uma história de borboletas”, narrado em
primeira pessoa. O enredo é uma espécie de depoimento no qual o narrador revela os
detalhes do processo de perda da sanidade de seu amante (André) e, posteriormente, de
sua própria, em uma estrutura narrativa que, ao final, mostra-se circular: a descoberta da
loucura de André levou o narrador a também enlouquecer; a descoberta do verdadeiro
mecanismo da loucura no narrador também levará outra personagem à loucura, numa
espécie de moto perpetuo que será analisado adiante.
A narrativa tem por epílogo uma frase de Artaud, citada por Anaïs Nin:
“Quando se é branco como a fênix branca, e os outros são pretos, inimigos não faltam”.
Principiar pela análise do efeito de sentido dessa citação abre caminhos para se pensar
na constituição dos sujeitos ali representados. No nível fundamental, a oposição entre
o branco e o preto invoca estruturas significativas primitivas – a dia e a noite, o bem e
o mal, o certo e o errado. O uso da palavra inimigo, de conotação obviamente negativa,
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coaduna-se com os outros, que são pretos, cabendo, enfim, a questão: o que representa
o branco e o que representa o negro? O contexto e a leitura do conto permitem que
se associe o branco ao sujeito homoerótico (efêmero como a fênix – idéia reforçada
pela loucura de André) e o preto ao preconceito heteronormativo, materializado nos
sujeitos portadores desse valor homofóbico.
A narrativa, em si, começa com a constatação da loucura de André, metáfora da
transformação (“André enlouqueceu ontem à tarde”, PC, p. 102) da personagem e que
é derivada de uma observação sobre a qual o narrador se autoquestiona (“Devo dizer
que acho um pouco arrogante de minha parte dizer isso assim” PC, p. 102): seria ele
realmente capaz de dizer que André estava ou não louco? A resposta não é apresentada
de pronto, mas vai, progressivamente, sendo construída sem, contudo, chegar-se a uma
conclusão definitiva – “Então optei pelo hospício. Sei, parece um pouco duro dizer
isso assim, desta maneira tão seca: então-optei-pelo-hospício. As palavras são muito
traiçoeiras”, PC, p. 103. O fato de as palavras serem traiçoeiras de acordo com o ponto
de vista do narrador revela sua incerteza quanto à loucura de André.
Ser ou não ser louco é, desde Foucault, um diagnóstico que transcende o saber
da psiquiatria e penetra no campo da constituição do saber em torno do que é ser louco
e do que é ser normal (a normalidade como metonímia da sanidade) – vide História da
loucura, 1961. Mas o narrador não tem opções mais válidas: está sem dinheiro e não
pode mais lidar com André. Incomoda-o, no entanto, a sensação de que, a despeito dos
indícios latentes de loucura, o olhar de André revelava sabedoria:
“Ele ficou ali na minha frente me olhando. Não me olhando propriamente,
havia muito tempo que não olhava mais para nada – seus olhos pareciam
voltados para dentro, ou então era como se transpassassem as pessoas ou
os objetos para ver, lá no fundo deles, uma coisa que nem eles sabiam de
si mesmos. Eu me sentia mal com esse olhar, porque era um olhar muito...
muito sábio, para ser franco” (PC, p. 103)

Essa percepção partilhada pelo narrador evidencia que a loucura de André, assim
rotulada (“loucura”), é, em verdade, uma forma de transcendência, fuga do universo da
não-transcendência. Cabe à análise, então, definir o sentido dessa oposição significativa.
No plano denotativo, trata-se apenas da distinção entre a sanidade aceitável (passaporte
para a sociabilidade) e a loucura (fator de exclusão) – mas o sentido da narrativa, no
nível discursivo, demanda uma interpretação desse par de figuras, atribuindo-lhes valor
conotativo que amplie a noção de normalidade e anormalidade e permita a relação com
a sexualidade – aspecto fundamental da temática da narrativa.
André e o narrador são amantes, namorados, mas, em nenhum ponto da
narrativa, a tensão sexual é propriamente abordada, sem que, com isso, questões
típicas do homoerotismo deixem de circundar a narrativa. Soares (2004) sustenta o que
designou “olhar cor-de-rosa” na narrativa de CFA, buscando relacionar a poetização
das imagens no autor a representações literárias (discursivas) de imagens das formas
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tradicionais de representação homoerótica na cultura ocidental – Soares estabelece a
comparação entre os textos de CFA e a fotografia de Jámes Bidgood – e é por caminho
interpretativo semelhante que se pretende buscar os traços do ethos gay nesse conto.
Na leitura proposta por Soares (op. cit.), explora-se a relação entre a composição
fotográfica de Bidgood, que trabalha a associação entre a erotização do corpo e uma
ambientação idealizadora que supera a mera carnalidade, e narrativa de CFA que,
como bem o definiu Lygia Fagundes Telles em seu prefácio a O ovo apunhalado,
é um “fotógrafo da fragmentação contemporânea”. Sobre o trabalho fotográfico de
Bidgood, Soares considera:
“Bidgood tentava imprimir uma aura essencialmente sexual, com a
perspectiva da concentração da ação da imagem nos órgãos genitais dos
modelos, nas imagens fotográficas que fazia como experimento estético,
ele tentava romper com a crueza da linguagem (sexual) do corpo e impunha
uma série de maneirismos estéticos que viriam a ser pioneiros na criação
de uma identidade gay no sistema de representações imagéticas.”

Ao prefaciar Pedras de Calcutá, José Castello afirma que CFA localiza-se em
uma zona fronteiriça entre “o ouro e o lixo”, reafirmando o que Lygia Fagundes Telles
já havia observado: o autor não nega os dizeres em torno do sexo, mas faz com que essas
formas de enunciar a sexualidade repousem sobre um anteparo poético que neutraliza
o impactante, não necessariamente o tornando menos doloroso – o que será visto na
seção seguinte no conto “Terça-feira gorda”, publicado em Morangos mofados. Esse
processo de suavização corresponde ao “rompimento” referido na citação de Soares e
também na narrativa de CFA é constitutivo da subjetividade homoerótica.
Desse modo, o ethos que se materializa no texto reafirma a tendência já
presente no conto analisado no capítulo anterior (“Retratos”, in O ovo apunhalado):
são visíveis as marcas da afetividade homoafetiva – a relação amorosa entre o narrador
e André, a preocupação típica do amante, o sentimento de culpa, o afeto transformador
e determinante do eu (um eu em conflito com o mundo). Apesar de narrativas bastante
distintas, as mesmas marcas apontadas podem ser encontradas em ambos.
Considerações finais
O conceito de ethos delineado inicialmente primou pela operacionalização da
análise dos textos literários de Caio Fernando Abreu com vistas a uma visão mais
ampla dos mecanismos retórico-discursivos que constituem uma regularidade na obra
do autor. Ao partir da hipótese de que o eu homoerótico subjaz ao discurso poético que
suaviza as arestas pontiagudas do estigma da sexualidade, isso nas primeiras obras
do autor, pode ser comprovado, pela leitura do conto de O ovo apunhalado, no qual a
homoefetividade instaura-se no espaço da subversão sem, contanto, enunciar-se como
relação erotizada entre os sujeitos – o autor sugere a relação entre os dois homens (ou
314

Multiciência, São Carlos, 10: 301 - 316, 2010

FORMAÇÕES IDENTITÁRIAS EM CAIO FERNANDO ABREU: UM ESTUDO DO ETHOS DISCURSIVO

pelo menos o desejo por parte do narrador), mas ultrapassa a sugestão ao tratar das
reações sociais ante a realização desse eu que vai descobrindo a si mesmo (imagem
passível de ser interpretada como a descoberta da sexualidade). Ainda que não fique
explicitamente enunciada a homossexualidade do narrador, as conseqüências de sua
proximidade com o outro reproduzem a reprovação típica da sociedade preconceituosa
(a expulsão do condomínio, o olhar reprovador das vizinhas).
Em Pedras de Calcutá, obra originalmente publicada poucos anos depois de
O ovo apunhalado, percebe-se maior abertura em relação ao tratamento do sujeito
homossexual e o autor enuncia claramente o amor carnal (e não apenas o carnal)
entre dois homens, permeando o relacionamento pela afetividade que, desde a obra
anterior, já era um traço distintivo. No conto “Retratos”, o narrador não assume o
desejo, mas assume o afeto; em “Uma história de borboletas”, o desejo aparece pela
primeira vez (“Quis levá-lo de volta para casa comigo, despi-lo e lambê-lo, como
fazia antigamente” – PC, p. 104), mas ainda permeado pela afetividade anteriormente
mencionada e corresponde ao que José Castello, em seu prefácio a Pedras de Calcutá,
definiu como “a fronteira entre o ouro e o lixo”.
Identitarian formations in Caio Fernando Abreu works: a study of discoursive ethos
ABSTRACT: our main goal in this work is introducing the definition of discoursive
ethos as a historical perpective in the linguistic studies, applying this concept in order
to analyze the formation of the homoefective identity in brazilian author Caio Fernando
Abreu’s works. We selected short stories among his works: O ovo apunhalado (1975)
and Pedras de Calcutá (1977), which were analyzed according theoretical concepts
introduced at first. Our considerations on this research indicate that it is possible to
determine a historical course in the formation of the discoursive ethos in author’s
work, which begins with a veiled homoerotism and achieves the liberating status of
his works in 90’s.
KEYWORDS: Brazilian Literature; Discourse; Semiotics; Caio Fernando Abreu.
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Efeitos da administração de isoflavonas da soja (Glycine
max) sobre o metabolismo de ratas ovariectomizadas
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Resumo: A menopausa é caracterizada pela suspensão irreversível da função ovariana,
com o declínio da secreção estrogênica associada a modificações importantes do perfil
lipídico e do cardiovascular e cerebrovascular. O uso de fitoestrógenos pode trazer
benefícios para mulheres na menopausa e pós-menopausa. O objetivo deste trabalho
foi investigar os efeitos da dieta suplementada com isoflavonas sobre o metabolismo
de ratas ovariectomizadas. Para este estudo, foram utilizadas 27 ratas adultas, com
3 meses de idade, pesando aproximadamente 200 gramas, e foram divididas em 3
grupos: Grupo Controle (GC) - Ratas pseudo-ovariectomizadas que receberam dieta
padrão; Grupo Dieta Padrão (GDP) - Ratas ovariectomizadas que receberam dieta
padrão; Grupo Dieta Isoflavona (GDI) - Ratas ovariectomizadas que receberam dieta
padrão suplementada com Isoflavona de Soja e água “ad libitum”. Foram analisados
o peso dos tecidos adiposos brancos, fígado e rim, a evolução do peso corporal e
as concentrações séricas de colesterol total, HDL-colesterol, triglicerídeos e glicose.
Houve redução estatisticamente significante do colesterol total e do peso dos tecidos
adiposos no GDI em relação ao GDP. Além disso, a suplementação com isoflavonas
aumentou os níveis de colesterol HDL. Conclui-se que a suplementação com isoflavonas
favorece significativamente o metabolismo lipídico em ratas ovariectomizadas.
Palavras-chave: Isoflavonas; metabolismo lipídico; perda de gordura; ratas
ovariectomizadas.
Introdução
	Diversos estudos têm demonstrado que os fitoestrógenos da soja na dieta
modulam o metabolismo humano e animal podendo, em alguns casos, reduzir o risco
de doenças cardiovasculares, osteoporose e de alguns tumores (Murkies et al., 1998;
Potter et al., 1998; Dewell et al., 2002; Sacks et al., 2006; Ferrari, 2007;
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Myung et al., 2009; Yan et al., 2010). A soja (Glycine max) apresenta importante
grupo de compostos fenólicos fitoestrógenos, que são as isoflavonas, especialmente
a daidzeína, a genisteína e a gliciteína (Setchell, 1998). Estas apresentam tanto
mecanismos de ação estrogênicos quanto antiestrogênicos em sistemas biológicos,
além de outras importantes atividades biológicas, como atividade antioxidante,
antinflamatória, inibição enzimática e moduladora do metabolismo neuronal e hepático
(Dewell et al., 2002; Setchell, 1998; Wong et al., 1998; Koike et al., 2004;
Chacko et al., 2007).
A menopausa é caracterizada pela suspensão irreversível da função ovariana,
com o declínio concomitante da secreção estrogênica e androgênica (Fernandes
et al., 2006; Dubey et al., 2005; Polan, 2007). A mulher no climatério apresenta
modificações neuropsicológicas (Alexander et al., 2003), bem como no
perfil lipídico. Nesse caso, geralmente ocorre aumento dos níveis plasmáticos de
lipoproteínas de baixa densidade (c-LDL) e redução das lipoproteínas de alta densidade
(c-HDL) (Wong et al., 1998). As alterações fisiológicas e clínicas decorrentes
tanto do hipoestrogenismo quanto do hipoandrogenismo no climatério estão
associadas a eventos sintomáticos como fogachos, sudorese, irritabilidade, insônia,
cefaléia, vertigem, depressão, labilidade emocional, redução cognitiva, parestesia,
formigamento, palpitações, mialgias, artralgias, atrofia urogenital e redução da libido
(Fernandes et al., 2006; Alexander et al., 2003; Baracate et al., 2003;
Buster & Amato, 2007). As alterações dislipidêmicas do climatério aumentam
os riscos de eventos cardiovasculares, principalmente da doença arterial coronariana,
uma das principais causas de morte em mulheres na pós-menopausa (Dubey et
al., 2005). Além disso, o climatério pode elevar o risco de intolerância à glicose e,
subsequentemente, de hiperglicemia (Castelli, 1998).
Embora a terapia de reposição estrogênica (TRH) diminua o risco de
enfermidades cardiovasculares, características da menopausa (Manson et al., 2007),
melhorando as alterações do perfil lipídico e reduzindo formação de placas coronarianas
calcificadas (Sá, 2009, Pradhan et al., 2002), essa abordagem terapêutica também
pode induzir riscos. Sá (2009) apontou discrepâncias nos benefícios cardiovasculares
da TRH. Também foi reportado, em pacientes submetidos à TRH, aumento dos níveis
de Proteína C reativa (Ridker et al., 2003), importante marcador de dano inflamatório
e risco cardiometabólico (Ferrari, 2007; Buckley 2009).
Uma das possíveis opções à TRH têm sido o uso das isoflavonas, fitoestrógenos
da soja (e de outras fontes). Sua similaridade molecular ao 17-β-estradiol as capacita
para atuar em receptores estrogênicos alfa e beta (Potter et al., 1998; Setchell
et al., 1998; Morito et al., 2001) com efeitos similares aos dos hormônios femininos,
incluindo redução dos riscos cardiovasculares e melhoria do perfil lipidêmico, com
redução de colesterol total e aumento de HDL (Dewell et al., 2002; Sacks et
al., 2006; De Kleijn et al., 2002). Num estudo com 80 mulheres na menopausa,
recebendo 100mg/dia de fitoestrógenos de soja, reportou-se significativa diminuição
dos níveis de colesterol sangüíneo (HAN et al., 2002). Outros estudos demonstraram
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que a suplementação com isoflavonóides da soja pode reduzir o colesterol total, o
c-LDL e os triglicerídeos, aumentar os níveis de HDL, incrementar a produção do
potente vasodilatador óxido nítrico e de reduzir os níveis de Proteína C reativa, o que
está relacionado à melhoria da função endotelial, redução da disfunção endotelial em
pacientes com isquemia cerebral e diminuição da espessura das túnicas íntima e média
das artérias carótidas (Zhan & Ho, 2005; Chan et al., 2008; Hall et al., 2008;
Zhang et al., 2008).
Em estudos experimentais, a indução da redução de estrógenos pode ser
observada em ratas submetidas à ovariectomia bilateral, que constitui um modelo
animal para o estudo das alterações pós-menopáusicas como as mudanças do perfil
lipídico (Myung et al., 2009; Koike et al., 2004; Fernandes et al., 2003;
Manson et al., 2007).
Diante do exposto, este trabalho teve por objetivo investigar os efeitos da dieta
suplementada com isoflavonas sobre o metabolismo de ratas ovariectomizadas.
Material e Métodos
Foram utilizadas vinte e sete Ratas Wistar adultas, virgens, pesando
aproximadamente 200±15 gramas e três meses idade no início do experimento,
provenientes do Biotério Central da Universidade para o Desenvolvimento do Estado
e Região do Pantanal-UNIDERP e mantidos no Biotério da UNIDERP, num regime de
luz (10 horas claro e 14 horas escuro) e temperatura controlada (25 ± 2°C).
Os animais foram distribuídos aleatoriamente em três grupos, contendo nove
ratas em cada grupo, conforme esquema experimental abaixo descrito:
• Grupo Controle (GC) - Ratas pseudo-ovariectomizadas que receberam dieta
comercial padrão (nuvilab®) e água “ad libitum”.
• Grupo Dieta Padrão (GDP) - Ratas ovariectomizadas que receberam dieta
comercial padrão (nuvilab®) e água “ad libitum”
• Grupo Dieta Isoflavona (GDI) - Ratas ovariectomizadas que receberam dieta
comercial padrão (nuvilab®) suplementada com Isoflavona de Soja e água “ad
libitum”.
Os animais dos grupos GDP e GDI foram submetidos à ovariectomia, sendo
anestesiados via intraperitoneal com solução de cloridrato de xilazina (20 mg/Kg) e
ketamina (100 mg/Kg). Foram realizadas duas incisões bilaterais paralelas à ultima
costela, para a exposição e retirada dos ovários. Na região do corte dos ovários, foi
realizada cauterização para prevenção de hemorragias.
No pós-operatório, todos os animais receberam a mesma quantidade de água e
ração. No Grupo GDI, foram acrescentadas à dieta padrão isoflavonas isoladas da soja,
na proporção de 2 g/kg/ração durante onze semanas após o procedimento cirúrgico. Os
grupos GC e GDP receberam dieta padrão. Durante todo o processo experimental, a
evolução do peso corporal foi registrada uma vez por semana.
Os animais foram sacrificados por decapitação, em jejum, entre 10:00 e 12:00
Multiciência, São Carlos, 10: 317 - 329, 2010

319

Neire Alves de Lima, Ana Berenis Blau de Menezes, Carlos Kusano Bucalen Ferrari e Carlos Alexandre Habitante

horas da manhã. Imediatamente após a decapitação, foram retirados e pesados os tecidos
adiposos brancos parametrial (PAR) e retroperitoneal (RET), fígado e rins.
Para a análise das concentrações de metabólitos e hormônios, os animais foram
mantidos em jejum das 22:00h às 10:00h. O sangue foi coletado e centrifugado e o soro
utilizado para determinação das concentrações de triglicerídeos, colesterol, HDL-colesterol
e glicose através de kits colrimétricos enzimáticos (Labtest Diagnóstica S.A®).
Os resultados foram expressos como média das variáveis. Para análise estatística,
foi utilizada a análise de variância de três vias “Anova three way” para a comparação
dos efeitos da ovariectomia e do tratamento com isoflavonas. Para a comparação entre as
médias dos resultados obtidos, foi aplicado o teste de comparações múltiplas de “Duncan”,
utilizando como nível de significância p ≤ 0,05.
Resultados
A figura 1 apresenta os dados relativos à evolução do peso corporal entre os
grupos estudados. Podemos observar que não houve diferenças significativas entre o
grupo controle (GC) e o grupo ovariectomizado tratado com isoflavonas de soja (GDI),
que apresentaram ganho percentual de 7,11% e 6,11%, respectivamente. Por outro lado, o
grupo ovariectomizado tratado com dieta padrão (GDP) apresentou um ganho percentual
de peso corporal de 19,42%.

Figura 1: Evolução semanal do peso corporal (g) de ratas.
Legendas:
GC – Grupo controle (GC);
GDP – Grupo ovariectomizadas dieta padrão;
GDI – Grupo ovariectomizadas + dieta isoflavona
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Quanto ao peso do fígado e dos rins (figuras 2 e 3), não houve diferenças
estatisticamente significantes entre os diferentes grupos estudados. Por outro lado, houve
aumento estatisticamente significante nos pesos dos tecidos adiposos retroperitoneal
(RET) e parametrial (PAR) nas ratas ovariectomizadas tratadas com dieta padrão (GDP)
em relação aos animais do grupo controle. O tratamento das ratas ovariectomizadas
com isoflavona (grupo GDI) foi eficaz em reduzir os efeitos da menopausa, evitando
o aumento do tecido adiposo retroperitoneal (figura 2) e reduzindo o tecido adiposo
parametrial, inclusive a níveis menores que o grupo controle (figura 3).
Em relação à glicemia, não foram observadas alterações significativas entre
os grupos, embora tenha havido uma tendência de aumento glicêmico no GDP e de
redução glicêmica no GDI, quando comparados ao GC (figura 4).
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Figura 2: Peso relativo (g/100g de peso corporal) do rim e tecido adiposo
retroperitoneal (RET) de ratas.
Legendas:
GC – Grupo controle (GC);
GDP – Grupo ovariectomizadas dieta padrão;
GDI – Grupo ovariectomizadas + dieta isoflavona
+ p≤0.05 comparando-se GC a GDP; * p≤0.05 comparando-se GDP a GDI
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GC – Grupo controle (GC);
GDP – Grupo ovariectomizadas dieta padrão;
GDI – Grupo ovariectomizadas + dieta isoflavona
+ p≤0.05 comparando-se GC a GDP; * p≤0.05 comparando-se GDP a GDI

Quanto ao perfil lipídico, houve aumento do colesterol total e triglicerídeos
no grupo GDP em relação ao GC. O grupo tratado com isoflavona (GDI) apresentou
significante redução do colesterol total em relação ao grupo GDP (figura 5) e aumento
significante dos níveis de colesterol HDL em relação tanto ao grupo ovariectomizado
(GDP) quanto ao grupo controle (GC).
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Figura 5: Concentração sérica de HDL-Colesterol (HDL) e triglicerídeos (TG) em
ratas (mg/dL).
Legendas:
GC – Grupo controle (GC);
GDP – Grupo ovariectomizadas dieta padrão;
GDI – Grupo ovariectomizadas + dieta isoflavona
+ p≤0.05 comparando-se GC a GDP; * p≤0.05 comparando-se GDP a GDI

Discussão
Na menoupausa, é comum o ganho de peso corporal devido aos efeitos da redução
de estrógenos no metabolismo energético das mulheres e, consequentemente, acúmulo
de tecido adiposo (Lovegrove et al., 2002; D’Eon et al., 2005). Neste estudo,
as ratas ovariectomizadas apresentaram acúmulo de tecido adiposo retroperitoneal e
parametrial.
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O grupo tratado com isoflavonas apresentou redução de tecido adiposo, o que
está de acordo com diversos estudos revisados por Ørgaarg & Jensen (2008).
Nesta revisão sistemática, tem sido demonstrado que a ingestão de isoflavonas durante a
menopausa pode ajudar na manutenção do peso corporal devido ao seu papel inibitório
nas vias lipogênicas (Bhathena & Velásquez, 2002; Ørgaard & Jensen,
2008), possuindo similaridade com a atividade dos estrógenos (Potter et al., 1998;
D’Eon et al., 2005).
Ademais, de acordo com a literatura (Dewell et al., 2002; Sacks et al.,
2006; Setchell, 1998; Dubey et al., 2005; Lovegrove et al., 2002), a indução
da menopausa nas ratas deste estudo também aumentou o colesterol total e os níveis
séricos de triglicerídeos.
Neste estudo, as ratas ovariectomizadas que receberam isoflavona apresentaram
redução do colesterol total e aumento do colesterol HDL o que esteve de acordo com
diversos estudos (Dewell et al., 2002; Wong et al., 1998; De Kleijn et al., 2002;
Han et al., 2002; Zhan & Ho, 2005; Vigna et al., 2000).
O aumento do colesterol HDL induzido pelas isoflavonas é muito benéfico,
uma vez que essas partículas, além de promover o transporte reverso do colesterol, têm
também ações antioxidantes, anti-inflamatórias e anti-trombóticas, reduzindo o risco
aterogênico (Kontush et al., 2003; Robbesyn et al., 2003; Barter et al., 2005;
Rye et al., 2009).
Ademais, as ratas ovariectomizadas que receberam isoflavonas apresentaram
níveis de triglicerídios similares ao grupo controle e menores que o grupo GDP, o que
esteve de acordo com diversos estudos (Murkies et al., 1998; Sacks et al., 2006;
Zhang et al., 2008; Vigna et al., 2000). Ressalta-se que a hipertrigliceridemia
eleva substancialmente o risco de aterotrombose (Pejic & Lee, 2006; Yuan et al.,
2007).
Em resumo, este estudo demonstrou que a administração de isoflavonas em
ratas ovariectomizadas reduziu o ganho de peso, o peso dos tecidos adiposos e as
concentrações de colesterol e triglicerídeos, além de aumentar a concentração de HDL
colesterol.
Effects of administration of soy (Glycine max) isoflavones on metabolism of
ovariectomized rats
ABSTRACT: Menopause is characterized by irreversible failure of ovary function
with decline of estrogenic secretion associated with important changes of serum lipid
profile and increased risk of cardiovascular and cerebrovascular diseases. Phytoestrogen
use can benefit menopausal and postmenopausal women. The objective of this work
was to investigate the effects of an isoflavone supplemented diet on metabolism
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of ovariectomized rats. It was used 27 adult rats, aging 3 months, weighting 200
grams, that was further separated among three groups: Control Group (GC) - nonovariectomized rats receiving pattern diet; Pattern diet Group (GDP) - ovariectomized
rats which received the pattern diet; Isoflavone diet Group (GDI) - ovariectomized
rats receiving pattern diet supplemented with soy isoflavona and water “ad libitum”.
The weight of white adipose tissues, liver and kidney, as well as serum levels of
total cholesterol, HDL-cholesterol, triglycerides and glucose were also determined.
There was statistically significant reduction of total cholesterol and of the weight of
adipo tissues among rats from GDI comparing to the GDP. Besides, the isoflavone
supplementation strongly increased HDL cholesterol levels. It should be concluded that
isoflavone supplementation significantly favors lipid metabolism in ovariectomized
rats.
Keywords: Isoflavones; lipid metabolism; fat loss; ovariectomized rats.
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ANÁLISE DO MODELO KMV NOS PROCEDIMENTOS DE RISCO DE
CRÉDITO EM ALGUMAS EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS NO BRASIL
José Odálio dos SANTOS1
José Renato de Paula LAMBERTI1
RESUMO: Avaliar o risco de inadimplência de uma empresa tornou-se objeto
indispensável para a tomada de decisão de concessão de crédito para as instituições
financeiras. O atual histórico de crescimento do crédito, o papel estratégico do
gerenciamento do risco para as instituições financeiras, as constantes inovações nos
procedimentos de detecção de risco e o grande volume de pesquisas acadêmicas
abordando modelos de gestão dos riscos de crédito, considerou-se oportuna a ocasião
para o desenvolvimento deste trabalho. O objetivo desse artigo é apresentar o conceito,
o cálculo, a relação com mercado eficiente e a interpretação dos resultados do Modelo
KMV, a partir da estimativa da probabilidade de insolvência e do mapeamento entre
o ponto de default e o quão distante empresas representando os setores industrial,
comercial, serviços e instituições financeiras estão deste referencial. As empresas
analisadas neste trabalho foram: Petrobrás, Vale e Tam. Para validação do Modelo
KMV será realizada a análise da coerência de seus resultados extraídos da análise de
métricas contábeis e do mercado de capitais.
PALAVRAS-CHAVE: Risco de crédito; KMV; insolvência.
Introdução
A administração financeira, tanto no âmbito das empresas financeiras como das
não financeiras, tem assumido um papel de destaque, notadamente nos últimos quarenta
anos, resultado de uma ampliação dos processos de globalização, conjugados com a
diminução de barreiras e das restrições dos fluxos de caixa de capitais internacionais,
para investimentos produtivos e aumentando o potencial de contrair dívidas no mercado
de capitais e com instituições de empréstimos e financiamentos.
Stulz (1996, p.10) argumenta que a empresa ao reduzir a probabilidade de problemas
financeiros, potencializa sua capacidade de endividamento com capital de terceiros.
Segundo Silva (2000) o crédito além de aumentar o nível de produtividade da
empresa e de estimular o consumo com a produção de bens com maior qualidade e
com preços competitivos e acessíveis, auxilia na execução de projetos para os quais a
empresa não possua recursos próprios suficientes, isto é, alavancagem operacional.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Com a crescente expansão das atividades comerciais, industriais e de serviços
que necessitam alavancar suas atividades operacionais, a exposição do risco de
crédito pelas instituições financeiras intensificou. Estas introduziram novos métodos
quantitativos e aprimoramento dos antigos com o objetivo de diminuir as perdas e
danos financeiros.
Este trabalho refere-se à avaliação do risco de crédito utilizando como método
o KMV, aplicando os conceitos e cálculos em empresas brasileiras não financeiras,
com a finalidade de testar sua aplicabilidade e seus resultados e conclusões que serão
comentados na seção final deste artigo.
Análise do Risco de Crédito
Para Caoette, Altman e Narayanan (1998), o risco de crédito acontece quando as
empresas recebem produtos ou utilizam serviços e não pagam imediatamente, fazendo
um empréstimo em dinheiro de seus fornecedores.
Conforme Silva (2000), o risco de crédito existe, pois o fluxo de caixa
prometido no momento da compra ou utilização de serviço pode ou não ser pago na
totalidade pelas empresas tomadoras de empréstimos. O risco de crédito é impossível
de ser eliminado. As empresas utilizam de modelos matemáticos e de comportamento
humano para minimizar perdas e danos financeiros e também exigem prêmios pelo
risco.
O risco de não-pagamento apresenta duas variáveis: a capacidade da empresa
gerar fluxos de caixas sobre as operações e suas obrigações financeiras (DAMODARAN,
2002).
Modelos de Avaliação do Risco de Crédito
Conforme Falkenstein, Boral e Carty (2000:100) o debate entre os modelos
quantitativos e o juizo humano é de suma importância para análise de crédito. No
entanto, a maioria das decisões provém de julgamento humano, puramente subjetivo
para a maioria dos analistas. Isto não significa que as informações quantitativas não são
utilizadas, mas uma vez que vários fatores quantitativos são analisados, o julgamento
final desta informação não é transparente. Dados sobre valor de uma empresa particular
de capital, balanço, lucro e gestão, não são fáceis de ser mensurados em ranking para
avaliar a empresa.
Um modelo estatístico eficiente para decisões de crédito necessita de critérios
de informações. Não deve apenas estar ciente das melhores alternativas, mas precisa
ter cuidado na maneira de como irá aplicar esses dados. No entanto, a maioria dos
modelos é extremamente sofisticado e apresenta viés no conjunto de dado, embora em
sua defesa, esses recursos são utilizados quando os usuários superestimam a eficácia
do seu próprio modelo de crédito. Os principais critérios serão definidos abaixo:
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•

•
•

•

Transparência: fornece aos usuários confiança, que é especialmente importante
quando se tenta convencer os usuários a adotar um novo modelo. Evita que a
complexidade do modelo faça com que as pessoas de fora não entendam e por
isso não critiquem o modelo.
Poder: termo técnico que indica a capacidade de separar as empresas boas e
más no sentido de capacidade de honrar pagamentos.
Validação: teste estátisticos é de maneira implícita baseada em uma história
de uso dentro da organização e manifestação do poder do modelo. Este é um
fator importante no porquê de as agências de classificação como a Moody’s
e Standard & Poor’s são tão importantes, porque eles têm credibilidade da
validação implícita na história e no uso de suas avaliações.
Calibração: probabilidade de inadimplência, que muitas vezes se afirma, em
termos anualizados, no entanto, os recentes modelos têm sido desenvolvidos
com spreads de crédito ou sua volatilidade esperada para um empresa, e estes
também são diretamente mensuráveis para determinadas empresas.

No quadro 1 os três recursos tradicionais utilizados na avaliação do risco do
crédito conforme Saunders (2000):
Sistemas
Especialista

Definições
Decisão juízo humano, fica com quem faz a avaliação da operação

Compreendem classificações de risco a partir de opiniões técnicas sobre a
capacidade futura, a responsabilidade jurídica e a vontade de um devedor de
Ratings
efetuar, dentro do prazo, o pagamento de juros e principal das obrigações por
ele contraídas.
Baseia-se na pontuação de crédito a partir de uma fórmula composta e
Credit scoring ponderada por todas as informações relevantes dos clientes - financeiras,
patrimoniais, setoriais, conjunturais e de idoneidade.
Quadro 1: Sistemas para risco de crédito (Saunders, 2000).

Destacam-se, também, metodologias modernas como o CreditMetrics do
Banco JP Morgan (GUPTON et al., 1997), o CreditRisk+ do Credit Suisse First Boston
(CSFB, 1997) e o KMV, da KMV Corporation (KEALHOFER;BOHN, 1993).
O Modelo KMV, que será estudado neste artigo, foi desenvolvido através do
aprimoramento do modelo de Merton (1974), baseia-se na hipótese de que o preço das
ações negociadas reflete as expectativas do mercado acerca da empresa, sendo que o
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risco do crédito, em suma, está associado à volatilidade do valor de mercado de seus
ativos, o qual por sua vez é calculado utilizando-se o conceito de opções de compra
ou venda destes mesmos ativos. As letras da sigla KMV correspondem a cada uma
das iniciais dos nomes dos responsáveis pelo seu desenvolvimento: K (Kealhofer), M
(McQuown) e V (Vasicek).
Descrição e Etapas do Modelo KMV
Crosbie e Bohn (2002) descrevem três tipos de informações disponíveis que
são relevantes para o cálculo da probabilidade de default de uma empresa: informações
contábeis extraídas das demonstrações financeiras; estimativa do valor de mercado do
patrimônio líquido e passivo da empresa; e informações acerca das perspectivas e
riscos do negócio. Os demonstrativos contábeis fornecem informações do desempenho
histórico da empresa quanto à sua capacidade de pagamento, alavancagem,
lucratividade, cobertura de juros, rotatividade e rentabilidade. Já os valores de mercado
precificados para o patrimônio líquido e dívidas são dependentes de informações novas
e expectativas dos investidores quanto ao risco do negócio.
Além dessas variáveis, Caouette et al. (2000, p.162-165) destacam que, para a
determinação da probabilidade de inadimplência de uma empresa, devem ser feitas às
estimativas das seguintes variáveis:
i. Valor dos Ativos (VA): O preço das ações no mercado de capitais;
ii.
Volatilidade do Retorno sobre os Ativos (σ): Tendência de um
ativo variar devido ao micro e macro ambiente do mercado.
iii.
Ponto de Default ou de Inadimplência (PD): O ponto de
inadimplência (PD) representa as dívidas ou exigíveis pendentes das empresas
para o período em que a probabilidade de inadimplência está sendo calculada.
Para facilitar o entendimento, segue abaixo uma estrutura do Balanço
Patrimonial composta pelo Ativo Total (AT), Passivo Total (PT) e Patrimônio
Líquido (PL):
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Figura 1: Estrutura do Balanço Patrimonial (elaborada pelo autor).

Crocchy (2000, pp. 88-90) constatou que o ponto de default (PD) mais freqüente
concentra-se num valor da empresa igual a sua Dívida de Curto Prazo (DCP) mais um
valor igual ou próximo a 50% das Dívidas de Longo Prazo (DLP). Para se arbitrar
esse valor, o pressuposto é que a totalidade das dívidas de longo prazo nunca seria
amortizada imediatamente, conforme equação abaixo:
Ponto de default = ( dívidas de curto prazo + dívidas de longo prazo ) * 0,5

(1)

Concomitante ao valor da empresa e seu ponto de inadimplência estimado,
o KMV determina a Distância ao Default ou Inadimplência (DD), de acordo com a
equação 2:
Distância Default = (VEAAt+1 – PD) / σ

(2)

Onde: VEAAt+1 = Valor esperado do ativo para o ano 1; PD = Ponto de default,
calculado na fórmula 1; σ = Volatilidade do Retorno sobre os Ativos.
Quanto maior a distância do default, melhor a situação financeira da empresa
e, conseqüentemente, maior a sua capacidade de gerar fluxos de caixa para pagar as
dívidas.
iv.
Probabilidade de Default ou de Inadimplência (EDF) = O
pressuposto inicial do modelo é a proposição que se tenha uma grande base de
dados históricos de inadimplência e repagamentos. Segue equação abaixo:
EDF empírico = n° de empresas que inadimpliram dentro de um ano com valor de
ativos a desvios padrões no início do ano ÷ população total de empresas com valores
de ativos a desvios padrões no início do ano
(3)
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Apresentação do Modelo KMV
Crouhy (2000) ensina que a distância de inadimplência para um período T
considerará a estimação do valor de mercado e da volatilidade dos ativos da empresa,
do cálculo da distância do default e a transformação da distância de default em
probabilidade.
Para o KMV a empresa estará em dificuldades se a probabilidade encontrada
for menor que o valor crítico de default para um período T, conforme gráfico abaixo:

Figura 2: Esquema do Modelo KMV (KMV Corporation).

CROUHY, GALAI E MARK (2000) correlacionam os valores de EDF
empíricos aos ratings das grandes agências de classificação como Standand & Poors e,
conforme a tabela abaixo:
Tabela 1: EDF E RATINGS.
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EDF E RATINGS
EDF (%)
S&P
MOODY'S
0,02 A 0,04 >AA
Aa2
0,04 A 0,10 AA/A
A1
0,10 A 0,19 A/BBB
Baa1
0,19 A 0,40 BBB+/BBB-Baa3
0,40 A 0,72 BBB-/BB Ba1
0,72 A 1,01 BB/BBBa3
1,01 A 1,43 BB-/B+
B1
1,43 A 2,01 B+/B
B2
2,02 A 3,45 B/BB3

Fonte: S&P e Moody’s.

A partir dos EDFs históricos é possível fazer uma matriz de transição,
conforme a tabela.
Tabela 2: Matriz de transição.

Matriz de Transição
Rating Final do Ano (%)
Rating Inicial AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
Default
AAA
66,26
22,22
7,37
2,45 0.86
0.67
0,14
0,02
AA
21,66
43,04
25,83
6,56
1,99
0,68
0,2
0,04
A
2,76
20,34
44,19
22,94
7,42
1,97
0,28
0,1
BBB
0,3
2,8
22,63
42,54
23,52
6,95
1
0,26
BB
0,08
0,24
3,69
22,93
44,41
24,53
3,41
0,71
B
0,01
0,05
0,39
3,48
20,47
53
20,58
2,01
CCC
0.0
0,01
0,09
0,26
1,79
17,77
69,94
10,13
Fonte: KMV Corporation.

Aplicação do modelo KMV
Conforme descrito nas seções anteriores, utilizaremos das equações 1, 2 e 3
para calcular o EDF de 3 organizações listadas na bolsa de valores. Serão utilizadas
métricas contábeis conforme resultado operacional de 2008. Será como premissa de
volatidade do mercado 10%, isto é, correlacionado a taxa Selic. As empresas estão
listadas abaixo.1 – Petrobras: A Petrobras - Petróleo Brasileiro S/A é uma empresa de
capital aberto (sociedade anônima), cujo acionista majoritário é o Governo do Brasil
(União). É, portanto, uma empresa estatal de economia mista.
2 – Vale do Rio Doce: A Vale (BOVESPA: VALE R DOCE; NYSE: RIO) é a
segunda maior mineradora do mundo e a maior empresa privada do Brasil.
3 – TAM: A TAM Linhas Aéreas é a maior companhia aérea do Brasil, assim
como de toda a América Latina, sendo uma das 20 maiores do mundo e a líder no
336
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Hemisfério Sul em número de passageiros transportados.
Será utilizado o Microsoft Excel como ferramenta padrão para calcular o KMV.
Após o cálculo, com o uso do juízo racional, as empresas serão classificadas conforme
seus EDFs em ratings elaborados pelas grandes agências de classificação de risco.
Resultados e Conclusões
Conforme descrito na seção 3 deste artigo, foram utilizadas as seguintes etapas
para a elaboração do modelo KMV:
Ponto de Default = (Dívidas de Curto Prazo + Dívidas de Longo Prazo) ÷ 2
Por conseguinte, aplica-se a seguinte equação 2:
Distância Default = (Vt – PD) /σ
Por fim utiliza-se o z para encontrar o a probabilidade de default (EDF) da
seguinte equação:
Z= Vt – Ponto de default ÷ σ x Vt
A partir de z encontra-se o EDF utilizando a curva normal.
Tabela 3: Resultados PD, DD e EDF.
Empresa
Petrobras
Vale
Tam

Dívida de Curto Prazo
62.557
703.613
4.024

Dívida de Longo Prazo
PD
88.588
18.263
205.371
806.299
8.567
8.308

DD
3.273
625
47

EDF
0%
0%
25%

Fonte: Elaborada pelo autor.
Foi verificado nas três empresas que a probabilidade de default ficou em um
patamar bem abaixo, o que matematicamente indica empresas que possuem capacidade
de fluxo de caixa e de honrar seus compromissos.
As empresas Petrobras e Vale do Rio Doce apresentaram EDFs próximos a zero,
isto é, com tendência de probabilidade de endividamento quase nula, isto é, empresas
AAA. Somente a TAM apresentou um EDF de 0,25, sendo assim classificada como
BBB entre as agências S&P e Moody’s.
Com base nas leituras dos relatórios financeiros e análise das empresas avaliadas
e seus setores, observa-se que são empresas líderes, que possuem ativos de valores
expressivos, o que demonstra uma calibração no modelo com os valores encontrados.
Deste modo o Modelo KMV representa uma ferramenta para gestão de risco
Multiciência, São Carlos, 10: 330 - 339, 2010
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importante para os analistas e gestores de crédito. No entanto é um método quantitativo,
isto é, um modelo estatístico, que necessita do julgamento humano para formar valor
da empresa analisada.
Analysis of KMV model in procedures of credit risk in some Brazilian non-financial
companies
ABSTRACT: Evaluating the risk of default by a company became an indispensable
object when making the decision to grant to the financial credit institutions. Taking in
account the current record of credit growth, the strategic role of risk management for
financial institutions, the constant innovations in the process of detection risk and the
large volume of academic researches related to management models for credit risk,
because of this, it was considered the appropriate occasion for the development of this
work. The aim of this paper is to present the concept, calculation, and relationship to
efficient market interpretation of the results of the KMV model, based on an estimate of
the probability of insolvency and the mapping between the point of default and how far
companies representing the industrial, commercial services and financial institutions
are of this reference. The companies analyzed in this study were: Petrobras, Vale and
TAM to validate the KMV model will be carried out analysis of the consistency of
results from the analysis of financial metrics and capital markets.
KEYWORDS: Credit risk; KMV; insolvency.
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