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  APRESENTAÇÃO

A revista Multiciência chega ao seu Volume 9, agora trazendo a responsabilidade do

reconhecimento regional e nacional de sua qualidade atestada pelo Qualis-CAPES (http://

qualis.capes.gov.br/webqualis/). São 25 artigos que compõem este volume, todos avaliados

pelo Conselho Editorial e também, de forma cega, por consultores ad hoc com titulação e

experiência nas temáticas de cada artigo.

Os artigos versam sobre pesquisas em diferentes áreas do conhecimento, coadunada

com a proposta da revista Multiciência desde seu primeiro volume. São novos conhecimentos

produzidos nas áreas de biologia, computação, economia, educação, enfermagem, engenharia,

estatística, farmácia, física, fisioterapia, letras, lingüística, matemática, nutrição, química e

sociologia. Esperamos que esta abordagem multidisciplinar oferecida pela revista Multiciência

possa auxiliar a leitora e o leitor a ter seu universo de ensino, pesquisa e extensão permeado

cada vez mais por uma concepção complexa, multirreferenciada e interdisciplinar.

Além disso, este volume tem um artigo convidado escrito por professoras da Universidad

Pública de Navarra, em que tratam da pós-graduação em enfermagem no contexto da

Comunidade Européia e, mais especificamente, da Espanha. Com isso, a Comissão Editorial

visa a contribuir para uma discussão abalizada das necessidades atuais na construção e

reelaboração de programas de pós-graduação dessa área no Brasil.

O Centro Universitário Central Paulista, deste modo, reafirma neste Volume 9 da revista

Multiciência, o seu compromisso em divulgar o conhecimento científico, cultural e tecnológico

produzido e de qualidade.

Rodolfo Antônio de Figueiredo (Editor)

Mauro Masili (Editor Associado)
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INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DE POSTGRADO EN ENFERMERÍA

EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

Milagros POLLÁN 1

Blanca MARÍN 2

RESUMEN: Ese trabajo tiene por objetivo presentar la organización de la Investigación en
Enfermería de la Universidad Pública de Navarra - España. Los profesores/as conforman
diferentes grupos de Investigación en los que desarrollan líneas diferenciadas en función de sus
especialidades y/o áreas de conocimiento. Los estudios de postgrado oficial se están poniendo
en marcha en la actualidad, de acuerdo al nuevo marco normativo hacia la Convergencia
Europea. E se está impartiendo la primera edición del Master en Ciencias de la Salud, que
posibilita la formación en tres especialidades: Gestión de Cuidados de Enfermería, Salud Pública,
Investigación en Ciencias de la Salud. Las investigaciones en enfermería ten como objeto de
estudio establecer las bases científicas de las actividades de Enfermería; aumentar los
conocimientos existentes en la actividad profesional, para adaptarse a las nuevas situaciones;
mejorar el coste-efectividad de las actividades; disponer de evidencias para respaldar la petición
de recursos para Enfermería y defender un status profesional. Una profesión que no es capaz
de generar sus propios conocimientos científicos está destinada a depender de los conocimientos
aportados por las demás, con lo que su status pierde solidez. Las dificultades en la investigación
son limitación en su formación en metodología de la investigación, falta de concienciación de
los profesionales sobre la necesidad de investigar, escasa tradición investigadora, limitado
apoyo de las instituciones competentes, trabajo asistencial muy absorbente y inexistencia de
tiempo institucionalizado para investigar en Enfermería.

PALAVRAS-CLAVE: Enfermería; Posgrado; España.

Estado de la Cuestión

La historia de la Universidad Pública de Navarra es reciente. En este curso se cumplen
los 20 años de su creación, por iniciativa del Gobierno y Parlamento de Navarra, que consideró
importante y necesaria la existencia de un centro formativo superior impulsado y financiado
por fondos públicos. Su creación en el marco normativo imperante en ese momento (Ley de

1 Departamento de Psicología y Pedagogía, Universidad Pública de Navarra, Pamplona – España.
2 Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios; Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad Pública
de Navarra, Pamplona - España.
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Reforma Universitaria) le dota de una estructura fuertemente departamental, con una organización
de servicios centralizada. En la actualidad la Universidad cuenta con 22 Departamentos, 5
Centros y se imparten 26 titulaciones

Los Departamentos promueven actividades de carácter científico, técnico y artístico,
e impulsan la renovación científica y pedagógica del personal docente e investigador integrado
en ellos. Los profesores están adscritos a áreas de conocimiento y se constituyen en grupos de
investigación de acuerdo a intereses y líneas investigadoras. En el catálogo de Grupos de
Investigación cerrado a diciembre de 2006 aparecen 96 grupos de investigación, perteneciendo
28 de ellos a la rama de Ciencias Básicas y de la Salud, 28 a Ciencias Humanas y Sociales, 21
a la rama de Ingeniería y Tecnología y 19 a la de Ciencias Económicas y Jurídicas.

Los profesores que imparten docencia en la titulación de Enfermería pertenecen a 8
departamentos diferentes (Ciencias de la Salud, Ciencias del Medio Natural, Estadística e
Investigación Operativa, Derecho Público, Filología y Didáctica de la Lengua,  Producción
Agraria, Sociología, y Psicología y Pedagogía). Los profesores/as  conforman diferentes grupos
de Investigación en los que desarrollan líneas diferenciadas en función de sus especialidades y/
o áreas de conocimiento. Desde la perspectiva de la enfermería cabe destacar las líneas que
trabaja del grupo de investigación “Educación y Salud”: Prevención e intervención en
accidentalidad infantil, Diagnóstico y prevención de riesgos psicosociales (estrés laboral), Salud
Comunitaria, Salud Infantil, Neuropsicología del Lenguaje; y del grupo de “Epidemiología”:
Evaluación de Tecnología Sanitaria, Epidemiología ambiental, laboral, enfermedades alérgicas
y asma, Promoción de la Salud, Validación de Diagnósticos de Enfermería.

Los estudios de postgrado oficial se están poniendo en marcha en la actualidad, de
acuerdo al nuevo marco normativo hacia la Convergencia Europea. En la Escuela Universitaria
de Estudios Sanitarios de la Universidad Pública de Navarra se está impartiendo la primera
edición del Master en Ciencias de la Salud, que posibilita la formación en tres especialidades:
Gestión de Cuidados de Enfermería, Salud Pública, Investigación en Ciencias de la Salud. Las
dos primeras tienen una carga lectiva de 60 créditos cada uno y la de investigación tiene una
carga de 120 créditos.

Investigación en Enfermería

Introducción

La investigación es una forma de actuación humana orientada al conocimiento de la
realidad observable, del mundo que nos rodea y que en función de la técnica empleada para
procurar este conocimiento, aparecen diferentes subdivisiones y/o aplicaciones a las que
llamamos Formas de Conocimiento.

El objeto fundamental de la investigación en enfermería es crear y mantener una sólida
base científica para la practica, que promueva mejores resultados en los cuidados del paciente,
y de este modo conseguir que dicha actividad se fundamente científicamente, y permita el
desarrollo de una profesión autónoma.
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La investigación sanitaria es un elemento necesario para el éxito de cualquier estrategia
que se proponga mejorar la salud de los ciudadanos. La integración de la investigación con la
práctica clínica garantiza una mayor calidad de los servicios de salud y una mejor y más rápida
implantación de los avances científicos en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades, y un cuidado más ético y eficaz de los pacientes.

ENFERMERÍA

Objetivos Generales

Los objetivos fundamentales del conocimiento científico, en relación a su campo de
actuación, son cuatro:

-Describir: saber cómo es la realidad. ¿Qué elementos la forman y cuáles son sus
características?

-Explicar: establecer cómo se relacionan sus distintas partes o elementos. ¿Por qué es
como es la realidad?

-Predecir: Si sabemos cómo es un sector de la realidad y los factores que la explican,
estaremos en condiciones de predecir los acontecimientos que tendrán lugar en dicho sector
de la realidad

-Controlar: Del mismo modo, el conocimiento del cómo y el por qué de una realidad
faculta para actuar, para transformar esa realidad en mayor o menor grado.
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Objetivos Específicos de Enfermería

1.-Establecer las bases científicas de las actividades de Enfermería. El/la enfermero/a
se encuentra con situaciones en las que no existen fundamentos científicos sobre los que basar
su intervención.

2.-Aumentar los conocimientos existentes en la actividad profesional, para adaptarse
a las nuevas situaciones. Las necesidades de Salud de la Sociedad están en constante cambio.
La Enfermería debe investigar para saber adaptarse en cada momento a las nuevas situaciones.

3.-Encontrar la forma de mejorar el coste-efectividad de las actividades. Actualmente,
en España, la gestión de los recursos materiales está adquiriendo especial trascendencia.
Enfermería maneja gran parte de estos recursos y puede mejorar su relación coste-efectividad.

4.-Disponer de evidencias para respaldar la petición de recursos para Enfermería. Es
necesario un respaldo científico para justificar la reivindicación de nuestras necesidades.

5.-Defender un status profesional. Una profesión que no es capaz de generar sus
propios conocimientos científicos está destinada a depender de los conocimientos aportados
por las demás, con lo que su status pierde solidez.

Líneas Estratégicas en la Investigación

1. Garantizar la presencia y visibilidad de la investigación de enfermería en cuidados en
el Plan I+D+i, desarrollando estrategias y elaborando recomendaciones dirigidas a las estructuras
responsables de la planificación y gestión de la investigación

2. Potenciar la formación de las enfermeras en investigación colaborando con los
organismos implicados en la definición de competencias y contenidos docentes.

3. Fomentar el intercambio de conocimiento a nivel transnacional e incorporar la
actividad científica en cuidados en el Espacio Europeo de Investigación

4. Promover la actividad investigadora de los profesionales de enfermería y otros
profesionales afines sustentada científicamente respetando los principios éticos aceptados en
la Investigación en Ciencias de la Salud, desarrollando para ello las estrategias, actividades y
servicios necesarios.

5. Facilitar la transferencia de resultados de la investigación en cuidados y su aplicación
en la práctica de enfermería dentro de la estructura asistencial del Sistema Nacional de Salud.

6. Proponer y apoyar iniciativas que faciliten el desarrollo y difusión de los cuidados
de salud basados en la evidencia.

Dificultades en la Investigación

La investigación implica a veces dificultades y/o limitaciones que pueden hacerse más
evidentes en enfermería, pero que a su vez están determinando un interés creciente de mejora
y de lucha frente a los obstáculos que interfieren la investigación. Así, encontramos:

1-Limitación en su formación en metodología de la investigación
2-Falta de concienciación de los profesionales sobre la necesidad de investigar
3-Escasa tradición investigadora
4-Limitado apoyo de las instituciones competentes
5-Trabajo asistencial muy absorbente
6-Inexistencia de tiempo institucionalizado para investigar en Enfermería.
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Pese a todo cada vez son mayores los recursos y actuaciones no sólo en el ámbito
universitario que le es más propio y competente, sino también en las Instituciones Sanitarias,
que han permitido la creación de Institutos y Organizaciones destinadas al análisis de actuaciones
en materia de Investigación, y que han conseguido que en la actualidad Enfermería ocupe un
puesto relevante en el desarrollo de proyectos I+D+Ii.

La Investigación de Enfermería en la Universidad Pública de Navarra

Enfermería como Escuela Superior posee una entidad propia y eficiente dentro de los
Estudios que se imparten en la Universidad Pública de Navarra. Es conocido que estos estudios,
pese a la juventud de la Universidad, participan de una vetusta historia y de un largo recorrido
social, que han hecho de ella una de las carreras de mayor prestigio, y que se ponen de
manifiesto en la importancia que la actividad enfermera posee en nuestra comunidad.

La Escuela entiende su responsabilidad en la potenciación de líneas de investigación
específicas para el campo de la titulación de Enfermería, dejando el fomento de las actividades
investigadoras personales del profesorado a la competencia de los Departamentos y Grupos
de Investigación.

La importancia de estos estudios en la Universidad hace que sus objetivos estratégicos
y operativos entronquen de modo armónico en el  Plan Estratégico General de la Universidad
a los que están vinculados los objetivos de la Escuela

• Proyectando la actividad investigadora en el entorno
• Creando estructuras y herramientas para que la Universidad se implique en los

modelos de innovación
• Elaborando sus propios objetivos, entre los que podemos reseñar:
1. Favorecer la investigación en campos específicos de la titulación.
2. Asistir y participar en reuniones de investigación de enfermería
3. Organizar seminarios periódicos de presentación de proyectos de investigación

realizados por profesores del Centro o de otras Universidades.
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4. Favorecer la actividad investigadora interdisciplinar como respuesta a las
demandas del entorno

5. Conocer la actividad investigadora de los profesores vinculados a la docencia
del centro

6. Solicitar información a los profesores y elaborar un catálogo actualizado.
Las actividades de investigación se incardinan a su vez dentro de las competencias de

un Vicerrectorado de Investigación, así como de un organismo denominado Oficina  de
Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) que censan y publicitan las características
de los diferentes grupos de investigación, sus componentes, recursos, categoría profesional
que poseen sus miembros, las líneas prioritarias de investigación del grupo. Tales censos se
actualizan con una periodicidad anual no sólo en sus componentes sino en las actividades
ejecutadas cada dos años en materia de investigación (publicaciones, ponencias, congresos,
contratos, patentes, etc).

Como sistema motivacional de la actividad investigadora de los grupos y en función de
la actividad generada, y a resultas de la evaluación rigurosa premia económicamente las
actuaciones de los grupos, dejando que sea decisión de los componentes del grupo la distribución
y asignación del mismo.

Grupos Temas y Proyectos

El profesorado de enfermería en consonancia con las áreas objeto de estudio, y que
perfilan su especialización se incardinan en diferentes grupos, en función de:

• La Especialidad
• Las exigencias de las Disciplinas
• La interdisciplinariedad
Se llevan a cabo investigaciones básicas que conforman los pilares de las Ciencias

Aplicadas, Investigaciones Clínica relacionada con los ámbitos de Aplicación de los cuidados
y de su gestión, y conforman un amplio espectro investigador las actuaciones en Salud Pública
y Comunitaria, Epidemiología y Servicios de Salud.
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Con independencia de la Investigación de profesores/as Asociados, Médicos,
Profesores de otros Departamentos, y otro tipo de profesorado vinculado a la Universidad
resumiré algunas de las actuaciones y líneas de investigación priorizadas de profesoras del
Área de Enfermería.

Los Estudios de Postgrado en el Espacio Europeo de Educación Superior

1. ¿Qué es un programa de postgrado?

Los programas de postgrado comprenden los estudios de segundo y tercer ciclo
conducentes a la obtención de los títulos de master y doctor. En el ámbito de Enfermería y en
otras Titulaciones permitirán la continuidad en la formación, así como el desarrollo de la
investigación a través de la obtención de la Titulación correspondiente, y la continuidad de
estudios, obtención de la DEA (Diploma de Estudios Avanzados) que abre las vías de la
Investigación y de la obtención del Título de Doctor

El decreto no regula con detalle los contenidos de un programa de postgrado ya que la
diversidad de las universidades españolas y, dentro de ellas, de los distintos ámbitos de
conocimiento aconsejan dotar a los estudios de postgrado de la mayor flexibilidad para que,
en el ámbito de su autonomía, las universidades definan y desarrollen sus estrategias y la
organización de la formación especializada e investigadora. Por ello, la responsabilidad de
organizar estos programas corresponde a las universidades, que establecerán tanto la
composición y normas de funcionamiento de la comisión de estudios de postgrado como los
centros universitarios encargados de su desarrollo.

Este modelo flexible permite sistemas y contenidos diversos según el interés y perfil de
cada universidad o ámbito del conocimiento.

Un programa de postgrado puede, entre otras opciones, contener: un solo master, un
conjunto de materias o módulos conducentes a la obtención de varios títulos de master o
estudios de master y doctorado.

2. ¿Cómo se elaborarán los programas de postgrado?

Cada universidad elaborará y establecerá sus propios programas de postgrado. Una
Comisión de Estudios de Postgrado, designada por la universidad, los propondrá al Consejo
de Gobierno para su aprobación.

Para su implantación requerirán la autorización de la Comunidad Autónoma a la que
pertenezca la universidad.

3. La organización de los programas de postgrado ¿a qué centro corresponde?

Al que la Universidad determine. Podría ser un departamento, una facultad o un instituto
universitario de investigación. Así mismo, las universidades podrán establecer centros de
postgrado, que actuarán como coordinadores de dichos programas.
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4. ¿Cuál es el órgano responsable del programa?

El que la universidad determine. Podría ser un departamento, una facultad, un instituto
universitario de investigación o un centro de postgrado establecido al efecto.

5. Un programa de postgrado ¿puede ser sólo el doctorado?

Sí. Se podrá constituir una unidad específica de doctorado diferenciada de los estudios
conducentes a la obtención de los títulos de Master si el número de doctorandos e investigadores
implicados, la complejidad de la actividad formativa y la dimensión internacional en la etapa
doctoral de un programa de postgrado así lo aconsejan.

6. ¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante para solicitar el acceso a un programa
de postgrado?

Estar en posesión de un título de grado español (o un título universitario obtenido por
sistemas anteriores) o equivalente extranjero.
Excepcionalmente, previa solicitud individual y razonada del interesado, las universidades podrán
admitir a los estudiantes que, sin estar en posesión de un título de grado, acrediten haber
superado al menos 180 créditos de las enseñanzas de primer ciclo, siempre y cuando entre
éstos esté comprendida la totalidad de los contenidos formativos comunes de un título de
grado.

7. ¿Será imprescindible la homologación previa de los títulos obtenidos en el extranjero
para acceder a un programa de postgrado?

Es el requisito normal para el acceso. Excepcionalmente, las universidades podrán
admitir a titulados extranjeros sin la necesidad de homologación del título, previa comprobación
de que dichos estudios acreditan un nivel de formación equivalente a los títulos españoles de
grado.
La admisión al programa no significará el reconocimiento ni la homologación del título previo.
El título de master o de doctor obtenido tendrá plena validez oficial.

8. ¿Cualquier grado da acceso a cualquier master o cualquiera de éstos a cualquier
doctorado?

Sí, pero esto no significa la admisión automática. La definitiva admisión la realizará el
órgano responsable del programa de postgrado correspondiente, según los criterios que
establezca cada universidad.

9. ¿Pueden proponerse programas de postgrado interuniversitarios?

Sí, mediante la firma de convenios entre las universidades (españolas y/o extranjeras)
participantes. En el convenio deben establecerse las condiciones para su desarrollo y para la
gestión de los expedientes de los estudiantes, así como los procedimientos para la expedición
y custodia del título.
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10. ¿Cómo se regulan y organizan los postgrados conjuntos internacionales?

El Ministerio de Educación y Ciencia regulará las condiciones y requisitos para la
homologación del título y la organización de los estudios que incluirán el establecimiento de
convenios entre las universidades participantes. En el convenio se establecerán las condiciones
para el desarrollo del programa y para la gestión de los expedientes de los estudiantes, así
como los procedimientos para la expedición y custodia del título.

11. ¿Qué deben hacer los estudiantes que ya han iniciado estudios de tercer ciclo
según normas anteriores?

Se les aplicarán las disposiciones reguladoras de doctorado y expedición del título de
doctor por las que hubieran iniciado los mencionados estudios. En todo caso, el régimen
relativo a elaboración, tribunal, defensa y evaluación de la tesis doctoral, previsto en los artículos
11 a 13 del RD 56/2005, será aplicable a dichos estudiantes a partir de los seis meses de su
entrada en vigor.

Los estudiantes que hayan cursado estudios parciales de doctorado en el marco de lo
dispuesto por el RD 778/1998 o normas anteriores, podrán acceder a un programa de postgrado
y obtener el título de master, y podrán solicitar el reconocimiento de los créditos
correspondientes a los cursos y trabajos de iniciación a la investigación realizados.

Postgrado en Ciencias de la Salud

Universidad que lo imparte: Universidad Pública de Navarra. Instituciones públicas y privadas
participantes: Departamento de Salud del Gobierno de Navarra: colaboración que posibilita la
utilización de los recursos de los centros sanitarios de la red pública de Navarra para la docencia
universitaria y la investigación en el campo de las Ciencias de la Salud (BON núm 19 de 12 de
febrero de 1999).

Descripción General del Programa

Objetivos y estructura

Con el programa de Ciencias de la Salud se pretende:

• La especialización del estudiante en su formación profesional e
investigadora en el ámbito de las Ciencias de la Salud, de forma que le permita profundizar
en campos específicos y generar conocimiento.

• La capacitación de los profesionales de enfermería para integrar las claves
de la gestión de cuidados, la organización de los procesos asistenciales y el uso óptimo
de los recursos disponibles, de manera que se incremente la calidad de los cuidados que
aporta y esté en condiciones de coordinar equipos de trabajo.
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• La formación metodológica básica que permita optimizar la adquisición
de conocimientos y habilidades necesarias para la práctica de la Salud Pública por
profesionales sanitarios y no sanitarios.

• La formación en metodología de investigación para adquirir la
capacitación necesaria para realizar estudios de investigación en el campo de Ciencias
de la Salud.

Estructura Académica

Se plantea un programa con una titulación genérica de “Master en Ciencias de la
Salud”, abierto a varias especialidades o trayectorias. En el momento actual, se presentan
tres, pero queda la posibilidad de ir incorporando otras especialidades en función de las
necesidades sociales y los desarrollos académicos que se vayan generando en el futuro.

El “Master en Ciencias de la Salud” contiene tres especialidades, con cargas lectivas
diferentes y por lo tanto con duración de uno o dos años:

a. Dos títulos profesionalizantes, de 60 créditos
• Master en Ciencias de la Salud: Especialidad Gestión de Cuidados de

Enfermería.
• Master en Ciencias de la Salud: Especialidad Salud Pública.
b. Un título para la formación en investigación, de 120 créditos
• Master en Ciencias de la Salud: Especialidad Iniciación a la Investigación.

Se contempla la posibilidad de que quienes hayan finalizado los master
profesionalizantes puedan hacer el de investigación, cursando el segundo año previsto en
éste y eligiendo como optativas además las asignaturas que se ofertan también en el primer
año.

También existe la posibilidad de que el estudiante seleccione una trayectoria particular,
con asignaturas ofertadas en las tres especialidades, y obtenga el título genérico de Master
en Ciencias de la Salud.

Se han diseñado asignaturas transversales a todas las especialidades, que pretenden
dar un perfil de análisis intercultural, de formación en comunicación y metodología educativa
y de fundamentación en la lectura crítica e interpretación de la evidencia científica.

Además hay asignaturas comunes a las especialidades de Gestión de Cuidados de
Enfermería y Salud Pública (Legislación Sanitaria y Bioética, y Gestión de Servicios de
Salud) y comunes a las especialidades de Salud Pública e Iniciación a la Investigación
(Bioestadística).
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Nursing investigation and post-graduated formation in Universidad Pública de Navarra

ABSTRACT: This paper aims to show the organization of the nursing research and post-
graduation in Universidad Pública de Navarra - Spain. The official post-graduation courses
are oriented by the European Convergence and, nowadays, the University is offering the first
edition of the Master in Health Science, with three areas: Health Care Management, Public
Health and Research in Health Science. Objects of nursing researches are the establishment of
scientific base of the activities, the increment of existing knowledge in professional activity for
adaptation to new situations, the increment of cost-benefit of activities and the rise of evidences
to justify resource solicitation to nursing, as well as to defend the professional status. The main
barriers found are the limitations in science methodology formation, the lack of perception on
the necessity of research, the few tradition of research, the limited support of institutions, the
large amount of assistance work, and the non-existence of institutionalized time to make research.

KEYWORDS: Nursing; Post-graduation; Spain.
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FLORISTIC SURVEY OF MEDICINAL PLANTS GROWN
BY THE POPULATION OF A  SOUTHEASTERN BRAZILIAN CITY

Rodolfo Antônio de FIGUEIREDO 1

ABSTRACT: This study is focused on a survey of medicinal pants grown by a urban population
in Southeastern Brazil, as well as on the equivalence between medicinal uses indicated by it for
each species as compared to those found in the literature. The survey indicated the occurrence
of 100 vegetal species, pertaining to 47 families. Forty-five of these species belong to exotic
genera and the uses of 22 of them differ from those indicated in the literature. Results found that
the assortment of medicinal plants cultivated in the urban area was similar to that found in
traditional and urban communities in Brazil. This study allowed the graduating students to
experience the construction of a scientific methodology on the medicinal plant survey, wich can
contribute to their future professional work.

KEYWORDS: Ethnobotany; Urban ecology; Undergraduate education.

Introduction

The term ‘ethnobotany’ was first used in 1896 to denote the use of plants by indigenous
populations (HARSHBERGER, 1896). Nowadays, this concept has expanded to participate
in the field of economic botany, which is the study of useful plants that have been adaptated to
human habitats (WICKENS, 1990). However, city populations and their knowledge about
medicinal plants have been neglected by ethnobotanists, who continue to focus on native
populations (COTTON, 1996).

In the American Continent, ethnobotanic studies began in 1492 with the discovery, by
Christopher Columbus’s expedition, of several vegetal species used by natives subsequently
viewed as of economic value (COTTON, 1996). Since then, knowledge on the uses of medicinal
plants by American populations has greatly increased.

Ethnobotanic studies in Brazil have focused on indigenous (BALÉE, 1999) and traditional
communities (AMOROZO & GÉLY, 1988; BEGOSSI et al., 1993). Nonetheless, more recent
studies have also begun to concentrate on specific Brazilian ecosystems, such as the Amazon
jungle (FIGUEIREDO et al., 1993; DI STASI & HIRUMA-LIMA, 2002), the cerrado, i.e.,
vegetation areas ranging from tropical broadleaf woodlands to scrublands, occurring in central
regions of the country (ANDERSON & POSEY, 1985; GUARIN NETO & MORAES,

1 Docente do Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, Rua Miguel Petroni 5111, 13563-470,
São Carlos, São Paulo; Biólogo da CEMA/UFSCar. Email: prof_raf@hotmail.com
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2003), the caatinga, i.e., forest composed of stunted trees and thorny bushes, found in areas
of small rainfall in Northeast of Brazil (ALBUQUERQUE & ANDRADE, 2002) and the
restinga, i.e., low coastal grassland frequently submerged by tidal water (FONSECA-KRUEL
& PEIXOTO, 2004).

There are, however, still few ethnobotanic studies on Brazilian urban ecosystems. It is
fundamental to developing countries, such as Brazil, surveying their vegetal diversity to be
capable of gauging the potential economic use and promote the regional flora conservation
(ROSSATO et al., 1999; JAIN, 2004). Beyond the interest in new uses of medicinal plants
(HEINRICH, 2003), ethnobotanic studies have also been employed to establish strategies to
save ecosystems (PRANCE et al., 1987; PHILLIPS et al., 1994; ALBUQUERQUE, 1999).

Given that Brazil’s urban ecosystems flore is little known (CLEMANTS, 1990), and
that efforts have been made to increase public understanding of Brazilian urban plants
(FIGUEIREDO, 1991, 1997; OSÓRIO, 1989; CÂMARA et al., 2003; ALBUQUERQUE
et al., 2005; REIS et al., 2006), it was the goal of this study to survey plant species found in
a brazilian urban area, focusing on medicinal plants cultivated in its house gardens. It also aimed
verifying the number of native and exotic species cultivated and their medicinal uses as indicated
by the population. Another intent of the study was to introduce undergraduating students on
ethnobotanic data collection.

Material and Methods

Methodology employed in this study was the anthropologic survey, using semi-structured
interviews (COTTON, 1996). In these interviews, household members were asked about the
presence of medicinal species in their gardens and the uses they attributed to them.

To sample the houses, undergraduate students of a regular discipline offered in 2004
were divided in ten groups. Each group focused in ten houses of one street in São Carlos city,
a medium-size town (approximately 200,000 inhabitants) in São Paulo state, Southeastern
Brazil. So, a total of 10 streets and 100 houses were surveyed.

After interviewing the household member, plants indicated by him or her were collected
by the students and identified at a specific level during the laboratory practical classes, using
dicotomic keys and pictoric guides. For each vegetal species, the use reported by the household
members was compared to that found in pertinent scientific literature (CRUZ, 1965; RIZZINI,
1978; SANTOS et al., 1988; LORENZI & MATOS, 2002; OLIVEIRA & AKISUE, 2003).

Results

A total of 100 vegetal species, distributed among 47 families (Table 1), were found to
be grown in residences under investigation (4.00 ± 4.28; average ± SD plant species per
residence; N = 100) (Figure 1). Forty-five of these species belong to genera introduced in
Brazil. In 11 households, members reported growing no medicinal plants. In most of the
residences, 1-3 vegetal species are cultivated.
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The use indicated by the population for each species and its corresponding use found
in scientific literature is shown in Table 1. It was possible to verify that the indicated uses of 24
vegetal species corresponded to those described in the literature, whereas there was no
correspondence for 22 of them.

Figure 1: Frequency distribution of the number of plant species per residence in southeastern Brazil.

Table 1  Medicinal plant species found in urban residences of southeastern Brazil. The correspondence
between popular use indication and the use informed in scientific publications signifies: (+) = total
correspondence; (±) = partial correspondence; (-) = no correspondence.



21Multiciência, São Carlos, 9: 18-27, 2008

FLORISTIC SURVEY OF MEDICINAL PLANTS GROWN BY THE POPULATION OF A SOUTHEASTERN BRAZILIAN CITY



22 Multiciência, São Carlos, 9: 18-27, 2008

Rodolfo Antônio de Figueiredo

Discussion

The number of plant species found in that specific urban area is similar to those indicated
by investigations carried out in other brazilian urban areas. Alcântara Júnior et al. (2005), in
their study on an urban population in the semi-desert region of Northeastern Brazil, found 50
medicinal plant species. Di Stasi et al. (2002) interviewed 200 people in rural and urban
regions in the south of São Paulo state and surveyed the medicinal use of 114 vegetal species.
Fuck et al. (2005) found 31 vegetal species of medicinal use by urban populations of southern
Brazil. Silva & Andrade (2005) interviewed 17 people in a town in northeastern Brazil and
found 94 medicinal plant species, 56% of which were grown in house gardens.

The surveys carried out among traditional Brazilian populations have also shown that
the diversity of medicinal species in use is similar to the one found in this study. Most species,
however, are not always cultivated in households, but sometimes collected by traditional
populations nearby natural environments. Albuquerque & Andrade (2002) reported 108
medicinal species used by the population in the caatinga; Amorozo (2002) reported 228
species used by the population in pantanal, 94 of them were home grown; Figueiredo et al.
(1993) found 90 species used by traditional families in Mata Atlântica; and Souza & Felfili
(2006) reported 103 medicinal species in the cerrado. In addiction, Begossi et al. (2002)
interviewed 449 people in coastal communities of the States of São Paulo and Rio de Janeiro
(Southeast Brazil) and were referred to 227 medicinal plants.

This study showed that investigated population did not know the potential uses of
several species they cultivated. Folk knowledge constitutes an important source of information
for research on therapeutic drugs. However, Brazil’s rural populations’ knowledge about plants
is quickly vanishing (VOEKS & LEONY, 2004). Besides, availability of medicinal vegetal
species is diminishing due to degradation of natural environments. In this context, ethnobotanic
investigation may help to prevent irreplaceable loss of folk knowledge and regional biodiversity
(BERMÚDEZ et al., 2005).
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This particular urban population still preserves its predecessors knowledge on the use
of a great number of medicinal plants. The occurrence of vegetal species found to have different
indications in the literature show that this population knows additional uses for them. This
knowledge is mainly imparted by older generations, as indicated by other studies
(LONGUEFOSSE & NOSSIN, 1996), which suggests the establishment of municipal venues
where older people can share their knowledge with youngsters, so that medicinal plants will
continue to be grown in urban environments.

The great number of medicinal species grown in house gardens is vital to increase
biodiversity of urban environments, which may provide sustenance to anthropic animals that
feed on nectar, pollen, oils, fruit and seeds (PIMENTEL et al., 1997; HEARD, 1999). These
animals, in turn, can effectively pollinate and disperse these species, thus allowing their
reproductive continuity in urban environments.

However, due to the presence of exotic vegetal species cultivated by these populations,
it is equally important to constantly monitor native vegetation near urban areas as to the incidence
of exotic plants whose diaspores are dispersed by wind and fruit-eating animals. It is
recommended that these species be removed from native environments, in order not to compete
with local flora, and replanted in urban environments (FIGUEIREDO & MOTTA JUNIOR,
1997).

The estimation of the diversity of resources used by native populations may be useful
when planning conservation areas and their management (BEGOSSI, 1996). The study was
important to identify the diversity of medicinal plant species cultivated in urban areas, similarly
to that found in native areas. The reported species are probably the ones that best adapt to the
environmental conditions of the region and urban environment under consideration.

In this study, the undergraduate students activities during research project maybe enable
several of them to reflect about the utility of scientific research on professional activities and the
nature of scientific knowledge, in spite of the proposition of the theme, the methodology and
the analysis of the data were all carried out by the teacher. Because it is not uncommon these
days for professionals to be involved in all levels of scientific research, this introduction of
undergraduate students to the world of scientific research during a regular discipline should
also be considered in politic-pedagogic projects.
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Levantamento florístico das plantas medicinais cultivadas pela população de uma cidade
do sudeste brasileiro

RESUMO: Este estudo focalizou o levantamento de plantas medicinais cultivadas por uma
população urbana do sudeste brasileiro, assim como a equivalência entre o uso medicinal
indicado para cada espécie com o uso encontrado na literatura. O levantamento indicou a
ocorrência de 100 espécies vegetais pertencentes a 47 famílias. Quarenta e cinco dessas
espécies pertencem a gêneros exóticos e o uso de 22 delas diferiu do indicado na literatura.
Os resultados também sugerem que as espécies vegetais cultivadas nesta cidade são similares
às encontradas em outros estudos com comunidades urbanas e tradicionais no Brasil. Além
disso, este estudo permitiu que estudantes de graduação experenciassem a construção de uma
metodologia científica para fazer o levantamento de plantas medicinais, o que pode contribuir
para seu trabalho futuro.

PALAVRAS-CHAVE: Etnobotânica; Ecologia urbana; Ensino de graduação.

Bibliographical References

ALBUQUERQUE, U. P. La importancia de los estudios etnobiológicos para establecimento
de estrategias de manejo y conservación en las florestas tropicales. Biotemas, v. 12, p. 31-
47, 1999.

ALBUQUERQUE, U. P.; ANDRADE, L. H. C. Conhecimento botânico tradicional e
conservação em uma área de caatinga no estado de Pernambuco, nordeste do Brasil. Acta
Botanica Brasilica, v. 16, p. 273-285, 2002.

ALBUQUERQUE, U. P.; ANDRADE, L. H. C.; CABALLERO, J. Structure and floristics of
homegardens in Northeastern Brazil. Journal of Arid Environments, v. 62, p. 491-506,
2005.

ALCÂNTARA JUNIOR, J. P.; AYALA-OSUNA, J. T.; QUEIROZ, S. R. O. D.; RIOS, A.
P. Levantamento etnobotânico e etnofarmacológico de plantas medicinais do município de
Itaberaba-BA para cultivo e preservação. Sitientibus Série Ciências Biológicas, v. 5, p. 39-
44, 2005.

AMOROZO, M. C. M. Uso e diversidade de plantas medicinais em Santo Antonio do Leverger,
MT, Brasil. Acta Botanica Brasilica, v. 16, p. 189-203, 2002.

AMOROZO, M. C. M.; GÉLY, A. Uso de plantas medicinais por caboclos do baixo Amazonas,
Barbacena, Pará, Brasil. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Botânica, v. 4, p.
47-131, 1988.



25Multiciência, São Carlos, 9: 18-27, 2008

FLORISTIC SURVEY OF MEDICINAL PLANTS GROWN BY THE POPULATION OF A SOUTHEASTERN BRAZILIAN CITY

ANDERSON, A. B.; POSEY, D. A. Manejo de cerradão pelos índios Kayapó. Boletim do
Museu Paraense Emílio Goeldi, Botânica, v. 2, p. 77-98, 1985.

BALÉE, W. L. Footprints of the forest: Ka’apor ethnobotany. New York: Columbia
University Press, 1999. 416p.

BEGOSSI, A. Use of ecological methods in ethnobotany: diversity indices. Economic Botany,
v. 50, p. 280-289, 1996.

BEGOSSI, A.; HANAZAKI, N.; TAMASHIRO, J. Y. Medicinal plants in the Atlantic Forest
(Brazil): knowledge, use, and conservation. Human Ecology, v. 30, p. 281-299, 2002.

BEGOSSI, A.; LEITÃO FILHO, H. F.; RICHERSON, P. J. Plant uses in a Brazilian coastal
fishing community (Búzios Island). Journal of Ethnobiology, v. 13, p. 233-256, 1993.

BERMÚDEZ, A.; OLIVEIRA-MIRANDA, M. A.; VELAZQUEZ, D. La Investigación
etnobotánica sobre plantas medicinales: una revisión de sus objetivos y enfoques actuales.
INCI, v. 30, p. 453-459, 2005.

CÂMARA, P. E.; TEIXEIRA, R.; LIMA, J.; LIMA, J. Urban mosses from Recanto das
Emas, Distrito Federal, Brazil. Acta Botanica Brasilica, v. 17, p. 507-513, 2003.

CLEMANTS S A short bibliography of urban floras. Urban Habitats, v. 1, p. 25-29, 1990.

COTTON, C. M. Ethnobotany: principles and applications. Chichester: John Wiley &
Sons, 1996. 424p.

CRUZ, G. L. Livro verde das plantas medicinais e industriais do Brasil. Belo Horizonte:
Veloso S.A., 1965. 865p.

DI STASI, L. C.; HIRUMA-LIMA, C. A. Plantas medicinais na Amazônia e na Mata
Atlântica. São Paulo: Editora Unesp, 2002. 604p.

DI STASI, L. C.; OLIVEIRA, G. P.; CARVALHAES, M. A.; QUEIROZ, M. Jr.; TIEN, O.
S.; KAKINAMI, S. H.; REIS, M. S. Medicinal plants popularly used in the Brazilian tropical
Atlantic Forest. Fitoterapia, v. 73, p. 69-91, 2002.

FIGUEIREDO, G. M.; LEITÃO FILHO, H. F.; BEGOSSI, A. Ethnobotany of Atlantic Forest
coastal communities: diversity of plant uses in Gamboa (Itacuruçá island, Brazil). Human
Ecology, v. 21, p. 419-430, 1993.



26 Multiciência, São Carlos, 9: 18-27, 2008

Rodolfo Antônio de Figueiredo

FIGUEIREDO, R. A. Espécie-especificidade das vespas de figo: um estudo com figueiras
exóticas. Ciência e Natura, v. 13, p. 117-121, 1991.

FIGUEIREDO, R. A. Testing a biological model of adaptation for the exotic tree Michelia
champaca L. (Magnoliaceae) in Brazil. Ciência e Cultura, v. 49, p. 278-280, 1997.

FIGUEIREDO, R. A.; MOTTA JUNIOR, J. C. Figueira-asiática, a invasora de cidades.
Ciência Hoje, v. 22, p. 60-62, 1997.

FONSECA-KRUEL, V. S.; PEIXOTO, A. L. Etnobotânica na Reserva Extrativista Marinha
de Arraial do Cabo, RJ, Brasil. Acta Botanica Brasilica, v. 18, p. 177-190, 2004.

FUCK, S. B.; ATHANÁZIO, J. C.; LIMA, C. B.; MING, L. C. Plantas medicinais utilizadas
na medicina popular por morapaines da área urbana de Bandeirantes, PR, Brasil. Semina:
Ciências Agrárias, v. 26, p. 291-296, 2005.

GUARIM NETO, G.; MORAIS, R. G. Recursos medicinais de espécies do cerrado de Mato
Grosso: um estudo bibliográfico. Acta Botanica Brasilica, v. 17, p. 561-584, 2003.

HARSHBERGER, J. W. The purposes of ethnobotany. Botanical Gazette, v. 21, p. 146-
154, 1896.

HEARD, T. A. The role of stingless bees in crop pollination. Annual Review of Entomology,
v. 44, p. 183-206, 1999.

HEINRICH, M. Ethnobotany and natural products: the search for new molecules, new
treatments of old diseases or a better understanding of indigenous cultures? Current Topics in
Medicinal Chemistry, v. 3, p. 141-154, 2003.

JAIN, S. K. Objective ethnobotany - traditional knowledge, modern approaches. Ethnobotany,
v. 16, p. 1-9, 2004.

LONGUEFOSSE, J. L.; NOSSIN, E. Medical ethnobotany survey in Martinica. Journal of
Ethnopharmacoly, v. 53, p. 117-42, 1996.

LORENZI, H.; MATOS, J. F. A. Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas. Nova
Odessa: Editora Plantarum, 2002. 512p.

OLIVEIRA, F.; AKISUE, G. Fundamentos de farmacobotânica. São Paulo: Editora Atheneu,
2003. 178p.



27Multiciência, São Carlos, 9: 18-27, 2008

FLORISTIC SURVEY OF MEDICINAL PLANTS GROWN BY THE POPULATION OF A SOUTHEASTERN BRAZILIAN CITY

OSÓRIO, H. S. Contribution to the lichen flora of Brazil. XXIII: lichens from São Paulo city.
Mycotaxon, v. 36, p. 161-162, 1989.

PIMENTEL, D.; WILSON, C.; McCULLUM, C.; HUANG, R.; DWEN, P.; FLACK, J.;
TRAN, Q.; SALTMAN, T.; CLIFF, B. Economic and enviromental benefits of biodiversity.
BioScience, v. 47, p. 747-757, 1997.

PRANCE, G. T.; BALÉE, W.; BOOM, B. M.; CARNEIRO, R. L. Quantitative ethnobotany
and the case for conservation in Amazonia. Conservation Biology, v. 1, p. 296–310, 1987.

PHILLIPS, O.; GENTRY, A. H.; REYNEL, C.; WILKIN, P.; GÁLVES-DURAND, B. C.
Quantitative ethnobotany and Amazonian conservation. Conservation Biology, v. 8, p. 225-
248, 1994.

REIS, V.; LOMBARDI, J. A.; FIGUEIREDO, R. A. Diversity of vascular plants growing on
walls of a Brazilian city. Urban Ecosystems, v. 9, p. 39-43, 2006.

RIZZINI, C. T. Árvores e madeiras úteis do Brasil. São Paulo: Editora Edgard Blücher, 1978.
294p.

ROSSATO, S. C.; LEITÃO FILHO, H. F.; BEGOSSI, A. Ethnobotany of caiçaras of the
Atlantic Forest coast (Brazil). Economic Botany, v. 53, p. 387-395, 1999.

SANTOS, C. A. M. S.; TORRES, K. R.; LEONART, R. Plantas medicinais: herbarium,
flora et scientia. Curitiba: Editora Ícone, 1988. 160p.

SILVA, A. J. R.; ANDRADE, L. H. C. Etnobotânica nordestina: estudo comparativo da relação
entre comunidades e vegetação na Zona do Litoral – Mata do Estado de Pernambuco, Brasil.
Acta Botanica Brasilica, v. 19, p. 45-60, 2005.

SOUZA, C. D.; FELFILI, J. M. Uso de plantas medicinais na região de Alto Paraíso de
Goiás, GO, Brasil. Acta Botanica Brasilica, v. 20, p. 135-142, 2006.

SOUZA, V. C.; LORENZI, H. Botânica sistemática: guia ilustrado para identificação
das famílias de Angiospermas da flora brasileira, baseado em APG II. Nova Odessa:
Editora Plantarum, 2005. 639p.

VOEKS, R. A.; LEONY, A. Forgetting the forest: assessing medicinal plant erosion in eastern
Brazil. Economic Botany, v. 58, p. 294-306, 2004.

WICHENS, G. E. What is economic botany? Economic Botany, v. 44, p. 12-28, 1990.



28 Multiciência, São Carlos, 9: 28-37, 2008

Sandra Protter Gouvêa

MICROALGAS DO PARQUE ECOLÓGICO DE SÃO CARLOS, SP COMO
BASE PARA MATERIAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: SENSIBILIZAÇÃO

PARA A PRESERVAÇÃO DE AMBIENTES AQUÁTICOS

Sandra Protter GOUVÊA 1

RESUMO: As microalgas representam habitantes de corpos aquáticos dotadas de grandes
importâncias ecológicas, justificando também a import2ância da preservação de corpos
aquáticos. A educação ambiental, como ferramenta de sensibilização para a preservação, foi o
enfoque deste trabalho para o desenvolvimento de atividades tendo como base as microalgas.
O arquivo fotográfico de microalgas do Parque Ecológico de São Carlos foi usado para compor
4 conjuntos de atividades em educação ambiental, que envolveram a elaboração de jogos,
cartilhas, folders informativos e painel interativo entre outros materiais de apoio. As propostas
de uso destes materiais se estendem ao Parque Ecológico como também a escolas e centros
de educação ambiental, com a possibilidade de adaptação de seus conteúdos a partir de
arquivos eletrônicos editáveis.

PALAVRAS-CHAVE: Algas; Ambientes aquáticos; Educação ambiental; Preservação.

Introdução

O vasto campo de estudo das ciências e o domínio da educação ambiental são
juntos a promessa da preservação das formas de vida do nosso planeta, por via da sensibilização,
conhecimento e conscientização dos humanos. Hoje eles representam os protagonistas de
mudanças importantes no habitat do planeta Terra, afetando comunidades aquáticas, terrestres
e mesmo o clima mundial.

As ciências biológicas têm vários escopos, entre eles o levantamento e caracterização
de espécies dos mais variados habitats. Com a educação ambiental, esses escopos expandem-
se para alcançar a meta do respeito às vidas futuras, assim como da qualidade de vida presente.

1  Ciências Biológicas, Centro Universitário Central Paulista, CEP 13563-470, São Carlos, SP, Brasil.
Email: spgouvea@gmail.com
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A educação ambiental visa a modificar as atitudes em relação ao ambiente e promover
o entendimento das inter-relações entre seres humanos, suas culturas e seus meios biofísicos.
Ela pode ser base prática das tomadas de decisões e da ética que conduzem para a melhoria
da qualidade de vida. Materiais educacionais voltados à educação ambiental buscam a
percepção ambiental, a sustentabilidade, a educação do público em geral e subsídios para a
sociedade, o poder público e os educadores ambientais no desenvolvimento de programas e
projetos. As metodologias e materiais desenvolvidos para essa finalidade visam ainda à
comunicação e à participação da sociedade em temas locais, de forma interativa e dinâmica,
nas questões ambientais (DIAS, 1998; SATO, 2002).

As microalgas exercem um importante papel ecológico em ecossistemas aquáticos;
entre eles, a significativa contribuição na produtividade primária de lagoas, reservatórios e
rios. Esses seres são microscópicos e, no entanto, são grandes produtores de oxigênio, além
de terem importante papel em servir como base para cadeias alimentares. Elas são utilizadas
em vários procedimentos, como em lagoas de estabilização nas estações de tratamento de
esgoto, e no desenvolvimento de metodologias com as microalgas como bioindicadoras da
qualidade da água (BRONMARK; HANSSON, 2000; VAN DEN HOEK; MANN; JAHNS;
1995).

Em consideração às importâncias ecológicas conferidas às microalgas e seus habitats
aquáticos, este trabalho teve como objetivo o enfoque dos vegetais aquáticos microscópicos
como temas de trabalhos em educação ambiental para a preservação. Em suma, considerando
as grandes áreas abordadas, o conhecimento das ciências biológicas foi usado na coleta,
identificação, classificação e coleção de arquivo fotográfico dos gêneros de microalgas presentes
em ambientes aquáticos do parque. Na área da educação ambiental, o objetivo foi estendido
para o uso das microalgas como base para materiais educativos, sensibilizadores da população
da região para a preservação da qualidade de ambientes aquáticos e seu entorno.

A justificativa deste trabalho foi centrada na popularização do conhecimento da vida
microscópica, para promover a sensibilização frente à necessidade da manutenção da qualidade
de água para preservar flora e fauna de maneira diversa e equilibrada.

Materiais e Métodos

Os trabalhos em educação ambiental tiveram como fonte de informação e imagens o
levantamento das microalgas do Parque Ecológico, como parte da 1ª fase do projeto de
extensão “Microalgas do parque ecológico – importância da preservação de vida
microscópica”, do Curso de Ciências Biológicas da Unicep – São Carlos. Este estudo é
composto por arquivo fotográfico, identificação e classificação dos gêneros (GOUVÊA et al.,
2007).

Uma vez apresentado o arquivo fotográfico das microalgas (Figura 1) e o objetivo
de desenvolver trabalhos em educação ambiental, grupos de trabalho de estudantes do 4º e 6º
períodos do Curso de Ciências Biológicas no ano de 2007, participantes da 2ª fase do projeto
de extensão propuseram os seguintes temas (Figura 2): (1) a confecção de cartilhas com jogos
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e brincadeiras interativos e educativos; (2) material para auxílio de elaboração de aula prática
em laboratório de Ciências (1º e 2º graus), com dicas de coleta, observação e classificação de
microalgas em microscópio ótico; (3) painel interativo de cadeia alimentar; (4) folder informativo
sobre as microalgas; (5) jogos de memória e de identificação de microalgas.

Figura 1: Fotomicrografias de algumas microalgas do Parque Ecológico de São Carlos, SP, usadas para
composição dos materiais para educação ambiental (aumento 400x).

Figura 2: Propostas de elaboração de materiais para educação ambiental com o tema das microalgas.
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O desenvolvimento dos trabalhos foi realizado ao longo de um semestre, em reuniões
em sala de aula, com o uso de computador portátil e mídia contendo o arquivo fotográfico das
microalgas. O apoio para o desenvolvimento dos materiais incluiu a busca de literatura para
cada tema e instruções de como usar programas de computador para tratamento de imagens
(Microsoft Paint, Adobe Photoshop). A confecção dos materiais (painel, posters, cartilhas,
jogos, etc) foi feita com uso de computadores, impressoras de jato de tinta coloridas e materiais
de escritório em geral (papel A4, cola, tesoura, plástico adesivo, cartolina, etc.).

Resultados e Discussão

Ao todo, 4 grupos de trabalho acompanharam o projeto de extensão até o final do
semestre, gerando e finalizando 4 conjuntos de materiais voltados a atividades em educação
ambiental, com 1 ou mais elementos para viabilizar as atividades pretendidas por tema. A
relação dos trabalhos por grupo de trabalho é apresentada na Tabela 1.

O Grupo 1 elaborou materiais com a proposta de atividade no Parque Ecológico,
contendo uma cartilha com brincadeiras e informações relacionadas às microalgas e ao parque,
um mapa de localização do núcleo de educação ambiental no parque, uma lista de participantes
por evento realizado e um poster de divulgação do evento (Figura 3). Embora o tema central
seja o Parque Ecológico, os arquivos digitais dos trabalhos desenvolvidos permitem a adaptação
para atividades em educação ambiental em outros ambientes.

O Grupo 2 compôs um conjunto de jogos de memória. As fotos das microalgas
foram usadas como base para jogo tradicional, com os cartões sendo dispostos aos pares
para identificação da posição de algas idênticas. Mais duas formas alternativas de jogo foram
desenvolvidas, com material de apoio composto por painéis com fotos de algumas das algas
pertencentes aos cartões. Em uma dessas formas (2ª opção de jogo), o objetivo é o de
reconhecer no painel as figuras dos cartões correspondentes. Em uma 3ª opção, a montagem
do jogo consiste em imprimir no verso dos cartões informações básicas das microalgas e, por
essas informações, chega-se à alga exposta no painel (Figura 4). As duas primeiras formas
podem ser jogadas por alunos de qualquer faixa etária, mesmo aqueles ainda não alfabetizados.
A 3ª opção é para alunos que já sabem ler e é mais bem aproveitada posteriormente a aulas
práticas com observação das microalgas no microscópio, com ajuda de cartilha de identificação
das algas.

Uma cartilha contendo apresentação e introdução ao estudo das algas, regras de
nomenclatura, além de orientações para coleta e identificação de vários representantes foi
desenvolvida pelo Grupo 3 (Figura 5). O emprego da cartilha, além de base para informações
sobre o tema das microalgas, pode servir como material de apoio para aulas práticas com uso
de microscopia óptica para visualização das algas coletadas.

Uma atividade interativa centrada na composição de cadeias alimentares de ambientes
aquáticos foi elaborada pelo Grupo 4. Dentre os materiais que compõem a atividade, foi
desenvolvido um painel interativo de material resistente e reutilizável, como ‘pano de fundo’ da
cadeia alimentar, em que há pontos de fixação por sistema de velcro (Figura 6). Partes avulsas
que representam os níveis energéticos da cadeia alimentar, assim como os seres vivos
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componentes, montados em cartolina e com velcro para fixação no painel, permitem a montagem
interativa de cada cadeia proposta. Toda proposta de montagem de cadeia alimentar pode ser
revista e remontada após discussões e informações sobre a viabilidade de sustentação desta
cadeia por professores guiados por informações básicas fornecidas.

Tabela 1: Relação dos trabalhos em educação ambiental desenvolvidos por grupo de trabalho e materiais
necessários para compor as atividades relacionadas.
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Figura 3: Exemplo de páginas de material elaborado pelo Grupo 1 (cartilha com atividades).

Figura 4: Exemplo de 2 peças do jogo de memória desenvolvido pelo Grupo 2.
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Figura 5: Exemplo de páginas da cartilha elaborada pelo Grupo 3.

Figura 6: Painel interativo para base de cadeia alimentar aquática, elaborado pelo Grupo 4.
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Os materiais elaborados, inéditos para aplicação em educação ambiental, envolveram
a temática ambiental local da cidade de São Carlos representada pelas microalgas de corpos
aquáticos do Parque Ecológico. O uso das microalgas como base para os trabalhos visa
também, em uma segunda instância, à preservação da qualidade da água. Esse enfoque é,
assim como exposto por Almeida et al. (2002), uma oportunidade para que a educação
ambiental seja um processo criativo como porta de intercâmbio entre comportamentos
cotidianos e do saber ambiental das coletividades, consciência e valores culturais e
conhecimentos científicos, tecnológicos e de recursos naturais, para fortalecer a autogestão
dessas coletividades.

Materiais lúdicos como os jogos de memória, a cartilha com brincadeiras e o painel
da cadeia alimentar contribuem para a disponibilidade de recursos para promover atividades
integradas. A adoção de procedimentos participativos e dialógicos, cognitivo-conteudistas e
lúdicos é o caminho para que, pelo processo educativo, tanto o educador quanto o educando
possam, juntos, conhecer a realidade, refletir e agir, fortalecer a ação coletiva e organizada,
articular saberes na busca da solução para problemas e compreender a complexidade ambiental
(QUINTAS, 2000). Jogos pedagógicos auxiliam na tarefa de educar, instigando o aluno a
pensar, a transformar o meio em que vive (KAMII; DREVIS, 1991).

Materiais como folders, painel interativo, jogos, cartilhas, etc. podem ser utilizados
não só em evento no Parque Ecológico, mas também em outros centros de educação ambiental
ou atividades escolares, ou mesmo em espaços não-formais de aprendizagem, que são aqueles
em que ocorre a aprendizagem por livre escolha, incluindo revistas, internet, livros, jornais,
televisão, parques, museus, rádio, centros comunitários, etc. (FALK, 2002). Ou seja, uma
vasta infra-estrutura educacional de caráter não-avaliativo que fornece suporte ao aprendizado
continuado dos cidadãos (FALK; DIERKING, 1992, 2000). A educação formal ou escolar é
complementada com a educação não formal e extra-escolar, que, por sua vez, tem contribuído
com a sociedade com conhecimento não oferecido pela escola (GASPAR, 1993).

Cabe lembrar que, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais direcionados ao
terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental, é dada ênfase à busca de informações em
fontes variadas como ferramenta do ensino-aprendizagem, no desenvolvimento de competências
e habilidades, elaboração de idéias e atitudes, fundamentais para o desenvolvimento da
construção do conhecimento (BRASIL, 1998). Dessa maneira, os projetos eletrônicos
respectivos de cada atividade foram arquivados em mídia do tipo cd, para permitir a
disponibilização e adaptação por meio de edição dos conteúdos para cada oportunidade de
aplicação, formal e não-formal, desses materiais.

Conclusões

O arquivo fotográfico de microalgas do Parque Ecológico de São Carlos foi utilizado
como base para a composição de 4 conjuntos de atividades em educação ambiental, com a
temática das algas e da importância da preservação da qualidade de corpos aquáticos. Esses
trabalhos extrapolam o emprego no âmbito do Parque Ecológico, podendo ser usados em
atividades interativas e lúdicas, em escolas e centros de educação ambiental, com o enfoque
da integração da sociedade com o conhecimento dos recursos naturais para a promoção da
preservação.
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Microalgae from São Carlos Ecologic Park, SP, Brazil, as base to the development of
environmental education materials: sensitizing to preserve water environments

ABSTRACT: Microalgae represent water environment components provided with important
ecological functions, ad they justify by themselves the importance of water environment
preservation. Environmental education was focused in this work as a tool to sensitize on water
quality preservation through developing activities based on microalgae. The photographic files
of microalgae from São Carlos Ecologic Park, gathered in a previous work, was the base to 4
activities in environmental education, including development of games, guides, folders, interactive
panels and other support materials. Proposals of these materials usage include not only the
Ecologic Park, but also schools and centers focusing on environmental education, with the
possibility to adapt and edit electronic files of the archives that compose the developed activities.

KEYWORDS: Environmental education; Microalgae; Preservation; Water environment.
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RESUMO: No mundo globalizado atual, é crescente o volume de informações geradas
diariamente pelas empresas e instituições governamentais e, também, é notória a necessidade
de integração dessas informações, produzidas ao longo do tempo, com os sistemas atuais.
Esses fatores mostram que os processos de geração da informação, armazenamento e
manipulação sofrem mutações ao longo dos anos e precisam ser adaptados para que as novas
necessidades sejam atendidas. Embasado nesses conceitos e nas necessidades de mudança
de um software, este trabalho apresenta uma metodologia para o desenvolvimento de software
reconfigurável, que é composta por um conjunto de diretrizes que auxilia os engenheiros de
software na etapa de desenvolvimento e um conjunto de ferramentas de apoio que oferece
suporte para padronização do desenvolvimento e atua como mecanismos, baseados em regras,
de busca e classificação de soluções no processo de adaptação dos sistemas no ambiente de
execução. As diretrizes propostas têm por objetivo a formação de unidades menores, chamadas
de artefatos de software, com maior poder de reutilização e reconfiguração. Essa última etapa
fica a cargo dos tutores de reconfiguração inteligentes, que percorrem o ambiente em busca da
melhor solução.

PALAVRAS-CHAVE: Reconfiguração; Web services; Componentes de software; Objetos
distribuídos; Padrão de comunicação.

Introdução

Atualmente, tem-se notado novas tendências no desenvolvimento de software, que
deixa de ser direcionado a sistemas restritos, a domínios específicos e baixo número de usuários,
passando a atingir diversos domínios e quantidade elevada de usuários. Esse cenário pode ser
facilmente encontrado em empresas e instituições governamentais que possuem sistemas antigos,
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de boa funcionalidade, e que desejam disponibilizá-los para plataformas de softwares mais
atuais ou atender uma quantidade elevada de usuários como a Web.

As situações apresentadas demonstram as mudanças de requisitos de softwares para
os quais foram projetados. O primeiro pode ser considerado como uma nova abordagem de
desenvolvimento, enquanto o segundo pode ser solucionado por um processo de reengenharia
de sistemas com ou sem mudança de plataforma e/ou interface. Para ambos os casos, um
novo recurso de desenvolvimento pode ser aplicado, que se chama integração de serviços via
web services.

Quanto ao desenvolvimento de software utilizando tecnologias atuais, são abordados
vários modelos, técnicas e ferramentas direcionadas ao desenvolvimento de aplicações
distribuídas ou para Web. No entanto, tem-se notado que tecnologias de desenvolvimento e
ferramentas de apoio estão direcionadas ao tipo de sistema que se pretende desenvolver,
fazendo com que o desenvolvedor utilize um conjunto delas no desenvolvimento de um sistema.

Outro problema emergente no contexto apresentado é a mudança de requisitos de
sistemas, pois a mutação neles ocorrida ao longo do tempo, seja por novas necessidades dos
usuários ou por adequações tecnológicas a serem incorporadas no desenvolvimento e/ou na
execução de software, é consideravelmente significativa. Diante disso, é necessário associar
ao software (em desenvolvimento) alguma “capacidade de raciocínio”, de modo que ele possa
ser capaz de coletar as informações do meio ao qual está inserido, processá-las e tomar
alguma decisão para que sua execução não seja interrompida.

Este artigo tem por objetivo apresentar uma metodologia de desenvolvimento de
software reconfigurável e um ambiente de execução que viabilize as necessidades por ela
exigidas.

Trabalhos Relacionados

A Linguagem UML

A linguagem UML, Unified Modeling Language, é regulamentada pelo OMG, Object
Magement Group (OMG, 2008), que trabalha juntamente com várias empresas com objetivo
de fornecer técnicas e recursos para a modelagem de vários tipos de sistemas.  A Figura 1
mostra a arquitetura organizacional dos pacotes e seu respectivo contexto de atuação (UML,
2008; MEDEIROS, 2004). O pacote Core representa o coração da arquitetura fornecendo
os recursos base, como tipos primitivos e construtores, para os demais pacotes: MOF, Meta-
Object Facility; CWM, Common Warehouse MetaModel; Profiles e UML.



40 Multiciência, São Carlos, 8: 38-53, 2009

Frank José Affonso, Ednilson Geraldo Rossi, Evandro Luis Linhari Rodrigues

Figura 1: Arquitetura dos pacotes UML (UML, 2006)

Nessa arquitetura, pode-se destacar o pacote MOF para realização deste trabalho
devido às seguintes características: disponibilização de recursos e representação para sistemas
reconfiguráveis organizados em nível e meta nível; e notação para interceptação de mensagens
e fluxo de informação entre os objetos.

Desenvolvimento de Software Baseado em Componentes (DSBC)

Para Werner & Braga (2000), o DSBC tem como objetivo reduzir o problema em
partes menores, diminuindo a complexidade da funcionalidade. Atualmente, existe um conjunto
de métodos que apóia o DSBC; dentre eles, destaca-se o de Jacobson et al (1997), que se
baseia no paradigma OO, em técnicas da linguagem UML e utiliza Use Case como ponto de
partida para identificação dos componentes reutilizáveis.

Werner & Braga (2000) relatam que o projeto de componentes não é uma tarefa
trivial do ponto de vista de projeto, implementação e validação. No entanto, citam dois tipos
de componentes de software: (a) caixa-branca: que é voltado para o reuso, sendo necessário
conhecer o domínio da aplicação para desenvolvê-lo; (b) caixa-preta: esse componente é
mais fácil de ser utilizado do que o de caixa-branca. São unidades bem testadas que fornecem
especificações de interfaces bem definidas em suas interfaces (plug-in) e que não necessitam
de qualquer modificação/adaptação para utilizá-lo.

Dentro de um ambiente distribuído, um sistema de componentes é formado por um
repositório, que tem por objeto classificar, recuperar e inserir os componentes, de modo a
aumentar a reutilização de software e organização dos sistemas (PRESSMAN, 2006). Para
esse tipo de ambiente, o método Catalysis (CATALYSIS, 2008), que utiliza os conceitos da
orientação a objetos apoiados pela UML e da computação distribuída, é utilizado na modelagem
dos componentes distribuídos. A Figura 2 mostra o processo de criação de componentes
adaptado do método Catalysis (CATALYSIS, 2008).
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Figura 2: Modelo de desenvolvimento de componentes adaptado de (CATALYSIS, 2008).

O engenheiro de software, partindo da especificação dos requisitos funcionais, necessita
de três passos: (1) faz a identificação do domínio de atuação do componente que se pretende
modelar; em seguida, (2) faz o levantamento funcional, definindo seu comportamento e interfaces
de acesso e, finalmente, (3) o refinamento do componente é realizado com base nos passos
anteriores, refinando os mecanismos de acesso e funcionalidades. Após esses passos, o
componente está pronto para ser inserido na biblioteca de componentes.

O DSBC é apresentado neste trabalho, pois a metodologia de desenvolvimento de
software reconfigurável oferece suporte a várias técnicas de desenvolvimento de software e
este (DSBC) é o mais utilizado, devido à sua capacidade de modularização e isolamento das
funcionalidades lógicas, que facilitam a reconfiguração em tempo de execução.

Programação Orientada a Aspectos (POA)

A Programação Orientada a Aspectos (POA) (GRADERICKI, & LESIECKI, 2003)
combina os conceitos da orientação a objetos associados a novos recursos computacionais.
Ela introduz um conceito na maneira de modelar e desenvolver sistemas computacionais que é
denominado separação de interesses; mais especificamente, divide os requisitos de um sistema
em dois tipos:

• funcionais: representam a lógica do sistema, são os requisitos que fazem parte
apenas da abstração na definição de classes e objetos;

• não funcionais: representam algo externo ao sistema, ou seja, atuam de maneira
externa à definição do escopo de classe e objeto. Esse tipo de requisito pode estar
associado à conexão de banco de dados, distribuição da aplicação, entre outros.

Embasado nesses conceitos, pode-se dizer que o engenheiro de software encontra-se
centrado em modelar apenas a funcionalidade essencial do sistema e qualquer item adicional
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pode ser tratado de maneira complementar como um aspecto. A Figura 3 mostra a construção
dessa abordagem de desenvolvimento (GRADERICKI, & LESIECKI, 2003).

Figura 3: Weaver do AspetJ adaptado de GRADERICKI, & LESIECKI, 2003.

A especificação de requisitos funcionais (rfs) e não funcionais (rnfs) permite que os
sistemas sejam desenvolvidos de maneira independente, paralela e/ou separada. Após suas
definições, o compilador AspectJ faz o weaver (entrelaçamento) dos rfs e rnfs, constituindo
um novo objeto, dotado de lógica funcional e requisitos estruturais.

A POA oferece como recurso a capacidade de associação de recursos de infra-estrutura
à aplicação lógica e, conseqüentemente, proporciona o desenvolvimento segmentado em
requisitos funcionais e não funcionais, que facilita a identificação das funcionalidades a serem
adaptadas e a modificação do software em tempo de execução.

Computação Reflexiva (CR)

No modelo de CR, um meta objeto do meta nível é responsável por interceptar a solicitação
de um objeto do nível-base e encaminhá-la para outro meta objeto do meta nível, que a entregará
a um objeto do nível-base capaz de atendê-la. O caminho inverso também é considerado
(FERNANDES, 2008). A Figura 4 mostra o Fluxo de informação entre objetos e meta objetos.

Figura 4: Fluxo de comunicação entre objetos e meta objetos (FERNANDES, 2006).
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Existem dois conceitos importantes presentes nesse processo de comunicação, quando
as informações são do nível-base para o meta nível e o caminho inverso. São eles
(FERNANDES & LISBÔA, 2006):

• materialização: representa o ato de disponibilizar o estado atual e a estrutura de um
objeto para que um meta objeto possa atuar sobre ele;

• reflexão: representa o ato de um objeto ter seu estado atual, estrutura ou
comportamento alterado por um meta objeto.

Ainda sobre o modelo de CR, existem várias técnicas de adaptação de software em
várias abordagens de desenvolvimento. WEISS (2001) utiliza a CR para a adaptação de
componentes de software centralizada em duas maneiras: (a) estrutural, que envolve a estrutura
do componente como a alteração na interface ou no nome de uma operação, e (b)
comportamental, que afeta as propriedades funcionais e não funcionais. A adaptação proposta
prevê a segmentação dos requisitos conforme premissas fundamentais da Programação
Orientada a Aspectos e a implementação apoiada por Padrões de Projeto, Coding Around,
Open Source, Wrapping, Reflective Wrappers, entre outros. A Figura 5 mostra a adaptação
de componentes.

Figura 5: Adaptação de componentes, adaptado de WEISS, 2001.

Inicialmente, os componentes foram projetados por meio de requisitos e contextos
distintos, sendo adaptados para atuar em novos contextos e compostos por outras
funcionalidades. A adaptação está centralizada no empacotamento do componente devido à
incompatibilidade de interface, em que são preservadas as funcionalidades originais e adicionadas
outras referentes às novas necessidades.

Segundo KIM (2001), o DBC ou Programação Orientada a Componentes (POC)
tem sido empregado pelos melhores métodos de engenharia de software na atividade de
desenvolvimento. Sendo assim, 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 para a adaptação é o empacotamento de novas funcionalidades e
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assim os componentes aumentam de tamanho muito rapidamente. Nesse método, os
componentes são utilizados como plug-ins por uma ou mais aplicações, como mostra a Figura
6.

Nesse modelo de adaptação, quando novos requisitos são incorporados ao original, é
criada uma camada que o envolve, gerando um novo componente. Caso outros requisitos
necessitem de implementação, novas camadas são criadas, caracterizando o aumento do
componente. Toda modificação de componente requer que informações, atributos e/ou métodos
sejam adicionados ou removidos para compor o novo componente de software.

Figura 6: Adaptação de componentes por empacotamento (KIM, 2001).

A reconfiguração de componentes num ambiente distribuído também é abordada por
Chen (2002). Sua proposta é uma extensão na RMI, Remote Method Invocation, permitindo
que uma aplicação monitore e manipule invocações entre componentes durante uma
reconfiguração dinâmica. Nesse processo, um componente pode ser carregado dinamicamente
no sistema, movido de um local para outro, descarregado do sistema em tempo de execução
ou atualizado dinamicamente. Uma das premissas propostas pelo autor é a manutenção da
integridade de um componente quando ele é movido de um local para outro. Antes que isso
ocorra, seu estado pendente (operação em execução) deve ser finalizado. Para isso, monitores
de estado dos componentes devem ser implementados para controlar referências a eles.

Em um ambiente distribuído, os componentes podem estar espalhados por diversos
computadores numa rede e, em cada um deles, existe um agente responsável por monitorar o
estado dos componentes/objetos, reduzindo inconsistências de versões e inibindo utilizações
indevidas.

Chen (2002) propõe a XRMI, eXtended Java RMI, que é uma extensão de Java RMI
com suporte à reconfiguração dinâmica. Ele é composto por um agente de configuração e um
virtual Stub, responsável pela comunicação cliente-servidor entre objetos remotos, no topo
do Java RMI. A comunicação entre cliente e servidor ocorre por meio de um Stub virtual e não
pelo Stub tradicional encontrado no RMI. Este primeiro é um objeto local utilizado como um
componente cliente. Quando um componente faz a busca (lookup) por um servidor, o virtual
Stub do servidor de componentes é dinamicamente carregado em tempo de execução e
conectado ao cliente. A Figura 7 mostra a estrutura de comunicação do XRMI e seus
componentes que viabilizam a reconfiguração:
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Figura 7: Estrutura do XRMI (CHEN, 2002).

A CR e suas técnicas oferecem contribuição direta na adaptação da aplicação em
tempo de execução ou não, considerando várias abordagens de desenvolvimento DSBC e/ou
Desenvolvimento de Software Orientado a Serviços.

Desenvolvimento de Software Orientado a Serviços (DSOS)

Segundo CBDI (2008):

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 serviços, ambos módulos de software grandes o bastante
para representar uma completa função do negócio.

Esse conceito deixa claro que SOA não é um produto que se instala ou configura para
realizar a distribuição de uma aplicação. Trata-se de uma especificação para o desenvolvimento
de aplicações distribuídas orientadas a serviços, os quais podem estar distribuídos em outras
aplicações, web services, repositórios de aplicações ou todo artefato de software que permita
acesso de suas funcionalidades através de suas interfaces.

Segundo W3C-SOA (2008), web service é um conceito abstrato que pode ser
implementado em um artefato de software. Este é uma entidade de software encarregada de
enviar e receber mensagens, que se encontra padronizada através de uma WSDL, Web Service
Definition Language. Cada mensagem possui uma representação semântica para a descrição
de cada serviço disponibilizado, como mostra a Figura 8.
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Figura 8: Solicitação de serviços na especificação SOA (W3C-SOA, 2008).

Nessa arquitetura, o cliente, requisitante de serviço, envia ao servidor uma solicitação
de serviço associada a uma descrição semântica e especificada através de um WSD, Web
Service Description. O servidor recebe essas informações e localiza o serviço desejado,
retornando também uma descrição semântica e uma referência para o serviço disponível.

O DSOS também é utilizado neste trabalho como uma metodologia de desenvolvimento
e integração de sistemas factível ao desenvolvimento de software reconfigurável apresentado
neste trabalho.

Metodologia de Desenvolvimento de Software Reconfigurável e o Ambiente de
Execução

Como a proposta deste artigo é mostrar a execução de software reconfigurável apoiada
por regras para classificação e recuperação de artefatos, inicialmente será detalhado o ambiente
de execução reconfigurável, a metodologia de desenvolvimento de software e, finalmente, os
artefatos de documentação e sua reutilização no ambiente para reconfiguração de software
(AFFONSO & RODRIGUES, 2007).

O ambiente de execução reconfigurável é formado por vários núcleos de
desenvolvimento, que também podem representar diferentes domínios de sistemas, interligados
por um servidor central. Cada núcleo é composto, basicamente, por engenheiros de software/
desenvolvedores, ferramentas automáticas e agentes de software.

Os engenheiros de software e desenvolvedores são responsáveis pelo gerenciamento
e desenvolvimentos de novos artefatos ou pela reutilização em projetos distintos para os quais
foram concebidos. A reutilização de software pode ser realizada de duas maneiras: integral,
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quando o artefato não sofre nenhuma alteração, ou estendida, quando alguns mecanismos de
modificação de estrutura ou comportamento são aplicados para que um novo artefato seja
produzido.

As ferramentas automáticas representam os mecanismos automáticos de geração de
informações nos repositórios de documentação e, conseqüentemente, extração das mesmas
no processo de desenvolvimento ou reconfiguração automática de artefatos (objetos,
componentes e serviços) no ambiente de execução.

Os agentes de softwares são responsáveis por coletar informações de artefatos entre
os núcleos, locais e/ou distribuídos, do ambiente de execução e apresentar o resultado, ordenado
pela melhor solução, para quem o solicitou. A Figura 9 mostra a estrutura do ambiente de
execução reconfigurável e seus componentes.

Figura 9: Estrutura do ambiente de execução reconfigurável.

Neste ambiente, a metodologia de desenvolvimento é fundamental para que a
padronização do software seja realizada, pois atua diretamente no processo de reconfiguração
de software, manual ou automático. Para isso, cada núcleo deve ser coordenado por
engenheiros de software e desenvolvedores capazes de implantar a metodologia proposta e
viabilizar os repositórios de informações.

Outro fator importante para o funcionamento deste ambiente é o processo de geração/
extração de informações de/para objetos. Para minimizar a carga de geração de informações
por seres humanos, que podem aumentar consideravelmente as incertezas das condições pelas
variáveis lingüísticas, um processo automático de documentação e classificação de objetos
também é proposto neste trabalho, como mostra a Figura 10.
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Figura 10: Processo de geração e extração informações.

O engenheiro de software, ao realizar modelagem do sistema, passo 1, gera um artefato
inicial (classe, componentes, serviço) conforme a abordagem de desenvolvimento escolhida:
orientada a objeto, orientada a componentes, orientada a aspectos e/ou orientada a serviços.
O resultado produzido nessa etapa permite a realização do passo 2, que corresponde à geração
automática de artefatos de documentação. A documentação gerada nesse passo consiste em:

1. árvore de informação da classe, que servirá de base para a formação das regras
de classificação de artefatos e, conseqüentemente, serão utilizadas como fonte de
extração de informações de objetos;

2. documentação estruturada, que corresponde às informações inseridas nas fases
de modelagem e implementação por engenheiros de software e desenvolvedores,
como fonte de descrição das características e comportamentos dos artefatos. A
documentação segue o padrão da especificação JAVADOC;

3. código fonte e meta informação, que corresponde à geração de informações a
partir do artefato produzido. Essas informações podem ser o código fonte
propriamente dito, os scripts SQLs, Structured Query Language, para
armazenamento na base de dados gerados automaticamente a partir dos artefatos
e as meta informações extraídas de objetos compilados ou base de dados já
existentes.

Todas as informações produzidas no passo 2 são inseridas nos respectivos repositórios,
já detalhado na Figura 10. Em seguida, é realizado o processo inverso, que representa a
extração de informação para a seleção da melhor solução a ser executada. Esta pode ocorrer
tanto de maneira supervisionada, com a verificação de um engenheiro de software e/ou
desenvolvedor, ou pelos agentes de software encarregados de localizar e apresentar as soluções
ordenadas conforme escala de otimização.
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Para detalhar o processo de recuperação de informação utilizado nesta etapa é
necessário apresentar os mecanismos de formação de regras e modelos de pesquisa.
Inicialmente, com base nos artefatos XMLs, eXtensible Markup Language, são geradas as
regras de associação dos objetos, conforme mostra a Figura 11.

Figura 11: Mapeamento de xml para regras.

As regras geradas nessa etapa são armazenadas num repositório de regras para serem
utilizadas em pesquisas futuras para descoberta de informações de objetos. Conforme
apresentado na Figura 9, existem vários domínios presentes no desenvolvimento de software
reconfigurável e a busca por informações pode ocorrer de maneira local, dentro do domínio
de atuação, ou distribuída, em diferentes domínios pelos agentes de software.
Independentemente da maneira de pesquisa que se pretende realizar, deve existir um mecanismo
universal que permita integração entre o sistema de classificação em regras e os artefatos de
software que se deseja encontrar. Neste ambiente, é possível utilizar objetos de maneira estática
e dinâmica, como mostra a Figura 12.

Figura 12: Processo de extração de informações.
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Inicialmente, passo 1, o solicitante preenche um template com as informações que
deseja localizar. Esse passo também pode ser automático por uma nova solicitação de um
objeto que o sistema não seja capaz de atender naquele momento. Em seguida, essas
informações (template) são transformadas em regras de seleção e encaminhadas ao repositório
de informações para serem processadas.

No passo 3, o sistema faz a inferência das informações vindas do solicitante com as
existentes no repositório de informações para verificar a presença de um objeto capaz de
atender a solicitação por ele requisitada. No entanto, esta pode ocorrer de três maneiras,
passo 4:

1. o sistema pode localizar objetos existentes em memória e registrados no sistema
operacional e uma referência para o solicitante é enviada;

2. o sistema pode localizar objetos “adormecidos” na base de objetos, que são
compilados, registrados no sistema operacional e referenciados de maneira dinâmica
para o solicitante;

3. o sistema não localiza nenhum objeto capaz de atender as necessidades
apresentadas e, sendo assim, uma exceção é lançada ao solicitante.

Em todas as maneiras citadas, são utilizados os conceitos de chamadas remotas de
objetos, passo 5. Ao realizar a inferência nesta base, um valor entre uma escala de (0-100) é
retornado e inserido em um vetor de classificação. Posteriormente, são selecionadas as regras
de maior grau de confiabilidade e retornadas ao solicitante para escolha do melhor objeto. O
retorno de informações para o solicitante, passo 6, pode ocorrer de duas formas: para o
engenheiro de software e/ou para um sistema em execução.

A primeira detecta a presença do ser humano e sua capacidade de raciocínio; com
base nas informações selecionadas e classificadas, pode analisar e escolher a melhor alternativa
para sua necessidade. Pode-se dizer que esse tipo de situação irá ocorrer com maior freqüência
na fase de desenvolvimento de software, sendo assim, a reutilização será realizada utilizando o
código fonte.

A segunda trata-se de um processo realizado de maneira automática, em que um
agente de software faz a escolha da melhor regra para o sistema em tempo de execução.
Dessa forma, esse tipo de seleção é o oposto do anterior, trabalhando apenas com a versão
binária dos objetos, mesmo que estes estejam em repositório de código, pois serão compilados
e ativos em memória para atender as necessidades dos clientes.

Considerações Finais

Este artigo propõe um ambiente de reconfiguração de objetos distribuídos apoiado
pela classificação e recuperação das informações de objetos utilizando regras. Elas permitem
a geração automática de um mecanismo de classificação e recuperação de informações sem a
interferência humana. Apenas na interpretação final dos resultados pode-se notar sua presença
e, ainda, quando se estiver desenvolvendo um novo software.
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O objetivo de automatizar o processo de geração e extração de informações de objetos
é necessário pela existência de ambigüidade que pode ser gerada no processo de documentação
realizado por seres humanos. Dessa forma, retardos quanto ao tempo de pesquisa de objetos
nas bases de informações poderiam ser gerados, inviabilizando a reconfiguração de objetos
em tempo de execução.

Conforme mencionado nas seções anteriores, este ambiente suporta várias metodologias
de desenvolvimento de software, Desenvolvimento Orientado a Aspectos, Desenvolvimento
Orientado a Componentes e Desenvolvimento Orientado a Objetos, e tal diversidade requer
uma padronização rígida quanto às informações dos objetos para que estes sejam reutilizados
em diversos contextos e por diferentes metodologias por meio de interfaces remotas. Esta
última tem por objetivo isolar as funcionalidades em uma “caixa-preta” e oferecer apenas o
acesso às funcionalidades desejadas.

Destaca-se também a padronização que deve ser adotada na fase de desenvolvimento
(AFFONSO & RODRIGUES, 2007), pois padroniza os artefatos produzidos e a maneira de
comunicação entre eles no processo de reconfiguração. Além disso, contribui diretamente
com a velocidade de desenvolvimento de novos artefatos e com a reutilização dos existentes.

Finalmente, o ambiente de execução reconfigurável utiliza todos os benefícios da
metodologia anteriormente citados, pois, para localizar e decidir sobre a conduta de um artefato,
é necessário que as regras sejam padronizadas e bem definidas. Dessa forma, agentes móveis
podem coletar informações em vários domínios e propiciar aos engenheiros de software e
desenvolvedores transparência no desenvolvimento das aplicações, utilizando recursos
distribuídos como se fossem locais.

Reconfiguration of distributed objects using rules for classification and recovery of
information

ABSTRACT: In the current globalized world, there is an increasing amount of information
generated daily by enterprises and government institutions; also, it is evident the necessity of
information integration produced over time with our current systems. These factors show that
information generation processes, storage and handling suffer mutations over the years and
need to be adapted to current necessities. Based on these concepts and software changing
necessities, this work presents a methodology for reconfigurable software development, which
is composed by a set of guidelines that help software engineers in different stages of development,
and a set of tools to support them, that help standardizing the development and act as search
engines and solutions classification in the process of adjusting systems in the execution
environment. The proposed guidelines aim the formation of smaller units, called artifacts of
software, with increases the power for reuse and reconfiguration. This last step is in charge of
intelligent tutors reconfiguration, who run the environment in search of the best solution. Thus,
the software engineers can act only in the development of systems of logic.

KEYWORDS: Reconfiguration; Web services; Software components; Distributed objects;
Communication pattern.
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“THE SOOTHING EFFECT”
O EFEITO NARCOTIZANTE DO DISCURSO

Marcelo César CAVALCANTE 1

Luiz Antonio FERREIRA 2

RESUMO: Este artigo tem por objetivo analisar o efeito narcotizante do discurso proferido
pelo Presidente Lula, em 12 de agosto de 2005, quando foi instado a se pronunciar sobre os
escândalos do Mensalão. Tal efeito está presente no exórdio do texto e possui o intuito de,
pela persuasão, afastar da mente do auditório a realidade escandalosa que se configurava no
cenário político nacional.  A base teórica que sustenta a análise é a Teoria da Argumentação de
Perelman e a retórica aristotélica.

PALAVRAS CHAVE: Persuasão; Sedução; Efeito narcotizante; Exórdio.

O que é um Exórdio?

Em inglês, a palavra soothing refere-se a algo que suaviza uma dor, acalma ou cala
uma pessoa que se encontra brava  ou  em estado alterado. Pode, também, referir-se a um
estado de êxtase hipnótico, a um estado de entorpecimento provocado pelo controle exercido
por alguém.

Este trabalho parte do princípio de que todo ato de linguagem serve não apenas para
informar, para comunicar algo, mas sim e antes de tudo para influenciar, para persuadir outrem.
Nesse sentido, a linguagem situa-se entre dois pólos: o da influência e o da ação. Quem
influencia tem em mente levar alguém a agir, a executar algo, a provocar uma transformação de
um estado inicial. Essa é uma boa conceituação para o que se entende por ato de argumentar.
Segundo Perelman (1996:61), a “argumentação é uma ação que visa a modificar um estado de
coisas preexistentes”. E essa transformação dá-se pelo discurso, pelo manuseio dos recursos
lingüísticos que a língua nos oferece. Argumentar pelo discurso é um exercício de convencer e
de persuadir e a persuasão dá-se pelo bom gerenciamento dos recursos emotivos. O bom
orador, pois, é aquele que sabe tocar as emoções de seu ouvinte.  Cícero, em sua obra
Retórica a Herênio (2005), já destacava que o bom discurso tem por função o docere (instruir,
ensinar), delectare (agradar) e o movere (comover, impressionar o auditório).

1 Prof. da PUC_SP -Rua Monte Alegre, 984-Perdizes - São Paulo – SP, Brasil-CEP: 05014-901-
luizanferreira@terra.com.br
2 Prof. da FTS- Rodovia Régis Bittencourt,199, Taboão da Serra-SP-Brasil-CEP 06768-001 –
marcelocavalcante@fts.com.br
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Dessa forma, pode-se dizer que a argumentação, como ação discursiva e
comunicacional, configura-se como um ato essencial da atividade humana: todo homem, ao
agir sobre o mundo e os outros, pratica a argumentação, pois, por ser  dotado de opiniões,
crenças, valores,  tenta fazer com que os outros partilhem dessas crenças e valores.
         Para Perelman & Tyteca (1996, p.5), a argumentação é ainda “o estudo das técnicas
discursivas que permitem provocar ou aumentar a adesão das pessoas às teses que são
apresentadas para seu assentimento”. Nesse caso, a argumentação não tem como objetivo
transmitir ou fazer partilhar uma informação, mas sim e sobretudo uma opinião. A opinião é um
ponto de vista que sempre supõe um outro ponto de vista possível; é, ao mesmo tempo, o
conjunto de crenças, de valores, de representações do mundo e da confiança nos outros que
um indivíduo forma para ser ele mesmo. Portanto, por estar no mundo da doxa, a argumentação
não consiste em demonstrar o que é verdadeiro ou falso, certo ou errado. Pertence, nessa
perspectiva, ao campo do verossímil, do que parece ser, das possibilidades, dos valores, do
consenso, da negociação.
         Enfim, por sua dinamicidade natural, a argumentação compreende sempre uma mudança,
tende a modificar o contexto de recepção, ou seja, as opiniões do auditório.  O auditório,
depois do ato argumentativo, não dispõe simplesmente de uma opinião a mais sobre o que
acreditava, mas uma mudança de ponto de vista ou visão de mundo. Enfim, pelo menos parte
dessa visão liga-se ao argumento apresentado. Ressaltamos, por fim, que, embora as provas
lógicas, racionais, sejam importantes para atingir os objetivos do retor, a argumentação não
dispensa os recursos emotivos, ligados à sedução e, desse modo, razão e emoção interpenetram-
se na constituição do processo argumentativo.

O bom orador é capaz de articular, com precisão, essa “mola dos afetos” e da razão.
A ação retórica, pois, implica um sujeito falante que se dirige a um auditório, porque pretende
atingir um certo número de objetivos e só possui o discurso como arma de persuasão.  A
retórica considera um instante fundamental para a concretização desse ato: o instante da “actio”:
todos os fatores elencados acima se congregam, no instante em que se atualiza o discurso, em
gestos discursivos de convencimento e de persuasão.  Esses gestos discursivos podem conter
objetivos menos ou mais explícitos para o auditório. Uma classificação possível para o grau
persuasivo impresso durante a actio pode ser encontrada nos estudos de Patrick Charaudeau3,
que inclui a persuasão como um objetivo dentro de um quadro maior que pretende a
manipulação do fazer do auditório (1996, p. 30-33):
! Factitivo: corresponde a uma finalidade de manipulação do outro para o fazer agir num

sentido que seja favorável ao sujeito falante. Consiste, para o sujeito falante, em fazer fazer
ou fazer dizer  qualquer coisa ao outro, seja ordenando, se ele tem uma posição de poder,
seja sugerindo, se ele não a possui.

! Informativo: o objetivo corresponde a uma finalidade de transmissão de Saber, que consiste,
para o sujeito falante, em fazer saber alguma coisa ao outro.

! Persuasivo: o objetivo corresponde à finalidade de controle do outro pelo viés da
racionalidade, que consiste, para o sujeito falante, em fazer crer alguma coisa ao outro.

! Sedutor: o objetivo corresponde à finalidade de controle do outro, mas, neste caso, pelo
viés de agradar. Ele consiste, para o sujeito falante, em fazer prazer ao outro. É aqui que se
situam os elementos imaginários e míticos, como os da construção de um mito político, por
exemplo.
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         Na verdade, todos esses elementos estão numa relação de dominância e não de
exclusão.Todos eles complementam-se para realizar a eficácia do ato retórico: levar o outro a
um fazer, que pode acontecer no momento mesmo do ato comunicativo ou num momento
oportuno.

É importante ressaltar que, como um ato retórico leva em conta os processos de
sedução, todos os mecanismos persuasivos são meticulosamente preparados (na inventio,
dispositio e elocutio) para atingir o objetivo primordial da argumentação: causar uma mudança
de opinião, de ponto-de-vista e levar a uma ação. Na perspectiva da retórica, será explorado,
dentre as diversas partes da dispositio, sobretudo o exórdio.

Retomando os ensinamentos de Aristóteles em sua Arte Retórica, capítulo XIII do
livro II, o filósofo grego afirma que, para ser coerente e eficientemente persuasivo, o discurso
deve ter quatro etapas bem elaboradas: exórdio, narração, provas e peroração. Cada etapa
desempenha uma função importante no discurso. Entretanto, será objeto de nosso estudo, por
sua importância, o exórdio.

Cícero (2005, p. 14) é enfático ao referir-se ao exórdio: “ao orador cabe mobilizar o
afeto do ouvinte caracterizando-o de modo favorável”. Importa, assim, assegurar a adesão ao
discurso. O exórdio tem por função:
• Produzir benevolência no auditório;
• Fazer atento e dócil o ouvinte.

Uma vez logrados esses objetivos, o orador praticamente tem o auditório ao seu favor
e assegura a adesão pretendida.

O Soothing Presidencial

Para demonstrar os efeitos persuasivos do exórdio, selecionamos o Discurso do
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na abertura da reunião ministerial, realizada
na Granja do Torto, em 12 de agosto de 2005. Naquela ocasião, o Presidente fora instado a
pronunciar-se sobre os rumores da existência do Mensalão, que começavam a escandalizar o
país e a macular o ethos do Partido dos Trabalhadores. Ressalte-se que, no discurso instituído,
o PT sempre combatera a corrupção e defendera a ética na política. Diante de uma situação
bastante constrangedora para o presidente, a alternativa política seria provocar, pelo ato retórico,
mudança de opinião sobre o assunto na mente do grande auditório brasileiro.

Considerando que todo discurso responde uma questão ou uma problemática, o
Presidente Lula — esperavam todos — deveria dar satisfação à população sobre os escândalos
do mensalão. Imaginava-se, antes do pronunciamento, que o exórdio já evidenciasse a
tematização esperada. Contrariando as expectativas, o orador só mencionou o assunto fulcral
do discurso na linha 46 do texto, ao afirmar: “Estou consciente da gravidade da crise política”.
Esse procedimento, na classificação de Barthes (1975), é chamado “vacina”: consiste em
confessar o mal acidental de uma instituição de classe, para melhor camuflar um mal essencial.
O próprio governo deteriorava-se em função das notícias, mas o orador desviou a essência da
crise governamental e atribuiu a “gravidade” a um universo bem mais amplo: o da política. A
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crise era bem mais ampla num ângulo, porque atingia os aspectos morais do ato de governar,
e bem menor em outro, porque desvelava o absoluto descaso aos procedimentos éticos no
seio do próprio governo. A crise só era política porque ganhara dimensões imensas: indignara
o país e ampliara a desconfiança tácita na classe política como um todo, desmontara a confiança
de tantos brasileiros que, pelo voto, acreditaram na possibilidade de mudanças necessárias
feitas por um governo petista.

Do início da fala, momento em que o orador cumprimenta os “meus amigos e minhas
amigas” (já denotando intimidade com o auditório) até a linha 46, evidencia-se que, já na
inventio, o rumo escolhido para o exórdio revestira-se de cautela. Supõe-se que o orador
necessitava de um poderoso ato de soothing, pois o auditório, sedento de justiça, mostrava-
se desfavorável ao orador. Prudente, o retor precisaria valer-se de uma condição primeira,
fundamental para a constituição de um bom exórdio: “captiatio benevolentiae”, isto é, obter a
benevolência dos ouvintes, a fim de torná-los simpáticos, bem dispostos e favoráveis às teses
que seriam apresentadas.

Em tese, o auditório seria constituído pelos novos ministros. Mas o canal de divulgação
era público: a televisão transmitia o discurso para todo o país. O retor via-se, pois, diante de
dois auditórios com sentimentos distintos: um, particular, que se moldava aos desejos do orador
e outro, bem mais amplo, que, ávido por boas notícias, colocava-se anonimamente diante do
televisor.  O auditório particular, composto pelos ministros e pelo vice-presidente, por certo já
conhecia o teor da fala a ser pronunciada.  Por isso, o discurso ao auditório particular parecia
configurar-se como um simulacro discursivo. Ao presidente, importava o auditório ampliado:
o povo, chamado – já na saudação – de “meus amigos, minhas amigas”. Assim, ao incluir toda
a nação em um só auditório, evidencia-se que a posse dos ministros, motivo do discurso, era
apenas pretexto para “discutir” assuntos que dizem respeito a “toda a sociedade”. O desvio
temático é muito claro, mas, em retórica, uma argumentação vale pela causa a que serve e, no
caso, era muito necessário realimentar o ethos do orador: “... quero saudar em especial os
novos ministros que vêm reforçar a nossa capacidade de ação nesta segunda metade do meu
mandato”. O tom é apodítico, o discurso estabelece a hierarquia e fornece os papéis: os novos
ministros são reforços no “meu” mandato. Ao redirecionar o discurso para seus novos ministros,
reforçou a idéia da artificialidade daquele auditório particular, acentuou a idéia de que seriam
coadjuvantes de um poder que já se configurara como competente, forte, e honesto: “Vocês
estão entrando num governo, que apesar de todas as dificuldades, fez o Brasil retomar o
caminho do progresso e da justiça social”. Na verdade, os novos ministros, no interior do
discurso, são apenas pretextos para solidificar a imagem de um governo diante de um auditório
bem maior e, até aquele momento, bastante ressentido devido às notícias que se espalhavam
sobre as falcatruas palacianas.

A instância retórica exigia uma nova anatomia do ato retórico. A situação crítica, muito
provavelmente, levou o orador a optar por uma introdução mais longa, distanciada do tema
central. Têm-se, então, quarenta e cinco linhas de soothing. De algum modo, esse “desvio”
temático contraria toda uma tradição retórica que defende a brevidade do exórdio para captar
a atenção do leitor e, assim, despertar-lhe o interesse pelo conteúdo a ser exposto. A situação
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retórica, porém, exigia outras estratégias persuasivas: obter a docilidade de um país inteiro,
obter uma atitude receptiva para aceitar a condução dos argumentos que seriam apresentados.
Sem, pois, tocar objetivamente no tema, o orador iniciou a narração enumerando as grandes
realizações do governo. O intuito é visível: provocar uma paixão eufórica, na medida em que
são destacados apenas feitos considerados positivos e, por unanimidade, considerados como
aqueles que melhoraram a vida do brasileiro.

Alternando a primeira e a terceira pessoa, o presidente incluiu-se entre os membros
do auditório: “Fiz questão de que as minhas palavras neste encontro de trabalho fossem abertas
à população brasileira. Temos assuntos importantes a discutir...”.Logo depois, ressaltando a
primeira pessoa, enfatiza o ethos construído ao longo de sua carreira política: “Mas o que mais
me orgulha, pela minha história e pelo compromisso que tenho com a gente humilde de nossa
terra...”. O efeito soothing é meticulosa e cuidadosamente preparado: depois de rememorar
com o auditório as qualidades do orador, era preciso impressionar de modo “narcotizante”.
Inicia-se, então, uma profusão de números, dados estatísticos, cálculos, cifras, somas,
multiplicações, porcentagens como provas das medidas positivas ocorridas na gestão do orador:

“Voltamos a crescer (...) gerando milhões de empregos (...)  (l.15)
“(...) as exportações ultrapassam a casa dos 110 bilhões de dólares nos últimos

meses”. (l.20).
“Em 30 meses já criamos 3 milhões, 135 mil novos empregos(...).Isso significa

104 mil novas vagas formais por mês, 12 vezes mais que a média dos anos 90(...) (l.25,26,27)
“(...) fizeram a produção de bens de capital crescer 10% nos últimos dois

meses. (l.34)”.
“Na área social, 7 milhões e 500 mil famílias de brasileiros(...) (l.36)
“Até o final do ano, 8 milhões e 700 mil lares(...) “ (l.36)
“(...) as vendas nesse setor cresceram 21% no segundo trimestre (...)” (l.42)

Como é fácil perceber, à medida que desenvolvia o exórdio, os dados numéricos e
estatísticos iam-se avolumando e distanciando o ouvinte do foco da questão a ser respondida.
Esse processo “inebriante” de dados positivos, que não podiam ser comprovados durante o
ato retórico, pretendiam criar uma sensação de euforia, de satisfação, efeito que, se conseguido,
seria inteiramente favorável ao orador.  Os feitos positivos, as realizações, o crescimento da
economia, “comprovada” pelos números, passariam, na realização do ato retórico, a ser mais
forte do que a própria crise.

O uso de dados estatísticos é muito funcional em retórica e atua como um forte argumento
que revela uma proposição destinada a levar à admissão de outra. Na articulação do exórdio,
pois, é ressaltada a estratégia denominada “quantificação da qualidade”, isto é, reduziu-se a
qualidade à quantidade, com evidente intenção de provocar uma sensação eufórica para, no
decorrer da explanação, estancar o impacto do escândalo da corrupção.  Esse gesto discursivo,
factitivo, embutia uma estratégia persuasiva: mostrar ao auditório que as conclusões até então
conhecidas sobre o escândalo do mensalão mereciam considerações de outra ordem, pois o
país se desenvolvia, a despeito de tudo: “Tenho certeza de que o povo sente a diferença, pois
o país está mudando para melhor”.
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          O esforço do retor era construir simbolicamente a realidade, determinar, por meio de
apelos, um novo estado de espírito à nação. Por isso, a invocação de sentimentos de família,
pátria, competência, solidariedade e justiça enovelam-se no ato retórico e ampliam o ethos do
retor. O exórdio comprido, distante do tema suposto para o discurso, encaminhava o ouvinte
para a “demonstração” de argumentos aparentemente lógicos que, por sua vez, considerando-
se o estado emocional do auditório diante da situação retórica, provocaria as paixões, legitimaria
interesses, tocaria na mola do amor próprio do brasileiro. Fugir, pois, à temática esperada
criou uma hipérbole dos atos governamentais e encaminhou o auditório para outro objetivo: o
de sedução, aquele que consiste, para o sujeito falante, em fazer prazer ao outro. É nesse
instante que se reforçam os elementos imaginários e míticos do ethos presidência e se confirma
o soothing.

Diante desse escamoteamento da real problemática a ser respondida, urgia reconfigurar
no povo brasileiro a sensação de bem-estar aparente. O auditório precisava ser levado a
reagir docilmente.  Valendo-se da hipérbole como um efeito narcotizante, a atenção do auditório
desloca-se e universaliza-se: o presidente fala para um ouvinte que deve compreender que os
fatos mostrados estão acima das mesquinharias de quaisquer partidos políticos, dirige-se ao
uomo qualinque, aquele ser que está além das mazelas políticas; dirige-se ao ser comum,
dotado de bom senso e amor ao país. Não é possível, durante o ato retórico, confirmar se as
premissas são ou não verdadeiras e essa é a vantagem retórica: torná-las verossímeis. Ao
associar questões políticas a questões morais, o presidente precisava, sobretudo, conquistar
uma confiança presumida em suas ações, em sua capacidade governamental e em seus propósitos
éticos. Devia restar no auditório a sensação de que todas as notícias escandalosas eram fruto
de manobra política, um complô para impedir o progresso e o crescimento do país.  Seja qual
for o teor do discurso que se seguiria depois do exórdio, o auditório estaria preparado para
julgar que os argumentos demonstrativos, contidos nos números, apenas comprovavam que, a
despeito dos argumentos contrários à forma como o governo conduzia sua política, o presidente
mantinha-se íntegro e competente na condução das questões fundamentais que afligiam o país.

Os números, também, fechavam o leitor num circuito que não permitia a contra-
argumentação, o questionamento, e esse é um artifício retórico muito contundente, pois cria
uma realidade verossímil num discurso autoritário e, grosso modo, legitimado pelas estatísticas.

“The soothing effect” – the narcotizing effect of discourse

ABSTRACT: This article aims to analyze the soothing effect provoked by the speech of President
Lula, on August 12th, 2005, when he was called to pronounce about the scandal known as
“Mensalão”. The soothing effect lies on the introduction of his text which intends to persuade
his reader so as to escape from the reality of the scandal. This questioning becomes possible in
the light of the Theory of Argumentation, by Perelman and also by the Aristotle’s Rhetoric.

KEYWORDS: Persuasion; Seduction; Soothing effect, Introduction.
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Discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na abertura da reunião ministerial.

Granja do Torto, 12 de agosto de 2005.

Meus amigos,
Minhas amigas.
Boa tarde,

Meu querido companheiro José Alencar, vice-presidente da República e ministro da Defesa,
Minhas companheiras ministras e ministros, que participam desta reunião.
Fiz questão de que as minhas palavras neste encontro de trabalho fossem abertas à

população brasileira. Temos assuntos importantes a discutir que dizem respeito a toda sociedade.
Mas, antes de mais nada, quero saudar em especial os novos ministros que vêm reforçar a
nossa capacidade de ação nesta segunda metade do meu mandato. Vocês estão entrando num
governo, que apesar de todas as dificuldades, fez o Brasil retomar o caminho do progresso e
da justiça social.

Voltamos a crescer, mas desta vez de maneira sustentável, com a inflação baixa e, o
que é mais importante, gerando milhões de empregos no campo e nas cidades. Tenho certeza
de que o povo sente a diferença, o país está mudando para melhor.

A inflação é a menor dos últimos cinco anos, a produção industrial registra aumentos
sucessivos. Na balança comercial as exportações ultrapassam a casa dos 110 bilhões de
dólares nos últimos doze meses. É o melhor resultado da nossa história.

Mas o que mais me orgulha, pela minha história e pelo compromisso que tenho com a
gente humilde da nossa terra, é a forte retomada da oferta de trabalho. Em 30 meses já
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criamos 3 milhões, 135 mil novos empregos com carteira assinada. Isso significa 104 mil
novas vagas formais por mês, 12 vezes mais que a média dos anos 90, sem falar nos postos de
trabalho no mercado informal e na agricultura familiar.

Criamos um ambiente favorável para a volta dos investimentos. Projetos no valor de
mais de 20 bilhões de dólares já estão programados para entrar em operação na nossa
economia.

Novas frentes de expansão em energia elétrica, transportes, novas fábricas e construções
fizeram a produção de bens de capital crescer 10% nos últimos dois meses. Na área social, 7
milhões e 500 mil famílias de brasileiros mais humildes têm garantido o acesso a uma renda
mínima através do programa Bolsa Família. Até o final do ano, 8 milhões e 700 mil lares serão
beneficiados pelo programa.
Uma revolução está em marcha no mercado de consumo popular no nosso país. Expandimos
o crédito com desconto em folha e muitos trabalhadores puderam pagar as suas dívidas e
comprar uma geladeira, um fogão ou outro bem desejado por suas famílias.

Por isso, as vendas nesse setor cresceram 21% no segundo trimestre, comparado ao
mesmo período de 2004. Este país não pode parar. Tenho certeza de que este é o desejo da
sociedade brasileira.

Companheiros ministros e ministras,
Estou consciente da gravidade da crise política.
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PRÁTICAS REFLEXIVAS NA FORMAÇÃO INICIAL
DE PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA

Karen Alessandra SPINA 1

Renata Maria Moschen NASCENTE 2

RESUMO: Este artigo reporta-se a um trabalho de iniciação científica que teve origem no
programa de pesquisa e extensão intitulado Docência Voluntária: formação reflexiva de
professores de Língua Inglesa, que vem sendo desenvolvido junto a um curso de licenciatura
em Letras, Português-Inglês. O objetivo central do programa tem sido o fomento da autonomia
acadêmica e profissional de Alunas-Professoras (APS), por meio de sua inserção em situações
reais de ensino e aprendizagem de Língua Inglesa. Diante da importância do programa, tanto
para sua formação inicial como para as comunidades atendidas, propusemos um trabalho de
iniciação científica dedicado a investigar seus efeitos nessa formação. A metodologia que tem
sido aplicada é a qualitativa, caracterizada pela exploração e descrição dos contextos de
ensino e aprendizagem e pela participação das APS. A sistematização dos dados necessários
aos nossos propósitos tem sido feita com base nos diários e potfólios por elas produzidos.  Os
resultados preliminares indicam que nossa investigação deve contribuir para uma compreensão
das novas demandas para o desenvolvimento da profissão docente, tanto em seus estágios
iniciais, como ao longo de toda a vida profissional. Ela também deve propiciar o estabelecimento
de alguns princípios que devem nortear essa formação.

PALAVRAS-CHAVE: Formação de professores; Reflexão; Língua Inglesa.

Introdução

Este artigo reporta-se a uma pesquisa de iniciação científica baseada no programa de
pesquisa e extensão Docência Voluntária: formação reflexiva de professores de Língua
Inglesa, que vem sendo desenvolvido junto ao curso de licenciatura em Letras, Português-
Inglês, do UNICEP – Centro Universitário Central Paulista, desde o início de 2006.

Como uma das finalidades do curso de Letras é a formação de professores de Língua
Inglesa, o Programa foi criado com o objetivo de fomentar a autonomia profissional de
graduandos nessa área por meio de práticas reflexivas de ensino. Dessa maneira, seria possível

1 Bolsista PIBIC/CNPq junto ao Departamento de Letras do Centro Universitário Central Paulista – UNICEP,
Rua Pedro Bianchi, 111, 13570-300, São Carlos, São Paulo. karenspina@gmail.com
2 GEPE – Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação/ Departamento de Letras do Centro Universitário Central
Paulista – UNICEP, Rua Pedro Bianchi, 111, 13570-300, São Carlos, São Paulo. renatanascente@terra.com.br
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familiarizar os futuros professores com diversas modalidades de ensino de línguas estrangeiras,
para crianças, adolescentes, adultos e como reforço escolar, para dinamizar suas futuras inserções
no mercado de trabalho nesse campo, que é bastante diversificado.

O Programa teve como uma de suas justificativas sociais a implantação de trabalho
voluntário voltado ao ensino de Língua Inglesa, conteúdo de grande relevância para a elevação
do nível educacional e de qualificação profissional da população como um todo. Assim, tem
sido possível colocar em ação de forma sistemática um programa de formação inicial, de
natureza reflexiva, do qual têm participado cerca de quinze Alunas-Professoras (doravante
APS3), que têm formado classes e ministrado voluntariamente aulas de Língua Inglesa em
instituições filantrópicas e no programa Escola da Família44 O Programa Escola da Família, criado
durante o governo Alckmin (2003-2006), foi desenvolvido com objetivo de melhorar a qualidade de vida
das populações carentes atendidas pela rede estadual de ensino, proporcionando-lhes durante o final de
semana diversas atividades de lazer, esportes e cursos. Aproveitando esse espaço, algumas APS têm tido
a oportunidade de estruturar cursos de inglês com a carga horária de uma hora por semana, que é a mesma
das APS que trabalham nas instituições filantrópicas.

. Têm sido atendidos pelo programa cerca de duzentas crianças e adolescentes de condições
sócio-econômicas precárias nos últimos dois anos. Academicamente, essa investigação justifica-
se pela sua adequação às mais recentes diretrizes estabelecidas para a organização dos cursos
de licenciatura, confirmada pelo parecer CNE/CP 28/2001 (BRASIL, 2001). Elas têm
apontado para a necessidade de aliar o estudo dos conteúdos de cada área específica ao seu
conhecimento pedagógico, isto é, as formas pelas quais esses conteúdos devem ser ensinados.
Para realizar nossa pesquisa, optamos por uma abordagem metodológica qualitativa, de natureza
exploratória, descritiva e participativa. Porém, devemos explicar que existe uma imbricação
entre as metodologias de ensino e de formação inicial que compõem o Programa de docência
voluntária e a que estamos utilizando para realizar nossa investigação.
Alguns questionamentos compõem nosso problema de pesquisa: como as atuações das APS
no Programa de docência voluntária vêm se inserindo em seus processos de formação
profissional? Quais têm sido os resultados dessa articulação reflexiva entre teoria e prática?
Quais seriam as contribuições dessa maneira de formar professores para desenvolvimento de
profissionais mais adequadamente preparados para o exercício da docência no contexto atual?
Os resultados obtidos até o momento têm confirmado nossa hipótese de trabalho, qual seja,
as práticas reflexivas possibilitadas pelo Programa de docência voluntária estão concorrendo
para o desenvolvimento profissional das APS.
Neste artigo, primeiramente apresentamos nossos pressupostos teóricos. Em seguida,
explicitamos nossas metodologias de trabalho. Finalmente, apresentamos alguns de nossos
resultados e suas respectivas análises preliminares.

Pressupostos Teóricos

Recorremos a Florez (2006) na busca das origens e desdobramentos do conceito de
prática reflexiva, que tem permeado o processo de formação inicial desenvolvido dentro do
Programa de docência voluntária. Essa estudiosa demarcou seu surgimento, a partir da
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definição de John Dewey, nos anos trinta, como um exame ativo e dinâmico das origens e
impactos sobre crenças e práticas relacionadas à docência. Desde então, a prática reflexiva
tem sido influenciada por diversas teorias filosóficas e pedagógicas. Uma das mais significativas
foi o construtivismo, em que a aprendizagem é concebida como um conjunto de processos
ativos pelos quais os alunos refletem sobre suas experiências e seus conhecimentos atuais e
acumulados na geração de novas idéias e conceitos. Uma outra vertente de pensamento que
tem influenciado o paradigma reflexivo é a psicologia humanística, voltada ao desenvolvimento
pessoal com o objetivo de liberar os indivíduos de valores e/ ou preconceitos que tenham o
potencial de limitar o seu crescimento tanto cognitivo como emocional. Finalmente, segundo a
autora, a pedagogia crítica influenciou as concepções sobre práticas reflexivas com sua ênfase
na implantação ativa, avaliação e refinamento de idéias por intermédio da experiência prática.

De acordo com Vieira-Abrahão (2001), Donald Schön, influenciado pelos trabalhos
de Dewey, criticou a racionalidade técnica na educação, propondo o conceito de reflexão na
e sobre ação, que tem sido a base no desenvolvimento tanto de práticas reflexivas por
professores, como de pesquisa sobre essas práticas. Schön (1983) propôs um novo papel
para o professor, ativo tanto na preparação de currículos, planos de aula e de reformas
educacionais, como na elaboração de teorias, que, para o autor, não devem estar restritas a
universidades e centros de pesquisa. Assim, para Vieira-Abrahão (2001), as fontes dos elementos
constituintes das práticas dos professores devem ser estabelecidas a partir das experiências
pessoais, dos conhecimentos obtidos na universidade e dos valores sociais e culturalmente
adquiridos do que seria certo ou errado, ou bom e ruim em educação.

Alguns de nossos referenciais teóricos (BAILEY, 1997; RIOS, 2002, ALARCÃO,
2003; FLOREZ, 2006), têm nos ajudado a responder à questão sobre quais seriam as
características desenvolvidas por professores em suas formações iniciais e contínuas, por
intermédio de práticas reflexivas. Acreditamos que eles 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. Sendo assim, são capazes de atuar de forma intencional, tendo condições
de, em situações incertas e imprevistas, atuar de forma inteligente, flexível, situada e reativa.

Lombardi (2006) revela que, apesar da longevidade de cerca de duas décadas das
pesquisas sobre práticas reflexivas, a formação inicial de professores é ainda concebida em
muitas instituições de ensino superior como um aporte teórico para uma futura prática profissional.
Essa concepção explicita a tradicional seqüência de que primeiro se devem aprender teorias
para depois aplicá-las.

Essa transmutação da teoria aprendida nos cursos superiores em práticas docentes
férteis do ponto de vista de aprendizagem não nos parece ocorrer de forma automática. Segundo
Lombardi (2006), na maioria dos cursos de Letras ainda ocorre uma forte segmentação entre
as disciplinas acadêmicas típicas das áreas de conhecimento pertinentes a esse curso, tais
como lingüística e literaturas, e as disciplinas ligadas à área pedagógica, tais como didática e
psicologia da educação. Para os professores da área acadêmica, o conhecimento aprofundado
dos conteúdos seria o suficiente para subsidiar o trabalho dos futuros professores. Para os
professores da área pedagógica, que freqüentemente não têm formação específica nesses
conteúdos, fica bastante difícil construir a ponte entre teoria e prática. Essa ponte, a nosso ver,
é a chave do trabalho docente: o conhecimento dos conteúdos e de suas abordagens específicas,
uma vez que ensinar línguas estrangeiras, por exemplo, requer estratégias de ensino correlatas,
mas não idênticas, ao ensino da língua materna.
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Lombardi (2006) segue com suas críticas, explicitando que existe um verdadeiro abismo
entre a formação que os licenciandos em Letras têm tido nos cursos superiores em nosso país
e a realidade das escolas nas quais atuarão. Concordamos que esse abismo exista e acreditamos
que ele poderia ser diminuído se a articulação entre teoria e prática começasse durante a
formação inicial, pela inserção dos futuros professores 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, 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.

No que se refere mais especificamente à formação inicial de professores de Língua
Estrangeira, para Vieira-Abrahão (2001), é pertinente dar aos graduandos em Letras a
oportunidade de iniciar sua construção profissional durante os anos na universidade, que deve
se prolongar ao longo de suas vidas. É preciso que essa construção se estabeleça por meio de
uma atitude crítica e flexível em relação às teorias que devem embasar seus trabalhos
pedagógicos. Ela propõe o incentivo a práticas reflexivas desde a formação inicial, 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. Esse processo de formação, de acordo com a autora, pode ser desenvolvido por
meio de registro de diários acadêmicos, escrita de autobiografias, planejamento e regência de
aulas durante os estágios e da participação dos alunos-professores em sessões reflexivas.

Relatos de programas similares aos de docência voluntária têm nos ajudado a definir
os caminhos pelos quais conseguiremos responder nossas questões de pesquisa.  Liberalli,
Magalhães e Romero (2003) relatam sobre um projeto que teve como objetivo o
desenvolvimento de professores como profissionais críticos e reflexivos, ou seja, que pudessem
se tornar multiplicadores em suas escolas da rede oficial de ensino e que refletissem criticamente
sobre suas práticas e sobre a aprendizagem de seus alunos. Nesse programa, a formação
profissional contínua foi enfocada como um objeto de reflexão sob diversos ângulos: práticas
dos professores envolvidos baseadas sem suas representações de ensino-aprendizagem;
objetivos que visavam a alcançar; conteúdos que buscavam ensinar, enfim, sobre a coerência
interna de suas ações educacionais.

As autoras (LIBERALLI; MAGALHÃES; ROMERO, 2003) utilizaram-se de
autobiografias, diários e sessões reflexivas, baseando-se na tese de que a formação contínua
de professores pode e deve ser vista como um trabalho conjunto de construção de
conhecimentos. Como pode se perceber, há coincidência tanto na concepção de formação
quanto na escolha de instrumentos de pesquisa em relação a nossa investigação.

O conceito de reflexão proposto pelas autoras (LIBERALLI; MAGALHÃES;
ROMERO, 2003) envolve os participantes em um discurso orientado para questionar, de
forma argumentativa, com base em aspectos sociais, políticos e culturais, as razões que embasam
suas ações. Assim, para as estudiosas, de modo a refletir criticamente, um agente precisa
descrever suas ações por meio de uma exposição detalhada que o leve a distanciar-se delas e
a questionar-se sobre suas razões. Em um próximo momento, o agente deve informar o
significado das escolhas feitas e relacioná-las a teorias populares ou formais, explícitas ou não.
Nesse momento de análise de aula, o professor poderá descobrir que age de forma contrária
a seus propósitos. Essa compreensão contribui para que o professor possa ter como objetivo
enfocar um contexto social que relaciona a escola, como um agente cultural, à comunidade e à



66 Multiciência, São Carlos, 9: 62-75, 2008

Karen Alessandra Spina, Renata Maria Moschen Nascente

sociedade mais ampla. Nesse momento, o agente passa a confrontar, retomando o seu agir,
compreendendo o seu significado para a manutenção ou transformação de desigualdades
diferentes e preconceitos. As práticas de sala de aula são resultados dessas três atitudes que
induzem o professor a reconstruir as ações pedagógicas em relação aos alunos e a escola com
a sociedade mais ampla.

Escolhemos essas quatro ações: o descrever, o informar, o confrontar e o reconstruir
como categorias de análise preferenciais na análise das narrativas das APS em seus diários.
Essa escolha deveu-se a duas razões fundamentais. A primeira delas é que uma leitura inicial
dos diários das APS nos fez perceber que essa categorização nos ajudaria a entender como
elas estão se formando profissionalmente por intermédio da elaboração do diário reflexivo.
Em outras palavras, essas categorias parecem poder nos ajudar a explicitar o processo reflexivo
pelo qual elas estão passando.  Outra razão foi a coincidência de propósitos e de instrumentos
entre os dois trabalhos, o de Liberalli, Magalhães e Romero (2003) e o nosso. Elas justificam
suas escolhas de instrumentos como sendo adequados à construção de espaços colaborativos
de reflexão crítica que vemos como um dos caminhos para o desenvolvimento profissional
docente.

Assim, concordamos com Damianovic, Penna e Gazotti-Vallim (2003) quando afirmam
que a descrição de aula deve ser peça fundamental para que o professor-aluno possa distanciar-
se de sua ação e passe a analisá-la em profundidade. Sem esse instrumento, o professor-aluno
enfrentaria certa dificuldade em relacionar conceitos teóricos acerca dos processos de ensino
e aprendizagem e de linguagem à sua ação em sala de aula. Para professor-aluno questionar
suas ações tendo como parâmetros questões sócio-históricas nas quais ele e seus alunos
inserem-se, faz-se necessária uma estrutura argumentativa com a qual ele não está acostumado.

De acordo com Cunha (2003), o professor precisa entender quais as teorias, as crenças,
as representações e os valores que embasam suas ações. Para um processo reflexivo, é
necessário que o professor reveja a própria prática. Refletir é informar a você mesmo as suas
ações, assim, a reflexão está relacionada à investigação da prática, ou seja, a ação do professor.
É por meio da reflexão que o professor questiona a si mesmo e o desenvolvimento de suas
aulas, procurando mudar sua própria prática e, se julgar necessário, reconstruí-la.

Na perspectiva do Programa de docência voluntária, concordamos com Cunha
(2003), quando ela afirma que é essencial ao professor o conhecimento de teorias pedagógicas
e de uma formação para utilizá-las dentro de um espírito solidário. Assim, ele envolve-se
criticamente no debate social sobre as finalidades da escola e seu papel na construção da
cidadania.

Encerrando esta revisão bibliográfica, colocamos o trabalho de Pessoa (2006) que
corrobora com alguns dos princípios que têm norteado esta pesquisa. Assim como para nós,
para a autora, o professor não é simplesmente alguém que reproduz conhecimentos, mas
alguém que os produz. Essa produção pode ser dinamizada pela interação de professores,
propiciando questionamentos e desenvolvimentos de novos conhecimentos. A autora chama
esses conhecimentos produzidos pelos professores de teorias práticas, que são acumuladas
por eles sobre seus atos de ensinar, que envolvem objetivos, estratégias e procedimentos e
são a base de seus comportamentos em sala de aula e para as atividades que utilizam.

Em seguida, passaremos a explicitar a metodologia e os instrumentos desta pesquisa.



67Multiciência, São Carlos, 9: 62-75, 2008

PRÁTICAS REFLEXIVAS NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA

Metodologia de Pesquisa

Aprofundando-nos em nossa abordagem metodológica, precisamos esclarecer que
existe uma imbricação entre as metodologias de ensino e de formação inicial que compõem o
Programa de docência voluntária e a que estamos utilizando nesta pesquisa. No que se
refere ao ensino de Língua Inglesa no Programa, a abordagem que vem sendo utilizada pelas
APS é a Comunicativa, tendo como pressuposto que o ensino de uma Língua Estrangeira
deve propiciar tanto a competência lingüística como de comunicação nos aprendizes.

No que diz respeito à formação inicial, nossa metodologia tem se constituído em uma
maneira de construir conhecimentos profissionais por meio de um diálogo entre teoria e prática.
Esse diálogo tem sido propiciado pela inserção das APS em contextos de ensino e
aprendizagem de Língua Inglesa. Assim, temos baseado nossos procedimentos de formação
reflexiva em um triplo diálogo: de cada AP consigo mesma nos seus registros em seus diários,
passando do nível descritivo e narrativo para o interpretativo, integrando pedagogia de base5

e formação acadêmica; das APS com seus contextos de atuação nos quais têm contato com a
complexidade dos processos de ensino e aprendizagem; de cada AP com outras APS e a
coordenadora do programa, nas sessões reflexivas, com base em leituras, exemplos de aulas
bem sucedidas, compartilhamento de dificuldades, apresentação de problemas e sugestões
para solucioná-los.

Do ponto de vista da pesquisa acadêmica, pensamos que a abordagem qualitativa
(LÜDKE; ANDRÉ, 1990) pode ser considerada nosso parâmetro metodológico mais amplo.
Dentro do paradigma qualitativo, consideramos que nossa pesquisa tenha características
exploratória (GIL, 2002) e descritiva (SELIGER; SHOHAMY, 1990). Temos explorado nosso
campo de pesquisa de maneira relativamente flexível, o que é próprio à pesquisa exploratória.
Utilizamos também a abordagem descritiva, pois estamos tentando elaborar representações
fiéis de percepções relacionadas a processos de ensino e aprendizagem. Assim, podemos
afirmar que nossa metodologia de investigação é qualitativa, exploratória e descritiva. Nossos
instrumentos têm sido elaborados pelas APS como forma de registro de suas práticas reflexivas,
eles são seus diários e potfólios.

Para Allwright e Bailey (1991), diários descritivos têm o potencial de revelar aspectos
das experiências educacionais dos pesquisados que não poderiam ser captados por observações
e questionários. Dessa maneira, os diários ajudam o pesquisador a enxergar além do
comportamento externado pelos sujeitos investigados, levando-o a penetrar na visão que eles
têm dos processos cognitivos, sociais e afetivos que estão experimentando tanto quando
ensinam, quanto quando aprendem uma Língua Estrangeira. Os autores acreditam que, para
que haja um entendimento apurado dos acontecimentos em uma sala de aula de línguas, o
pesquisador deve tentar captar o significado dado a esses acontecimentos por seus participantes.

Para a produção de seus diários, têm sido propostas às APS questões objetivando
estruturar suas reflexões em torno de suas experiências de ensino, que exploram suas pedagogias
de base. Também neles têm sido realizadas análises de casos específicos de ensino, que devem
servir como amostras das principais dificuldades que as APS têm encontrado no percurso de
se tornarem professoras. Temos proposto ainda às APS algumas perguntas pedagógicas
envolvendo pedagogias de base, narrativas e interpretações, como fizeram Liberalli, Magalhães
e Romero (2003).
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Segundo as autoras (LIBERALLI; MAGALHÃES; ROMERO, 2003), o diário tem
como objetivo auxiliar o professor a visualizar sua ação por meio do processo de descrição da
prática e a interpretar essa prática à luz de teorias de ensino-aprendizagem e de linguagem,
para criticá-la e reconstruí-la. Eles também assumem uma organização textual relativamente
estável, concretizada por processos argumentativos que se realizam por meio de apresentações
de pontos de vista com base em aspectos sociais, culturais e políticos, sustentados por ações
descritas e explicadas à luz de teorias de ensino-aprendizagem e de linguagem. Nessa linha de
elaboração, os diários também devem apresentar as características de descrever, informar,
confrontar e reconstruir.

Liberalli, Magalhães e Romero (2003) explicam que, percebendo os problemas
encontrados no descrever, os professores entendem a necessidade de não julgar antes de
realmente compreender suas ações. Assim, o descrever permite que se visualizem os fatos
ocorridos em sala de aula. Já o informar permite que se entendam as ações ocorridas para que
vejam as reais necessidades dos alunos e sejam vistas em contexto, além de uma relação de
descrição da prática com as teorias de ensino-aprendizagem e de linguagem. O confrontar é a
avaliação das ações e questionamentos em face das reais construções realizadas pelos alunos.
Finalmente, a reconstrução permite que o professor enxergue o que faltou em sua aula para
que a língua ensinada se aproximasse do real. Também cria possibilidades de construção de
novas escolhas. Essa estratégia auxilia os educadores a analisarem a relação entre seus objetivos
e suas práticas para então repensarem e modificarem seus objetivos de forma mais
individualizada e personalizada.

No que se refere aos outros instrumentos que estão sendo utilizados nessa investigação,
os potfólios, Alarcão (2003) confirma que eles têm os elementos fundamentais tanto para
pesquisa quanto para a prática reflexiva. A autora explica que o conceito de potfólio foi transposto
da área das artes para a da educação e da formação de professores, na qual tem se desenvolvido
de maneira própria. Ele constitui-se como uma coleção de documentos selecionados,
organizados e comentados de forma sistemática, contextualizada e refletida (ALARCÃO,
2003, p.55), elementos constituintes dos potfólios produzidos pelas APS.

Nessa pesquisa, as reflexões sistemáticas que compõe os potfólios estão contidas nos
diários elaborados pelas APS. Por isso são essenciais, pois complementam e concretizam as
experiências por elas explicitadas em seus diários, por meio dos materiais de ensino que
elaboram e re-elaboram de acordo com o desenrolar do processo reflexivo. Por intermédio
deles, tem sido possível compreender como as práticas desenvolvidas dentro do Programa
de docência voluntária têm permitido a elas refletir sobre a eficácia desses materiais, coletar
o retorno dado a eles pelos alunos, reescrevê-los, recriá-los, buscando novas fontes e
possibilidades. Validamos, dessa forma, os potfólios das APS como instrumentos de formação
e pesquisa.

Passamos agora à apresentação e análise de alguns resultados preliminares desta
investigação.

Resultados Preliminares

Nossos resultados preliminares respondem, ainda de maneira provisória, algumas de
nossas questões de pesquisa, além de confirmarem nossa hipótese de trabalho. Eles foram



69Multiciência, São Carlos, 9: 62-75, 2008

PRÁTICAS REFLEXIVAS NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA

organizados em tabelas comparativas, compostas de excertos dos diários das APS coletados
de acordo com as categorias propostas por Liberalli, Magalhães e Romero (2003), o descrever,
o informar, o confrontar e o reconstruir.

Tabela 1: AP1/AP2 nas categorias de análise
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Percebemos que as duas APS analisadas deram suas aulas sobre o mesmo tema, as
cores, o que faz a comparação entre suas reflexões ainda mais pertinente. Notamos que ambas
aparentemente atingiram seus objetivos. Os alunos da AP1, apesar de freqüentarem uma escola
pública de São Carlos, pertencem a uma classe social média ou média baixa, e sendo
alfabetizados, parecem mais motivados para aprender inglês. Já os alunos da AP2, mais jovens,
ainda não completamente alfabetizados e freqüentando as aulas dentro de um programa de
uma instituição filantrópica da cidade, pertencentes a uma classe social mais baixa, oferecem a
ela um desafio maior, tanto do ponto de vista motivacional como de criatividade na elaboração
de atividades. A AP1 ensinou um maior número de cores para os alunos por eles já terem uma
maior rapidez na aprendizagem, saberem ler e escrever, enquanto a AP2 trabalhou apenas
com cinco cores, por não saber se seus alunos iriam apresentar maiores dificuldades.

Enquanto a AP1 utilizou, em sua aula, a escrita, a AP2 utilizou mais atividades orais e
visuais. Os exercícios foram parecidos: a AP1 utilizou um exercício escrito e fez uma atividade
dinâmica para propiciar uma interação entre os alunos, enquanto a AP2 realizou uma atividade
de colorir sobre as cores aprendidas e uma brincadeira no final da aula para avaliar o aprendizado
de seus alunos.

Devemos destacar como as categorias de análise estabelecidas por Liberalli, Magalhães
e Romero (2003) ajudam-nos a visualizar o processo de formação profissional possibilitada
pelas práticas docentes reflexivas pelas quais as APS estão passando.
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Assim, percebemos que, ao descreverem suas aulas, elas sistematizam-nas, podendo
visualizá-las como em um espelho, passo inicial indispensável dentro de um processo reflexivo.
Por meio dessas descrições, elas puderam informar quais são suas crenças em relação ao bom
ensino. Para a AP1, as aulas devem ser melhores e isso, para ela, traduz-se em mais dinâmicas
do que ela teve na escola pública. Com base nessa crença, ela tenta promover atividades que
reduzam a falta de interesse, a indisciplina e a heterogeneidade dos alunos. Já a AP2 acredita
que a paixão pelo trabalho docente, uma variável afetiva, possibilita uma docência mais efetiva,
ajudando-a, inclusive, a superar sua timidez. No informar, enquanto a AP1 voltou-se para o
grupo, a AP2 voltou-se para si mesma. Ambas tiveram o mesmo objetivo, ensinar mais e
melhor.

No confrontar, os caminhos tomados pelas APS 1 e 2 foram mais similares do que no
informar. Ambas passaram a levar em consideração o contexto educacional no qual estão
inseridas, tentando oferecer aos seus alunos um ensino que fosse ao encontro de suas
necessidades. Esse procedimento similar no confrontar possibilitou alguma diferenciação no
reconstruir, o que é natural na medida em quem se os contextos são diferentes, as necessidades
dos alunos também são. Enquanto a AP1 teve seu foco em uma mudança de seu comportamento,
a AP2 pensou em aumentar a quantidade de conteúdo de trabalho, que julgou inadequada na
aula analisada.
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Como podemos notar, ambas as APS lecionam em uma instituição filantrópica e seus
alunos possuem a mesma idade. A AP3 leciona apenas para meninos, já a AP4 para meninas.

Em sua descrição, a AP3 relata-nos que o trabalho com a escrita e com desenhos são
meios facilitadores em suas aulas, já que seus alunos possuíam algumas noções de inglês e
também eram um tanto quanto indisciplinados. A AP4 descreve sua aula como bem sucedida,
o que pareceu se dever tanto ao comportamento das alunas quanto ao sucesso da atividade
realizada.

A seguir, a AP4 informa a semelhança entre os processos de aprendizagem pelos quais
passou na escola pública e os que suas alunas estão passando. Por isso, pressupôs que elas
possuíam pouco conhecimento do inglês. Assim, optou pela utilização de recursos visuais,
exercícios, músicas e brincadeiras para a fixação do conteúdo, considerando que essas
estratégias seriam facilitadoras de suas aprendizagens, demarcando, assim, o confrontar.

A AP3 informou que, inicialmente, tentou seguir o mesmo caminho da AP4, mas, devido
aos problemas disciplinares e conhecimentos prévios dos alunos, opta pelo uso de atividades
escritas. Para ela, esse foi o confrontar.

O reconstruir das duas APS foi semelhante ao das duas anteriormente analisadas. O
conhecimento das reais necessidades dos alunos, assim como de suas características
comportamentais, fez com que elas buscassem reestruturar suas práticas de formas diferenciadas.
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Considerações Finais

Com as narrativas de diários de APS, torna-se mais fácil a visualização de como as
práticas reflexivas têm contribuído para a transformação de alunas em professoras reflexivas,
que passam a ver as reais necessidades de seus alunos. A análise das APS pelas categorias de
análise deixa claro como as elas estão desenvolvendo-se de acordo com a metodologia de
formação proposta pelo Programa de docência voluntária.

Por meio da escrita em seus diários, as APS têm sistematizado a reconstrução de suas
ações. Como notamos, elas concentram seu trabalho pedagógico em atividades visuais e lúdicas
como uma forma de contornar o baixo nível de letramento dos alunos e aumentar seus níveis
de motivação para a aprendizagem. Essa atitude demonstra seu amadurecimento em relação a
um contexto educacional intimamente conhecido por elas: a escola pública. Apesar de suas
dificuldades com a disciplina em sala, elas parecem bastante envolvidas nas atividades de
ensino que estão desenvolvendo.

Parece-nos que as APS têm sabido verificar as reais necessidades de seus alunos,
conseguindo, assim, reconstruir suas ações pedagógicas da maneira que julgam ser adequada
aos seus alunos. É interessante notar que nenhuma delas revelou-se totalmente perdida nesse
processo, o que prova a eficácia das práticas reflexivas como propiciadoras de autonomia
profissional.

Pensamos que as APS, ao se inserirem no mercado de trabalho, devem ser formadoras
de um novo tipo de aluno, que vê o inglês não como um conteúdo esvaziado, mas como um
meio de inserção na sociedade da informação e do conhecimento, ajudando-o em sua vida
profissional, cultural e social.
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Reflective practice in the initial English teaching education

ABSTRACT: This article refers to an investigation based on a research and extension program
named Docência Voluntária: formação reflexiva de professores de Língua Inglesa, which
has been developed with undergraduate students of an English and Portuguese Language
degree course. The aim of the program has been fostering the student-teachers’ academic and
professional autonomy through their inclusion into actual language teaching contexts. The applied
methodology is qualitative, exploratory, descriptive and participative. The instruments are diaries
and portfolios. Our preliminary results indicate that this research may contribute to a better
understanding of the new demands for the development of the language teaching profession,
both in their early stages, as well as throughout professional life. It may also enhance the
establishing of some principles which should guide teachers’ education.
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RESUMO: O objetivo deste artigo é analisar as representações sociais de professores do
ensino fundamental que expressam a organização da escola em torno da progressão continuada.
A pesquisa tem como referencial a Teoria das Representações Sociais (TRS) proposta por
Serge Moscovici, bem como estudos referentes à própria Progressão Continuada e aos ciclos
de aprendizagem. A pesquisa foi realizada com sete participantes que trabalham na rede estadual
paulista de educação. Eles responderam, por escrito, uma única questão: “o que você pensa a
respeito da proposta de progressão continuada implantada nas escolas?” A análise dos dados
de caráter qualitativo, centrou-se na análise temática de conteúdo, havendo agrupamento de
“temas” de acordo com idéias análogas, identificando, assim, três temas-chave: “proposta”,
“qualidade do ensino” e “cotidiano escolar”, cujas manifestações foram categorizadas em
“favoráveis” e “desfavoráveis”. O trabalho pretende valorizar o impacto de políticas educacionais
no cotidiano escolar, mostrando que compreender as representações sociais dos sujeitos
envolvidos é fundamental para o sucesso de sua implantação.

PALAVRAS-CHAVE: Políticas públicas; Progressão continuada; Fracasso escolar.

Tanto no plano das pesquisas e, paralelamente, das políticas públicas, vem ocorrendo
a preocupação de organizar a escolaridade em forma de ciclos, ou seja, diferentemente do
modelo de seriação proclamado há décadas. É consenso entre muitos pesquisadores
(BARRETTO e MITRULIS, 1999; ARROYO, 2000; PERRENOUD, 2004) a concepção
de que essa modalidade de organização colabore para diminuir o caráter excludente e seletivo
da educação, visando à realização de um ensino democrático com condições iguais tanto de
partida como de chegada.

1 Formada em Pedagogia pela PUCAMP, com especialização em Psicopedagogia, Mestre em Educação pelo Centro
Universitario Moura Lacerda. Atualmente é Professora e Coordenadora do Curso de Pedagogia da ASSER- Porto
Ferreira.  petrenas@bol.com.br
2 Formada em Psicologia pela UFScar e Mestre em Educação Especial também pela UFSCar. Atualmente é professora
dos cursos de Pedagogia e Administração da ASSER – Porto Ferreira. pri_psy@yahoo.com.br
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No Brasil, as estatísticas referentes à reprovação e evasão escolar sempre assumiram
proporções inaceitáveis, recaindo enfaticamente nas escolas públicas que atendem grande
parcela da população. Contudo, pouco foi realizado para solucionar esse problema. As medidas
tomadas sempre são dirigidas ao professor (como se sobre ele recaíssem todas as culpas) no
sentido de fornecer-lhe novas metodologias e subsidiar seus conhecimentos de conteúdos
específicos com cursos de formação continuada. Outras medidas geralmente efetivadas estão
relacionadas às avaliações, geralmente padronizadas nacionalmente, que medem os
conhecimentos dos alunos, mas que não são capazes de indicar o efeito do sistema educacional
sobre o desempenho escolar, tampouco dar dicas para solucionar os problemas das escolas
que apresentam resultados pouco satisfatórios.

Considerando o fracasso escolar como um fenômeno social que reflete a inadaptação
da criança à instituição escolar, podemos inferir que uma mudança realmente significativa requer
uma discussão mais profunda, que não envolva apenas os sujeitos da educação, mas o sistema
sob o qual a educação está fundada. O sistema escolar brasileiro sempre permitiu a exclusão
daqueles que não respondem às suas exigências, uma vez que as atividades escolares
freqüentemente são estranhas à linguagem, às preocupações e às atividades do cotidiano familiar
dessas crianças (VIAL, 1987). Portanto, uma discussão sobre a melhoria da qualidade da
educação necessariamente deve abranger a gestão de políticas públicas para a escola.

A proposta de organizar a escola em ciclos é uma dessas tentativas de promover
modificações que transformem, mesmo que parcialmente, o sistema educacional. As discussões
sobre esse projeto não são novas, pois os ciclos de aprendizagem figuram nos estudos da área
educacional desde meados de 1920.  Dessa maneira, no decorrer dos anos, as propostas
desenvolvem-se de acordo com o ideário pedagógico da época, contexto social, educacional
e as propostas curriculares em voga e sempre não desconsiderando as questões políticas
predominantes.

Segundo Barretto e Mitrulis (1999, p.28), “[...] os objetivos dos ciclos correspondem
à intenção de regularizar o fluxo de alunos ao longo da escolarização, eliminando ou limitando
a repetência[...]”, além de proporcionar o acesso e a permanência do educando com
aprendizagem e efetivamente uma educação de qualidade.

Para a definição de ciclos, não há uma única e estática definição, mas podem ser
caracterizados como períodos de escolarização que ultrapassam as séries anuais, organizados
em blocos que variam de dois a cinco anos de duração, e apresentam-se como tentativa de
superar a excessiva fragmentação e desarticulação do currículo durante a escolarização, além
de tentar uma mudança na concepção dos tempos e espaços escolares.

As propostas pedagógicas que organizam as escolas em ciclos partem das seguintes
proposições: cada fase de crescimento do aluno possui características próprias e cada educando
tem um ritmo próprio de aprendizagem, além de ter a clara fundamentação de que o
conhecimento é um processo.

A organização ciclada da escola prescreve mudanças estruturais na organização
escolar tais como: concepção de escolarização obrigatória para todos, processo de avaliação
diferenciado, propostas de reforço e recuperação, heterogeneidade das turmas, dentre outras.
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As Propostas de Organização da Escola em Ciclos na Educação Brasileira

Diversos estudos evidenciam análises realizadas sobre a produção da retenção e
suas conseqüências indesejáveis (BARRETTO e MITRULIS, 1999):

" Prejuízos organizacionais e financeiros ao setor público, além de obstáculos à
aprendizagem;

" As adversas conseqüências ao indivíduo no plano pessoal, familiar e social.
Portanto, desde meados dos anos de 1920, educadores brasileiros reconhecem o

baixo desempenho da escola pública no país. Até os anos de 1950, a situação manteve-se
inalterada e muitos países da América Latina, entre eles o Brasil, apresentavam dados
elevadíssimos de reprovação da 1ª para a 2ª série do Ensino Fundamental, com taxas superiores
a 57,45%, indicando que poucos alunos terminavam o primário; pesquisas evidenciam que, a
cada 100 crianças matriculadas na 1ª série, apenas 16 concluíam as quatro séries do ensino
primário sem reprovação (PATTO, 1990).

Em 1956, em Lima, a UNESCO realizou uma conferência sobre Educação Primária
Gratuita e Obrigatória, onde foi destaque o tema da promoção automática, sendo que educadores
brasileiros pediram a solução para o problema da repetência.

O ideário da época era desenvolvimentista (avanços tecnológicos e migração do
campo para a cidade) e argumentos de natureza social, política e econômica advogavam a
promoção automática. A criança também passou a ser “percebida”, pois, entre alguns
educadores, defendia-se que a reprovação para o aluno era uma influência negativa sobre a
adaptação social e pessoal do mesmo.

Como solução para a repetência, educadores de renome propunham políticas
educacionais com base em inovações progressistas, tais como: reformulações nos programas,
capacitação de professores, renovação de técnicas e métodos pedagógicos e desenvolvimento
nos educadores de uma atitude receptiva às novas políticas, pois esse último ponto apresentava-
se como um grande entrave - os professores defendiam posturas equivocadas, entre elas, a
criação de classes heterogêneas com base no esforço de cada um e prêmio-castigo para
incentivar a aprendizagem.

Nos anos de 1960 e 1970, foram tomadas algumas medidas para amenizar a questão
da reprovação, entre elas: os exames finais deixaram de existir e as avaliações passaram a ser
feitas pelos próprios professores; a divulgação de novas metodologias; a inspeção escolar
passou a adquirir caráter de orientação pedagógica; portanto, começam a ocorrer modificações
nas normas de organização do sistema escolar. Contudo, essas medidas não foram suficientes
e os problemas de repetência e evasão persistiram.

Outra medida implantada com maior impacto para reforçar as anteriores foi a
“flexibilização” do currículo nos Estados de São Paulo, Pernambuco e Santa Catarina.

Em 1968, o Estado de São Paulo adotou a reorganização do currículo nas escolas
primárias, havendo divisão em dois ciclos: “[...] o nível I constituído pela 1ª e 2ª séries e o
nível II, pela 3ª e 4ª séries com o exame de promoção somente na passagem do primeiro para
o segundo nível e ao final deste [...]” (BARRETTO e MITRULIS, 1999, p.35). A promoção
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era contingenciada a conteúdos mínimos pré-fixados, sendo os alunos reprovados reagrupados
em classes de aceleração.

A experiência de progressão continuada mais expressiva, abrangente e duradoura
ocorreu no Estado de Santa Catarina, embora tenha sido pouco divulgada. O Plano Estadual
de Educação (1969) instituiu oito anos de escolaridade obrigatória e contínua na rede estadual
catarinense, sendo um avanço para a época, pois somente com a Lei 5692/71 (BRASIL,
1971), os oito primeiros anos de escolarização tornaram-se obrigatórios.

Essas medidas tinham como pressupostos o compromisso com a democratização do
ensino, sendo que a referência para tal baseava-se no sistema de avanços progressivos das
escolas dos Estados Unidos e Inglaterra. A tendência pedagógica da época era a tecnicista.
Eram defendidos os princípios de que todos são capazes de aprender, independente de
condições adversas.

Toda essa experiência não teve sucesso devido à falta de preparo dos professores,
às condições de organização das escolas, classes numerosas, falta de material didático, apoio
pedagógico ineficiente e, entre outras causas, resistências de setores conservadores. Estudos
de Barretto e Mitrulis (1999) apontam a ocorrência de estrangulamento de matrículas após as
quatro séries iniciais do primeiro grau, que provavelmente colaboraram com a extinção do
sistema, que ocorreu ainda na primeira metade dos anos 1980.

A década de 1980 e o início da década de 1990 foram marcados pela flexibilidade
dos tempos de aprendizagem e ocorreram grandes medidas baseadas na democratização do
ensino, implantando novas políticas educacionais. O período foi marcado também pela eleição
de partidos de oposição. Os tempos eram de redemocratização da escola, destacando-se sua
função social (MAINARDES, 1998; KNOBLAUCH, 2004).

Nessa vertente, um grande marco foi a implantação do Ciclo Básico de Alfabetização,
tendo São Paulo como pioneiro e, posteriormente, sendo implantados em Minas Gerais e
Paraná. Tal organização fazia das primeiras e segundas séries do primeiro grau um “continuum”.
O objetivo era assegurar às diferentes camadas da população o direito à escolarização, além
de contribuir para resolver o estrangulamento das matrículas nas séries iniciais (PETRENAS,
2006).

Publicada no início da década de 1990, a proposta curricular da cidade do Rio de
Janeiro (e, em 1994, em todo o Estado) mostrou-se como um marco político. Apresentou
medidas parecidas com aquelas do Ciclo Básico quanto à flexibilidade do tempo para a
aprendizagem e voltava-se, integralmente, para a redemocratização do ensino. Segundo tal
proposta, ingressavam na escolarização as crianças de seis anos de idade em classes de
alfabetização, rompendo com o consolidado pela Lei nº. 5692/71 (escolaridade obrigatória
de 7 a 14 anos). Foi um avanço para a época, marcada também pela escolarização de tempo
integral, CIEPs (Centros Integrados  de Educação Popular). Foram propostas grandes
inovações pedagógicas, principalmente no que diz respeito à avaliação, sendo o currículo
voltado mais para a socialização e o resgate da cultura popular.

A partir dessa retrospectiva, percebe-se que a tentativa de substituir o sistema de
seriação vem de longa data, uma vez que os ciclos ou blocos de escolarização são idéias há
muito tempo acalentadas, mas que ainda hoje geram inúmeras controvérsias. Conforme cita
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Barretto e Mitrulis (2002, p. 166),  “[...] o regime de ciclos introduzido no Brasil tende a ser
uma medida intermediária entre o regime seriado e o de progressão continuada [...]”.

A adoção do regime de ciclos tem fundamentos na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional nº. 9394/96 e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997).
Segundo a LDB nº. 9394/96, “[...] a educação básica poderá organizar-se em séries anuais,
períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados,
com base na idade, na competência e em outros critérios” (Artigo 23); cabe citar que essa
particularidade já se encontrava na Lei nº 5692/71: “É facultado aos sistemas de ensino
desdobrar o Ensino Fundamental em Ciclos” (Artigo 32, parágrafo 1º). Alguns Estados
brasileiros, como São Paulo, podem ser considerados como modelos mais abrangentes da
implantação de tal proposta e, conseqüentemente, de proposições críticas sobre a questão.

Sistema de Progressão Continuada

O Estado de São Paulo apresenta-se como a maior rede pública do país, com seis
milhões de alunos no Ensino Fundamental e aproximadamente duzentos mil professores, tendo
assim um peso grande para a discussão sobre o regime de ciclos em âmbito nacional. Instituiu-
se em 1997 o Sistema de Progressão Continuada; tal regime tem duração de oito anos, dividido
em dois ciclos (Ciclo I, 1ª a 4ª séries, e Ciclo II, 5ª a 8ª séries).

Este trabalho não pretende deter-se nas diferenças entre as diversas propostas de
organização em Ciclos e a própria Progressão Continuada, mas sim perceber como os
professores recebem e trabalham com a Progressão Continuada na escola. Contudo, torna-se
pertinente citar diferenciações e críticas em tais organizações.

Freitas [...]”.( 2003,p.72) faz comentários a respeito de diferenças sobre a organização
da escola em Ciclos 3 e a Progressão Continuada; sendo assim, destaca: “[...] nem o conceito
é o mesmo nem as concepções de educação e de políticas públicas são iguais nesses dois
casos.

Assim, Ciclos de Aprendizagem e Progressão Continuada possuem diferentes
concepções de políticas públicas. Enquanto o primeiro está relacionado tanto à emancipação
do indivíduo quanto a propostas de transformação de cunho progressista, a segunda pauta-se
no liberalismo e na própria subordinação do sujeito. Freitas (2003) ainda adverte:

[...] a primeira (referência à organização em ciclos) exige uma proposta global

de redefinição de tempos e espaços, enquanto a segunda (referência ao Sistema

de Progressão Continuada) é instrumental - destina-se a viabilizar o fluxo de

alunos e tentar melhorar sua aprendizagem com medidas de apoio (reforço,

recuperação, etc.) [...].

Mainardes (2006, p.2). destaca a distinção entre Ciclos de Aprendizagem e
Progressão Continuada, afirmando que a “[...] distinção baseia-se no argumento de que a
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escola em ciclos representa a versão progressista da política de escola em ciclos enquanto que
o regime de progressão continuada representa a versão conservadora [...]”.

A Progressão Continuada pressupõe tratar o conhecimento como processo e,
portanto, como vivência que não se incorpora com a idéia de interrupções, nem com a
seletividade e a exclusão escolar, havendo assim um abalo no “pilar central” que sempre
sustentou as relações e interações na escola. A questão central é uma escola que se comprometa
com a inclusão escolar e social de todos (SOUZA, 2000).

A implantação da Progressão Continuada provoca um confronto com a lógica de
aceitação de uma organização escolar individualista e competitiva com vistas à classificação e
seleção. Portanto, essa implantação não elimina a avaliação no Ensino Fundamental, mas traz
o desafio de vivenciá-la no seu sentido ontológico e constitutivo, auxiliando o aluno no processo
de apropriação e construção de conhecimentos. A avaliação é entendida como processo
inerente à ação educativa, é urna atividade contínua com funções de diagnóstico e verificação
de informações (feedback), tendo um caráter não só técnico, mas também político (SOUZA,
2000).

A Progressão Continuada prevê que o aproveitamento escolar independa da
escolaridade, ou seja, do número de anos que a criança freqüenta a escola; o aluno caminha
de acordo com a sua “capacidade”, resultando assim na extinção da seriação (função
classificatória da avaliação).

É notório que, para o sucesso da Progressão Continuada, além de simplesmente
decretar sua implantação, são necessárias circunstâncias diferenciadas de trabalho para
professores e alunos, associadas à participação plena dos pais, baseando-se em reflexões
coletivas e na construção de novas propostas capazes de assegurar que uma medida
potencialmente tão valiosa para a democratização do ensino não se traduza em descompromisso
com o processo de aprendizagem escolar.

A Teoria das Representações Sociais (TRS) como Fundamento para a Análise de
Depoimentos de Educadores

As idéias, noções, imagens, conhecimentos e atitudes referentes aos Ciclos de
Aprendizagem e à Progressão Continuada apresentadas pelos educadores serão abordadas
por meio da teoria das Representações Sociais proposta por Serge Moscovici em 1961. O
estudo das representações sociais permite identificar aspectos subjetivos (valores, idéias, noções,
atitudes) e objetivos (estudos, propostas, análises), favorecendo esclarecimentos que possam
vir a contribuir para estudos posteriores sobre o tema.

As representações sociais são consideradas como fenômeno complexo, pois se
apóiam em simbolizações derivadas de grupos sociais de onde partem significações, valores
ideológicos e culturais, conhecimentos científicos, experiências particulares e afetivas do
indivíduo, que sempre dizem algo sobre um estado da realidade.

De acordo com Jodelet (2001, p.22), as representações sociais podem ser
caracterizadas como “[...] uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada,
com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um
conjunto social [...]”.

Fundamentado na TRS, este trabalho tem a intenção de analisar depoimentos de
educadores. O objeto é constituído pelas questões relacionadas à Progressão Continuada e
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os sujeitos (educadores), inseridos no contexto de escolarização, possuem uma relação de
simbolização e interpretação. Segundo Moscovici (2004), nesse tipo de situação, sujeito e
objeto são ligados por algo prático, que não é suposto, mas realmente detectado, o que
permite a análise das representações dos sujeitos a partir de suas argumentações.

Metodologia de Coleta de Dados

A pesquisa foi realizada com sete sujeitos que trabalham na rede estadual paulista de
educação em uma escola que atende de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental, sendo os sujeitos
assim especificados: cinco professores, um professor coordenador-pedagógico e um diretor
de escola. Os sujeitos foram escolhidos aleatoriamente de acordo com a possibilidade de
responder a seguinte questão: “O que você pensa da proposta de Progressão Continuada
implantada nas escolas estaduais paulistas?”.

Os participantes da pesquisa responderam a pergunta por escrito, sendo que suas
respostas foram agrupadas de acordo com a analogia das idéias referentes ao tema.

A análise dos dados, de caráter qualitativo, centrou-se na metodologia de Análise de
Conteúdo do discurso (MINAYO, 2000). Segundo Bardin (Apud MINAYO, 2000, p.199)
a Análise de Conteúdo pode ser definida como:

Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das

mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas

mensagens.

A  Análise de Conteúdo possui rigor científico, além de basear-se em metodologias
quantitativas, buscando compreensão e lógica em sistemática qualitativa. Portanto, tencionando
maior significado no material qualitativo, este trabalho utilizará, como técnica, a Análise Temática
como uma subdivisão da Análise de Conteúdo.

A Análise Temática está relacionada diretamente a um determinado assunto,
representado, aqui, pelas repostas à pergunta citada acima e tem como critério para tratamento
de dados, a freqüência das unidades. Conforme afirma Minayo (2000, p. 209), “[...] fazer
uma análise temática consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma
comunicação cuja presença ou freqüência signifiquem alguma coisa para o objeto analítico
visado [...]”.

Por meio da análise do material, foi possível classificar as respostas em favoráveis/
desfavoráveis em relação à proposta, à qualidade do ensino e ao cotidiano escolar.

As Representações dos Professores sobre a Progressão Continuada

Os resultados apresentados, tendo como base a teoria moscoviciana das
representações sociais, são pertinentes, uma vez que tal teoria em educação vai além das
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técnicas, métodos, leis, funcionamento cognitivo e biológico do indivíduo, pois percebe os
mesmos como integrantes de um sistema social interativo, apresentando assim cientificidade.

Para iniciar, podem-se destacar os seguintes relatos direcionados a aspectos
qualitativos da Progressão Continuada que têm ocasionado ressalvas e resistências:

“É um verdadeiro engodo, só não enxerga quem não quer. O ensino nunca

funcionará com classes volumosas, alunos de várias classes sociais e o

professor com o máximo de aulas para tentar sobreviver dignamente, com o

salário de miséria” (Professora Ciclo I).

“Poderia citar o seguinte exemplo para ressaltar minha opinião sobre o sistema

de ciclos e a Progressão Continuada presente na escola de hoje: alunos que

terminam o Ensino Fundamental sem saber escrever corretamente, sem saber

usar as quatro operações matemáticas, etc. Enfim, sem os conteúdos mínimos

do curso realizado” (Professor Ciclo II).

A análise das resistências e ressalvas presentes nos relatos dos participantes permitiu
verificar que as representações sociais articulam elementos do cotidiano escolar e muitos são
os indícios contra a Progressão Continuada, devido à alta freqüência de resultados negativos
demonstrados pelos alunos. Esses terminam os respectivos ciclos sem pré-requisitos para
avançar em seus estudos, portanto, a escola não está realizando sua função principal, ou seja,
ensino de qualidade para todos.

As possíveis soluções mágicas realizadas pelos professores também fazem parte do
cotidiano escolar, na tentativa de corrigir as falhas que os sujeitos do cotidiano escolar
(professores, coordenadores, diretores, pais) enxergam nessa política. O relato exposto abaixo
mostra que, nas representações desses sujeitos, está claro que a aprovação automática é
prejudicial para o aluno. Portanto, em última análise, esse tipo de fala demonstra a grande
preocupação dos professores com o fato de que o aluno não está aprendendo e, mesmo
assim, continua avançando nos ciclos estabelecidos pela escola, mas não avançam em
conhecimento. Esses são valores e representações supostamente compartilhados pelos sujeitos
do cotidiano escolar. Segue o relato:

 “Como se sabe, o único fator que leva o aluno a ser retido no sistema de

Progressão Continuada é o excesso de faltas Muitas escolas estão fazendo o

uso deste”instrumento” – a falta, para reter alunos freqüentes que têm baixo

aproveitamento.

Faltas são lançadas mesmo com o aluno presente em sala de aula, o que

causa a sua retenção no final do ano letivo por freqüência insuficiente;

obviamente, os pais são consultados se aceitam a reprovação”. (Professora

Ciclo I).
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O sistema de ciclos muitas vezes é desconexo, pois, tentando sanar as dificuldades
de aprendizagem, perde seus objetivos nas amarras do processo. Os “acordos” velados,
como o demonstrado no relato acima entre a professora e pais, são vistos como solução,
trazendo conseqüências negativas para o desenvolvimento do mesmo, sem considerar as
particularidades individuais de cada discente.

Esses fatos acabam acontecendo porque, na maioria das vezes, tal sistema é mal
interpretado pelos educadores, que necessitam de preparação para implantação dos ciclos e
não há condições pedagógicas e estruturais favoráveis. Nesse contexto, a principal razão da
escola e da reorganização do sistema acaba se perdendo no processo, qual seja, a aprendizagem
com qualidade para o educando.

Podem-se encontrar, também, depoimentos com tendências favoráveis à implantação
do sistema de ciclos, mas com restrições:

“O sistema de ciclos e a Progressão Continuada tão presentes na escola de

hoje no Brasil já foram implantadas há muito tempo atrás nos países

desenvolvidos. Na sua essência, a filosofia de tais medidas é muito boa,

realmente todo individuo é capaz de aprender e deve ser estimulado para isto.

Outro fator importante e primordial para o docente é saber mudar as estratégias

e usar os “erros” ou conceitos para alcançar o objetivo de fazer os discentes

avançarem, respeitando o ritmo de cada um. O único problema é que o sistema

de ciclos não pode tornar-se promoção automática” (Diretora de Escola

Pública).

Os resultados das entrevistas e toda a polêmica acerca da Progressão Continuada
indicam que há muitas contradições, tanto na teoria como na prática, e que o assunto muitas
vezes se volta para questões perniciosas, como a discussão sobre reprovação em massa versus
aprovação automática.

Portanto, a implantação de tal proposta deve ser vivenciada, substituir a repetência
por práticas mais eficazes de aprendizagem, principalmente com os educandos menos
favorecidos socialmente, para que o ensino de qualidade deixe de estar disponível apenas
para uma minoria.

Considerações Finais

Investigando os caminhos percorridos das experiências educacionais brasileiras
relacionadas ao sistema de Progressão Continuada, constata-se que o propósito é aceito, em
sua maioria, com descontentamento pelos professores da rede pública de Ensino Fundamental
como tentativa de superar a reprovação/evasão que implica fracasso escolar.

As justificativas governamentais são de caráter tanto econômico (muitas vezes
implícito), como pedagógico e passam pela justificativa social. Como resultado de uma grave
crise econômica que assola os países da América Latina, desde a década de 90 o sistema
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educacional brasileiro tem sofrido uma série de reformas que têm como objetivo último a
contenção dos gastos públicos em educação.

As políticas de reforma têm sido influenciadas por um amplo processo latino de
universalização do ensino – visando ao aumento no número de matrículas - que iniciou na
década de 80 e apresenta temáticas comuns nos países em que tem ocorrido, como a
descentralização da educação e o estabelecimento de sistemas de exames para avaliar os
resultados da ação educativa (BARRIGA & ESPINOSA, 2001; BRASLAVSKY & COSSE,
1996; SILVA, 2003). Tais políticas, no Brasil, resultaram no desgaste do trabalho do professor,
que viu seu salário diminuir drasticamente nestes anos, enquanto aumentou consideravelmente
sua carga de trabalho, promovendo nesse professor um sentimento de desencantamento com
qualquer ação política nova que o governo queira implementar.

Por esse e outros motivos, a política de ciclos de aprendizagem deve, em primeiro
lugar, ser percebida pelo professor, principal agente de mudança, como uma ação capaz de
modificar o cenário desfavorável no qual ele está inserido. Além disso, na proposta de ciclos,
é importante que o professor perceba que não há modelo único que necessite ser seguido,
sendo que adaptações devem ser feitas sempre que forem necessárias. A procura de um
exemplo singular torna-se inviável, uma vez que as diversidades de contexto dos envolvidos
no processo de escolarização devem ser consideradas.

Portanto, os sistemas de ensino são convocados a organizar de melhor forma os
ciclos para a real democratização do ensino, mas, para tal, é eminente que haja condições
favoráveis. Condições essas que se referem, sobretudo, à participação do professor nas
discussões sobre a capacitação técnico-pedagógica dos gestores e professores, à adequação
de equipamentos e materiais didáticos adequados, além de novas orientações curriculares.

Entretanto, não se pode deixar de perceber que é no tocante à cultura pedagógica
dos envolvidos no processo de escolarização, lembrando a importância de valorizar as
representações sociais de gestores, professores, alunos, famílias e a sociedade em geral, que
se encontram os maiores desafios. Pois os envolvidos são elementos determinantes no que diz
respeito à aceitação, sucesso e continuação de mudanças nessa ordem.

Os questionamentos, as rejeições imediatas e as implantações parciais da Progressão
Continuada são atitudes esperadas e, até certo ponto, compreensíveis, pois tal implantação
atinge menos questões estruturais da escola do que questões sociais e culturais.

A grande meta educacional é inovar, para tal, é necessária a participação e o
entendimento dos educadores e familiares, bem como esclarecer a sociedade, além de romper
com a “cultura da repetência”, acreditando e afirmando que todos são sujeitos socioculturais.
A inovação carece ter essa condição como fator preponderante.

Considerando que modificar uma cultura escolar é uma conquista e não uma imposição,
a implantação sem entraves do sistema de Progressão Continuada com certeza ainda demandará
certo tempo, pois o tempo da implantação de decretos e resoluções é muito diferente da
superação de culturas e valores.

Uma das contribuições pretendidas por essa pesquisa é considerar o impacto das
políticas educacionais no cotidiano da escola, mostrando que compreender as representações
sociais dos sujeitos envolvidos é fundamental para o sucesso da implantação dessas políticas.
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Continuing progression public policy: historical aspects and teacher’s social
representation

ABSTRACT: This article intents to analyze teacher’s collegial social representations about the
continuing progression public politic. The research was based on the Social Representation
Theory, by Serge Moscovici, and continuing progression studies and learning cycles. Seven
subjects of the paulista educational net answer the question “What do you think about the
continuing progression public policy?”. Analisis of qualitative dates involved the contents junction
by theme, emerging three key-themes - proposal, teaching quality and scholar quotidian –
categorized in favorable/unfavorable. This article purpose is to show the impact of educational
policies on the scholar quotidian and understands that the teacher’s social representations
about them are important for their success.

KEYWORDS: Publics politics; Continuing progression; Scholar failure.
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RESUMO: O objetivo deste artigo é discutir a problemática da disciplina de Estágio
Supervisionado nos cursos de licenciatura e apresentar alguns encaminhamentos referentes a
essa temática. Elaboramos um relato histórico documental, baseado em legislação educacional,
acerca de como essa disciplina deveria ser implantada e vivenciada nos cursos de licenciatura,
apontando as diferentes valorações entre a necessidade teórica e a inserção prática no lócus
de trabalho do profissional em formação. Finalmente, abordamos perspectivas teóricas que
apontam o Estágio Supervisionado como forma de possibilitar ao aluno dos cursos de formação
inicial o contato direto com toda a complexidade da prática docente, entendendo que a formação
necessária exige diálogo constante entre teoria e prática.

PALAVRAS-CHAVE: Estágio supervisionado; Formação inicial; Cursos de licenciatura.

Introdução

A origem deste artigo remonta a nossa experiência profissional como docentes em
diferentes cursos de licenciatura. Tem nos inquietado o fato de que, apesar das modificações
que vêm sendo propostas para esses cursos, com o objetivo de formar profissionais mais
competentes em relação às novas demandas educacionais, parece-nos que eles não têm sido
suficientes para subsidiar ao menos as práticas iniciais dos novos professores.

Particularmente, chama-nos a atenção o fato de que a disciplina central de ligação
entre os cursos de licenciatura e a prática docente, o Estágio Supervisionado, não tem dado
conta de promover a articulação entre as teorias abordadas nos cursos e o ensino na Escola
Básica. Temos a impressão que essa disciplina, apesar de modificada por diferentes legislações
nos últimos quarenta anos, permanece estanque.
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4 GEPE – Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação. Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, Rua Pedro
Bianchi, 111, 13570-300, São Carlos, São Paulo E-mail: rfleone@gmail.com
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Nossas questões de pesquisa são:
• Como essa disciplina vem se desenvolvendo?
• Quais os aprendizados têm sido obtidos pelos alunos durante o Estágio

Supervisionado?
• O Estágio supervisionado tem se constituído em uma ligação eficiente entre

teoria e prática?
É certo que as respostas para tais questões podem variar em função de localidades,

regiões ou até instituições, mas, de forma geral, como o estágio tem-se concretizado como
prática de ensino?

Visando a responder essas questões, faz-se necessário entender como a disciplina do
Estágio Supervisionado foi sendo incorporada aos cursos de formação inicial nas licenciaturas.

Buscamos essa compreensão por meio de uma investigação de natureza documental,
estabelecendo uma altercação entre os textos legais que têm estabelecido diretrizes para a
disciplina de Estágio Supervisionado, uma bibliografia especializada na formação inicial de
professores e nossas próprias perspectivas sobre o assunto.

Esperamos com esse esforço teórico e metodológico confirmar nossa hipótese de
trabalho, qual seja, a de que, embora o Estágio Supervisionado tenha se mostrado estanque
ao longo do tempo nos cursos de licenciatura, nele é possível criar as condições favoráveis ao
diálogo entre teoria e prática de forma reflexiva, que julgamos imprescindíveis para essa
formação.

Estágio Supervisionado: Revisão Histórica

O Estágio Supervisionado é um componente fundamental nos cursos de licenciaturas,
respaldado nas exigências estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, que torna
obrigatória a prática do estágio durante os cursos de formação inicial de professores.

Sabemos que a lógica desses cursos, até o século XX, esteve pautada nos princípios
da racionalidade técnica (ZEICHNER, 1993). Ou seja, teoria e prática eram vistas como
duas instâncias distintas. Ou mais, havia uma tendência explícita em se considerar as disciplinas
chamadas teóricas ou científicas como mais importantes do que as outras, consideradas
pedagógicas ou práticas.

Essa discriminação entre teoria e prática permaneceu por muito tempo, mantendo-se
viva ainda nos dias atuais, embora com menos força, e podendo ser evidenciada na concepção
das leis anteriores à 9394/96, que indicavam ser o Estágio Supervisionado, uma disciplina de
complementação. Ou seja, ela não era vista como parte do processo de formação dos alunos
de licenciatura, mas sim como um apêndice desses cursos. Essa postura reforçava a dicotomia
entre a teoria e a prática.

Outro motivo para o fortalecimento dessa divisão evidente era o fato de que os estágios
não pareciam possibilitar a real reflexão sobre questões surgidas a partir da prática docente,
pois os planos já eram estabelecidos a priori e ao aluno bastava cumpri-los. Dessa maneira,
o movimento entre o saber, a prática e a construção de um novo saber não acontecia por meio
dos estágios.
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Podemos dizer que foi apenas entre as décadas de 60 e 70 do século XX que as
questões relacionadas ao Estágio Supervisionado começaram a ganhar mais força e que novas
concepções foram ganhando espaço. Tal mudança ocorreu em função de determinações
apresentadas nas Leis 5.540/68, que agregou a formação dos chamados especialistas, e a Lei
5692/71, que exigiu professores de prática de ensino. Essas modificações ocasionaram uma
movimentação em torno do Estágio Supervisionado, pois ele seria um caminho bastante
interessante para o cumprimento das exigências estabelecidas pelas leis. Dentro dessa
perspectiva, durante muitos anos estabeleceu-se uma luta pela conquista de uma prática de
estágio que fosse efetiva, reflexiva e que superasse o ciclo tradicional de observação, regência,
participação, assim como não se restringisse a delatar problemas ou falhas da escola observada.

Os estudos de Silva (s/d) indicam que, na busca pela superação dessas posturas e
concepções, a disciplina de Estágio Supervisionado passou por algumas modalidades, como
o estágio de recuperação, mini-curso e estágio participante. O estágio de participação
tinha por finalidade, possibilitar aos graduandos o contato com os alunos do 1º e 2º graus
considerados mais fracos. Ou seja, os estagiários ficavam com a tarefa de ministrar reforço
àqueles cujo desempenho escolar mostrava-se abaixo do esperado. Essa postura não
possibilitava aos futuros professores o contato com toda a realidade docente, limitando-os às
situações problemáticas e privando-os dos momentos de êxito profissional.

Outra modalidade foi o estágio de mini-curso por meio do qual se estabelecia uma
relação distante e talvez até ineficiente entre a universidade, seus estagiários e  a escola de 1º
e 2º graus. Dentro dessa concepção, caberia ao estagiário a missão de organizar mini-cursos
para serem aplicados aos alunos em horários distintos aos de suas aulas. Mais uma vez, o
futuro docente não tinha contato real e direto com a sala de aula e suas múltiplas possibilidades.
Salienta-se também que essa modalidade de estágio não promovia benefícios para as escolas
de 1º e 2º graus, limitando-se apenas a poucas contribuições para a universidade.

Foi na década de 80 que surgiu uma terceira modalidade de estágio, denominada
participante. Aqui o aluno deveria ser colocado em contato direto com a sala de aula, utilizando-
se a prática docente como fonte de reflexão e aprimoramento de sua formação plena.

Segundo as determinações da LDB 9394/96 e de seus atos normativos, a disciplina
Estágio Supervisionado é obrigatória aos cursos de formação em licenciaturas e os respectivos
estágios devem ser realizados em escolas de Educação Básica, possibilitando aos estagiários
o tempo suficiente de contato com a realidade escolar em suas múltiplas facetas. Devem ser
acompanhados e orientados pelo supervisor de estágio, servindo seus resultados como base
reflexiva e dialógica entre todas as disciplinas do curso de formação inicial em licenciatura.

Nos dias atuais, há a preocupação em se garantir que a disciplina de Estágio
Supervisionado possibilite ao aluno dos cursos de formação inicial em licenciatura o contato
direto com toda a complexidade da prática docente, entendendo que a real formação concretiza-
se na prática. Nessa linha de pensamento, o estágio mostra-se como um caminho possível e
necessário rumo à efetivação das exigências legais. Elas pressupõem a formação plena do
docente, envolvendo atividades de elaboração de proposta pedagógica, domínio de técnicas
e estratégias de ensino, zelo pela aprendizagem dos alunos, elaboração e cumprimento dos
planos de trabalho, avaliação e articulação entre teoria e prática; escola e família; saber e fazer.
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Se a disciplina Estágio Supervisionado conseguir efetivar esses avanços, tornando-os
concretos, é possível pensar que a dicotomia entre teoria e prática poderá ser superada ou ao
menos amenizada. Outro ganho seria aliviar o momento de choque vivenciado pelos
profissionais que ingressam na carreira docente, conforme apontado por Huberman (1995)
em seu estudo sobre as fases do desenvolvimento profissional.

Desde 2001, com a publicação do parecer CNE/CP 28/2001, vêm se constituindo
novas formas de estruturação dos currículos das licenciaturas em nosso país. Baseado na
Constituição de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, o
documento estabelece um novo paradigma para a formação inicial de professores. Ele indica
a necessidade de uma formação holística que atinja todas as atividades teóricas e práticas,
articulando-as em torno de eixos que redefinem e alteram o processo formativo das legislações
passadas. O documento esclarece que a relação entre teoria e prática deve perpassar todas as
atividades propostas pelos cursos, as quais devem estar articuladas entre si, tendo como objetivo
fundamental formar o docente em nível superior. Essa relação mais ampla entre teoria e prática
recobre múltiplas maneiras do seu acontecer na formação.

Assim, segundo o Parecer CNE/CP 28/2001, a prática deve ser planejada no momento
da elaboração do projeto pedagógico dos cursos de licenciatura e seu acontecer deve se dar
durante processo formativo. Essa correlação teoria e prática é um movimento contínuo entre
saber e fazer na busca de significados na gestão, nos processos de ensino e aprendizagem e na
resolução de situações próprias do ambiente da educação escolar.

O parecer (BRASIL, 2001) indicava, pois, uma dissolução do antigo modelo curricular
das licenciaturas, o chamado 3 + 1, isto é, três anos para a formação dos conteúdos nas áreas
específicas de conhecimento de cada curso, acrescido de um ano de formação pedagógica. A
partir dessa dissolução parece-nos que, gradualmente, novas propostas curriculares para as
licenciaturas têm surgido. Elas têm caminhado em duas direções paralelamente. Uma delas é a
antecipação das disciplinas das áreas pedagógicas no curso das licenciaturas. A outra é um
movimento dentro das disciplinas específicas de cada área para que se vistam de uma roupagem
mais pedagógica, isto é, que não só apresentem aspetos teóricos, mas explicitem aos graduandos
como eles devem ser trabalhados em sala de aula. Portanto, teoricamente, os cursos de
licenciatura têm tentando cumprir os pressupostos para a formação do professor estabelecidos
pelo parecer (2001).

Temos percebido que, apesar desse esforço para uma mudança no perfil das
licenciaturas, a formação inicial de professores tem ainda sido concebida como uma base
teórica para a prática docente. Assim, primeiro viriam as teorias que, automaticamente, seriam
aplicadas pelos novos professores. Portanto, parece-nos que, nos cursos de licenciatura, ainda
está em pleno vigor a crença de que o professor iniciante tem condições de fazer essa transição
entre teoria e prática por conta própria.

Observamos que, para os docentes da área acadêmica, o conhecimento aprofundado
dos conteúdos específicos de cada licenciatura seria o suficiente para subsidiar o trabalho dos
futuros professores. Para os docentes da área de educação, que freqüentemente não têm uma
ligação mais aprofundada com esses conteúdos, torna-se um desafio quase impossível criar
uma ligação entre teoria e prática.
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Concluímos que, aparentemente, há uma lacuna entre a formação inicial cursos de
licenciatura e a prática profissional dos futuros professores.  Cremos que essa lacuna poderia
ser preenchida se o diálogo entre teoria e prática fosse iniciado durante essa formação,
notadamente pela entrada dos futuros professores em seu campo de trabalho. Essa entrada
tem ocorrido, historicamente, por meio do Estágio Supervisionado, mas não parece estar
proporcionando aos graduandos a formação de que realmente necessitam.

Para alcançar esse objetivo, Imbernón (2005) sugere aos cursos de licenciatura a
introdução de metodologias de pesquisa-ação como suporte para processos de aprendizagem
profissional reflexivos, subsidiando o aprendizado ao longo da vida, motivado pelas rápidas
transformações sociais, econômicas e tecnológicas que estamos vivendo e que compõem a
complexidade da atividade docente na atualidade.

Estudando especificamente o papel do Estágio Supervisionado nos cursos de
licenciatura, Vieira-Abrahão (2007) fornece-nos pistas interessantes de como fortalecer a
relação teoria e prática na formação inicial de professores. De acordo com a autora, o Estágio
Supervisionado envolve observação, reflexão e ação direta no contexto de atuação futura. Ele
pode ser enriquecido e subsidiado por tecnologias de informação (computadores e vídeos),
narrativas orais e escritas de professores, produções dos alunos e discussão de situações
ocorridas em sala de aula e de estudos de casos já publicados.

Pensamos que o Estágio Supervisionado está um tanto quanto esvaziado nos cursos
de licenciaturas atuais. Apesar da exigência do cumprimento mínimo de 400 horas a partir da
segunda metade dos cursos e das recomendações sobre como deve ser a formação dos
licenciandos desde o início de suas graduações (BRASIL, 2001), não percebemos muitos
avanços nas práticas de Estágio Supervisionado. Parece-nos que eles continuam se dirigindo
às escolas de Educação Básica com a mesma atitude passiva, de apenas observar o trabalho
do professor, normalmente com o intuito de cumprir suas horas obrigatórias e elaborar seus
relatórios.

Portanto, as mudanças propostas pelo Parecer CNE/CP 28/2001, assim como as
tentativas dos cursos de licenciatura para atendê-las, parecem não estar sendo realmente neles
incorporadas, o que não tem contribuído para uma aprendizagem profissional profícua durante
o período destinado ao Estágio Supervisionado.

Perspectivas para o Estágio Supervisionado nos Cursos de Licenciatura

O estágio supervisionado não pode ser tomado como uma etapa em que o aluno das
diferentes licenciaturas simplesmente transfere, transpõe para a prática os conhecimentos
teóricos adquiridos durante a formação inicial formal. Deve constituir-se como um dos momentos
fundamentais do curso de formação de professores, integrado aos demais componentes
curriculares, levando em consideração as experiências adquiridas. Nesse sentido, o estágio é
tomado como um momento de observação, de experimentação e de produção reflexiva de
conhecimentos, sendo a ação problematizada e refletida não somente no contexto do estágio,
mas também após sua realização, envolvendo uma orientação com os demais participantes
desse momento formativo: alunos e professores.
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Este movimento, segundo Schön (1995; 2000), envolve o conhecimento-na- ação,
que é mobilizado pelo profissional no momento da ação educativa. É o tipo de conhecimento
revelado em nossas ações inteligentes. Todavia, o conhecimento-na-ação pode parecer
insuficiente, tendendo a gerar uma rotina, uma vez que não perspectiva a realização de uma
reflexão sobre o trabalho realizado. Para isso, o autor propõe as dimensões de reflexão-na-
ação, realizadas no próprio momento de realização da aula e reflexão-sobre-a-ação como
outros dois processos fundamentais na construção do conhecimento prático profissional do
contexto escolar e os desafios vividos no campo do Estágio Supervisionado.

Visto dessa forma, o Estágio Supervisionado nos cursos de formação de professores
passa a atender a três níveis de realização: ao da legislação específica, que propõe normas e
diretrizes a serem seguidas para sua operacionalização; ao da teoria, que aponta possíveis
caminhos para seu desenvolvimento, atendendo a questão da unidade da teoria com a prática
e, finalmente, ao nível da realidade encontrada nas escolas e demais espaços de atuação e
que, muitas vezes, apresenta aspectos dicotômicos em relação aos outros dois níveis. Esses
aspectos podem ser conflitantes com as concepções assumidas pelos teóricos da educação
no que se refere à formação prática desejada para a classe profissional que vai assumir a
responsabilidade de uma educação de qualidade para a população.

Sob esse ponto de vista, pode-se afirmar, nos cursos de formação, a necessidade de
se construir um trabalho coletivo e compromissado capaz de viabilizar a fusão desses níveis,
rumo a um novo curso e a uma nova visão de formação dos professores. Nessa construção, a
legislação deve orientar e a teoria deve servir de ponto de reflexão, enquanto a realidade
envolve aqueles que compreendem o magistério como uma opção profissional comprometida
com a transformação social. Propõe-se, assim o rompimento da dissociação entre teoria e
prática, observada na maioria dos cursos, como também a concepção de uma prática reduzida
à aplicação de teorias, dado que ela provoca o conhecimento. Tentar imobilizar atitudes
cotidianas aplicando-se regras pré-estabelecidas é retirar da prática todo seu potencial criador
e gerador de conhecimentos e ver a teoria como um acervo de formulações abstratas
desvinculada das necessidades da educação e dos alunos.

Propõe-se, portanto, um trabalho de Estágio Supervisionado que reconheça a
complexidade das situações educacionais, uma vez que cada fato pedagógico e cada aluno é
uma realidade em constante movimento, assim como o é a sociedade. Um trabalho que considera
a atividade docente como prática social impregnada dos princípios de coletividade e
intencionalidade e, por isso mesmo, transformadora, necessita de preparação. Essa preparação
tem início no curso de formação no qual o aluno vai adquirir habilidades básicas para subsidiar
seu trabalho profissional. É uma construção na prática, intermediado pela prática. Portanto,
esse aluno precisa de uma sólida fundamentação teórica que lhe permita construir uma
consciência crítica, visando a uma prática compromissada com o social e um domínio de
métodos e técnicas que viabilizem o desempenho pedagógico: o fazer e o saber do professor.

Esse trabalho de Estágio Supervisionado pressupõe um profissional que precisa estar
inventando ou criando novas soluções, novos caminhos. Assim, quando encontrada uma solução,
não lhe basta repetir ou imitar, uma vez que ele mesmo cria novas necessidades que passam a
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invalidar as encontradas, e, também, porque a vida, a sociedade encarrega-se de invalidá-las,
na consecução de novas exigências.

Isso posto, as atividades de observação, participação e regência de aulas propostas
no Estágio Supervisionado precisam ser repensadas, com o objetivo de se dinamizar o processo
de observação, não sendo mais passivo, em busca de um trabalho no qual o aluno deixe de ser
simples receptor, atuando como produtor do conhecimento. Um trabalho em que se desenvolva
uma prática de coleta de dados, de crítica da realidade, de real envolvimento com o estágio.
Uma observação que funcione como elo entre a prática pedagógica e a fundamentação teórica
proporcionada pelas demais disciplinas; enfim, pretende-se uma observação participante e
atuante, que problematize e questione a prática vivenciada e que a analise, pela via da reflexão
e da crítica, tendo os pressupostos teóricos como embasamento.

Nessa perspectiva, o Estágio Supervisionado possibilita aos alunos dos cursos de
formação de professores uma vivência, na prática, da atividade docente tal qual ela se dá: suas
dificuldades, seu dinamismo e viabilidade. É a proposta de um trabalho que proporciona ao
licenciando refletir sobre seu próprio desenvolvimento, enquanto professor, suas dúvidas, suas
angústias. É o momento de sentir a profissão. É a possibilidade de apreender a amplitude e a
complexidade do trabalho que o espera com o aluno, com a escola, com os conteúdos. É o
momento de construção da aula com regência em diferentes classes abrangendo diferentes
conteúdos e componentes curriculares. É o momento de preparar, pesquisar, discutir em grupo,
instrumentalizar-se teórica e metodologicamente, de refletir sobre o momento da aula e dos
determinantes sócio-culturais e econômicos que envolvem o trabalho pedagógico.

O Estágio Supervisionado precisa privilegiar espaços em que o futuro professor possa
dialogar com seus pares e com o professor responsável pelo estágio sobre as diferenças de
cada classe, a individualidade de cada aluno, de cada professor, de cada momento vivenciado
nas práticas de estágio e, conseqüentemente, sobre a influência dessas diferenças no seu trabalho
e no seu desempenho como professor, bem como nas suas escolhas metodológicas, na sua
postura teórica e na forma de avaliar seus alunos. É este um trabalho em que o aluno, enquanto
sujeito ativo e produtor de sua prática docente, deve ser orientado, uma vez que é professor
em processo de formação, porém, sem deixar de ser autônomo e criativo na construção de
seu projeto de docência supervisionada.

Vistas dessa forma, as ações pedagógicas dos estagiários revelam-se no contexto da
sala de aula, em um momento importante de sua formação inicial, quando enfrentam o desafio
de articular os conhecimentos construídos até então, fora e dentro do contexto universitário,
com as necessidades cotidianas de sala de aula. No momento da ação docente/prática educativa,
o estagiário produz um tipo particular de conhecimento na prática e para a prática, denominado
“conhecimento prático”, de modo semelhante a um professor que já está inserido na escola.
Esse conhecimento difere da teoria pelo fato de possuir contornos próprios revestidos de
especificidades demarcadas por situações reais da relação de ensinar e de aprender, do encontro
entre professores e alunos mediados por conhecimentos de diferentes naturezas.

Certamente esse conhecimento prático associa-se ao espaço de realização do estágio,
com sua estrutura organizacional, condições para a aula e concepções institucionais sobre a
relevância do trabalho em educação e do estagiário.
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Conforme Schön (2000), cada situação apresentada pela prática é única e
multidimensional, pois, no contexto prático, sempre teremos muitas surpresas e situações
inesperadas. Algumas delas podem, inclusive, gerar o questionamento de crenças ou valores
que os professores têm internalizado como verdades. Esse processo é natural, já que, ao
lidarmos com a prática docente, temos alunos de verdade, com suas conquistas, derrotas,
condições pessoais, facilidades e dificuldades. Temos uma escola real, com sua sala de aula
concreta, e orientações educacionais de um projeto político pedagógico específico para aquele
espaço. Assim, a prática real é vivida no momento de tomadas de decisão em contexto específico
do Estágio Supervisionado.

São justamente essas situações novas e inesperadas que potencializam o desenvolvimento
do conhecimento prático do profissional. Isso porque, nessas situações, o professor se vê
obrigado a refletir, problematizando e repensando suas ações, sem fazer uso apenas do
conhecimento-na-ação. Dessa forma, o professor amplia o seu conhecimento profissional.

Considerações Finais

Os estudos científicos que vêm se debruçando sobre os cursos de licenciatura revelam
que a formação inicial é um dos elementos que contribuem para a qualidade e o compromisso
com que o professor assume sua tarefa educacional. No curto período em que ela se realiza -
considerando-se apenas os três ou quatro anos em que os cursos de licenciatura são oferecidos
-, deve dar conta de formar um professor que domine conteúdos específicos da disciplina que
irá ministrar, conteúdos pedagógicos e de fundamentação teórica sobre os processos de ensino
e aprendizagem, que visam às estratégias de ensino e a compreensão dos alunos e sua articulação
com o contexto social em que o professor deve atuar. Além disso, tais estudos sinalizam a
importância do professor aprender a gerenciar seu próprio desenvolvimento profissional,
desenvolvendo capacidade de refletir sobre sua prática, avaliar a qualidade dos resultados
obtidos e redirecionar sua intervenção, no caso de não estar alcançando os objetivos
educacionais pretendidos.

Dentro desse contexto, parece-nos que uma formação teórica que não contemple os
desafios e as possibilidades que a prática docente supõe e exige não dará conta de formar o
professor que efetivamente seja capaz de assumir sua responsabilidade profissional com
competência, garantindo a vivência de um processo de escolarização de qualidade para as
futuras gerações. Teoria e prática, nesse contexto, devem ser elementos imbricados que dêem
suporte à atuação docente comprometida com o próprio aperfeiçoamento profissional e a
efetiva aprendizagem dos alunos. Teoria e prática devem ser elementos imbricados a ponto de
levarem a superação de práticas fechadas, estanques, imóveis e não criativas.

Ainda que a aprendizagem teórica que deve subsidiar a atuação docente e a inserção
prática em situações reais de sala-de-aula sejam elementos considerados fundamentais à
formação do professor, o valor atribuído a cada um desses elementos mostra-se diferente,
com ênfase na aprendizagem teórica. Ainda hoje a grade curricular dos cursos de licenciatura
coloca a teoria como o elemento central do processo de formação dos professores. O Estágio
Supervisionado e sua conseqüente inserção na prática escolar, realizada no final do curso, tal



97Multiciência, São Carlos, 9: 89-98, 2008

ESTÁGIO SUPERVISIONADO: OBSERVAÇÃO, EXPERIMENTAÇÃO E REFLEXÃO

como ainda hoje vivenciada, não parece favorecer o diálogo entre a teoria aprendida durante
a licenciatura e o contexto em que o futuro profissional deverá atuar; também não parece
favorecer a formação da habilidade e da responsabilidade desse profissional para gerenciar
seu desenvolvimento e aperfeiçoamento da prática implementada. Assim, o que se percebe é
uma grande dificuldade em enfrentar os desafios que a prática docente impõe aos recém-
formados e o imobilismo desse profissional resultante da adoção de modelos de prática docente
não refletidos, não questionados, copiados.

O Estágio Supervisionado parece-nos a oportunidade que o professor em formação
tem de estabelecer a ligação entre a teoria e a prática, de forma reflexiva. No decorrer dessa
disciplina, o professor pode apropriar-se dos elementos teóricos e práticos que podem subsidiar
sua futura atuação docente, mas também de vivenciar o processo de constante construção e
reinvenção de sua própria profissão, por meio de busca incessante de diálogo entre o saber e
o fazer, de superação da teoria pela prática e da prática pela teoria. Pensamos, assim, que
diálogos entre teoria e prática devem nortear toda a trajetória profissional dos nossos
professores, começando já na sua formação inicial, pela inserção do professor em formação
em contextos reais de ensino e aprendizagem, para que essa articulação se inicie.

Supervised traineeship: observation, experimentation and reflection

ABSTRACT: The aim of this article is to discuss issues related to the Supervised Traineeship in
the teaching degree courses and present some reflection on this theme. We elaborated a
documental and historical report, based on educational legislation about how this subject should
be carried on in such courses, pointing at the different views regarding theoretical needs and
practical insertion in the future teachers’ working places. Finally, we approached theoretical
perspectives, which put the Supervised Traineeship as a way to place student teachers in direct
contact with all the complexity of the teaching profession, understanding that the necessary
education demands constant dialogue between theory and practice.

KEYWORDS: Supervised traineeship; Initial education; Teaching degree courses.
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo estudar o caso de um aluno com dificuldades
de aprendizagem que foi submetido às seguintes etapas: avaliação diagnóstica e intervenção
psicopedagógica. O referencial teórico utilizado foi a epistemologia genética de Jean Piaget.
Mediante os resultados encontrados no processo da avaliação diagnóstica, pode-se constatar
que o sujeito participante apresentava dificuldades de concentração, baixa auto-estima e
apresentava dificuldades relacionadas à noção de esquema corporal e coordenação viso-
motora. A partir dos dados obtidos na avaliação diagnóstica, propôs-se uma intervenção
psicopedagógica; essa prática teve como objetivo a reabilitação da aprendizagem. Após as
sessões de intervenção, verificou-se que a criança apresentou progresso na aquisição de
conhecimentos, pois se sentiu mais seguro nas atividades de leitura e escrita, participando
efetivamente das atividades propostas. Concluindo, percebe-se que as atividades lúdicas
motivam a criança a desenvolver suas habilidades, despertam sua criatividade, além de
fornecerem subsídios para o trabalho psicopedagógico, mostrando que a sua continuidade é
imprescindível.

PALAVRAS CHAVE: Dificuldades de aprendizagem; Intervenção psicopedagógica; Atividades
lúdicas e provas de Piaget.

Introdução

Atualmente, a Psicopedagogia tornou-se um campo com conhecimentos amplos, em
que se tem como objeto central de estudo o processo de aprendizagem humana, seus padrões
evolutivos normais e patológicos, bem como a influência do meio (família, escola, sociedade).
As dificuldades escolares não podem ser explicadas apenas por um fator, esteja ele na criança,

1 Autor Correspondente: Pedagoga e especialista em Psicopedagogia pela UNICEP, 29946520, São Mateus-
ES, Brasil, e-mail: cfscoto@hotmail.com.br
2 Doutora em Educação pela UFSCar, Docente dos cursos de Pedagogia, Turismo, Fisioterapia e Nutrição;
coordenadora do curso de especialização em Psicopedagogia, UNICEP, São Carlos-SP, Brasil, e-mail:
juliana@unicep.com.br
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no meio familiar ou escolar, e sim devem ser explicadas pela interação de vários fatores. Piaget
(1976) diferencia esse processo de construção das estruturas mentais em quatro estágios do
desenvolvimento cognitivo por meio da assimilação, acomodação e equilibração que tendem à
conservação e modificações de esquemas e estruturas. São eles: Estágio sensório motor -
esquemas, Estágio pré-operatório - representação, simbolismo, Estágio Operatório concreto
- reversibilidade, associação, Estágio operatório formal – coordenação, transformação.

Dessa forma, pode-se perceber a extensão da Psicopedagogia e o quanto o
psicopedagogo em formação tem que investir em seu conhecimento para a formação de sua
identidade.

Segundo Bossa (2000), o psicopedagogo pode colaborar na elaboração do projeto
pedagógico, ou seja, por meio de seus conhecimentos, ajudar a escola a responder questões
fundamentais, como: O que ensinar? Como ensinar? Para que ensinar? Pode realizar o
diagnóstico institucional para detectar problemas pedagógicos que estejam prejudicando a
qualidade do processo ensino-aprendizagem; pode ajudar o professor a perceber quando a
sua maneira de ensinar não é apropriada à forma do aluno aprender; pode orientar professores
no acompanhamento do aluno com dificuldades de aprendizagem; pode ainda, realizar
encaminhamentos para fonoaudiólogos, psicólogos, neurologistas, psiquiatras infantis, entre
outros.

Acredita-se que o jogo pode contribuir para a construção das estruturas mentais e
apresenta-se desde o nascimento da criança. Sendo assim, por meio de atividades lúdicas, a
criança pode recuperar sua verdadeira identidade, que vem sendo estigmatizada por aqueles
que desconhecem ou ignoram os procedimentos necessários para lidar com as chamadas
dificuldades de aprendizagem.

Ferreiro e Teberosky (1986) afirmaram que essas deveriam ser reavaliadas,
procurando-se analisar se não estariam se constituindo em dificuldades metodológicas que
consideram o processo de aprendizagem da criança, admitindo apenas o que é certo do ponto
de vista do adulto. Recentemente, Nutti (2006) apresentou as principais perspectivas de análise
sobre essa temática e propôs um painel provisório no qual defende que teorias ou modelos
sobre dificuldades de aprendizagem, embora aparentemente opostas, podem dialogar e ser
complementares entre si.

Com base nesse referencial teórico, foi planejada a avaliação diagnóstica e espera-se
que o trabalho de intervenção venha a contribuir com a aprendizagem e o desenvolvimento da
criança, bem como sanar as dificuldades apresentadas no diagnóstico.

Finalmente, o estudo da psicopedagogia é extremamente importante para aqueles que
acreditam no potencial de seus alunos e comprometem-se com seu trabalho, buscando formas
concretas de resolver os problemas existentes. Portanto, quem quer que se proponha a trabalhar
em uma escola, precisa informar-se sobre os objetivos da mesma, para que possa atuar com
eficácia. Essa necessidade investigativa é particularmente relevante para o profissional que irá
desempenhar na escola a função de articulador entre o ensino e a aprendizagem de todos os
elementos dessa instituição, provocando mudanças e ajudando no processo evolutivo individual
e coletivo.
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Objetivo

Possibilitar a vivência da prática psicopedagógica nos âmbitos:
 - remediativo, por meio da avaliação psicopedagógica de um escolar com queixa de dificuldades
de aprendizagem, seguida do trabalho de intervenção psicopedagógica, a fim de possibilitar a
reabilitação do processo de aprendizagem do aluno, e
 - preventivo, mediante a elaboração de propostas de aprendizagem para a instituição
educacional da qual o aluno se origina, como também desenvolver habilidades de pesquisa
nos psicopedagogos em formação.

Metodologia

Inicialmente, foi feita entrevista com a coordenadora pedagógica da escola, com os
pais (anamnese) e com a professora do aluno a fim de identificar as dificuldades de
aprendizagem.

O referencial teórico escolhido foi a Epistemologia Genética de Jean Piaget e, com
base nesta metodologia para a avaliação diagnóstica, foram aplicados os jogos Quatro cores
(MACEDO, 1997), TA TE TI (MACEDO, 1997) (conforme está ilustrado nas Figuras 1 e 2)
e as provas piagetianas (PIAGET, 1976).

Figura 1: Esquema de situações contidas no jogo das quatro cores.
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Figura 2: Esquema de situações contidas no jogo Ta Te Ti.

Após evidenciado o diagnóstico, foi dada uma devolutiva ao aluno, aos pais e ao
professor.

Para o trabalho de intervenção, foram realizadas seis sessões com a duração de 45
minutos cada uma e foram utilizados os jogos Ta Te Ti, Dominó e Tangran.

Resultados

O jogo oferece à criança a oportunidade de experimentar aspectos essenciais para
sua vida, tais como: brincar, observar, perguntar, agir, errar, tentar novamente, ampliando seu
universo cognitivo, afetivo e social, assim como fornece informações sobre o pensamento da
criança, além de auxiliar na superação das dificuldades de aprendizagem (KISHIMOTO,
1998; WINNICOTT, 1979; BEAUCLAIR, 2004).

Dessa forma, é fundamental favorecer situações educacionais que permitam a utilização
dos jogos, porque a criança assimila as realidades intelectuais, impedindo que estas permaneçam
exteriores à sua própria inteligência (BRENELLI, 1996).

Os jogos utilizados foram: QUATRO CORES e TA–TE–TI, para observar aspectos
relativos à ação e à interação da criança, sua forma de pensamento e, após a análise da
aplicação dos jogos, estabelecer objetivos para a intervenção.

Após a avaliação diagnóstica, pôde-se perceber que a criança apresentava dificuldades
de concentração, baixa auto-estima, apresentava dificuldade no esquema corporal e
coordenação viso-motora. Percebeu-se, também, que a criança recebia normalmente altas
pontuações negativas do professor e dos colegas.

A devolutiva foi realizada após o término do processo de avaliação diagnóstica, com
autorização da direção da escola e agendamento com a mãe da criança e com a professora.

Para a devolutiva, seguiu-se o roteiro da avaliação de forma sucinta, aproveitando o
momento para que os pais assumissem o problema totalmente, compreendendo todos os
aspectos envolvidos, conforme salienta Weiss (1992).
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Ao longo das conversas com funcionários, pais e professores, pôde-se concluir que a
escola cumpria satisfatoriamente com as medidas preventivas mencionadas pela coordenadora
pedagógica na ocasião da entrevista. Os alunos que já possuíam alguma dificuldade de
aprendizagem eram encaminhados ao reforço escolar, que acontecia em um período fora do
horário de aula. A escola buscava a cooperação e o incentivo dos pais nas tarefas de casa.

Como sugestão, foi proposto o incentivo ao trabalho voluntário de estudantes/estagiários
no sentido de desenvolverem um trabalho em conjunto com os professores, pois a escola não
possuía um psicólogo e nem um psicopedagogo para encaminhar as crianças que apresentavam
algum tipo de dificuldade. Foi proposta, também, a participação dos professores em cursos
de aperfeiçoamento sobre a questão das dificuldades de aprendizagem, promovendo maior
discussão no âmbito escolar, a fim de amenizar as situações que vinham ocorrendo com
freqüência - cerca de 4 alunos num total de 30, ou seja, 13% destes alunos apresentavam
dificuldades de aprendizagem, de acordo com relatos da direção da escola e professora da
turma mencionada.

Os resultados obtidos na avaliação diagnóstica com o jogo das Quatro Cores referem-
se à capacidade da criança de analisar, à medida que as dificuldades das matrizes iam
aumentando, questionando se as cores escolhidas estavam corretas.

No jogo TA TE TI demonstrou atenção, embora o movimento das fichas fossem
aleatórios, poucas vezes demonstrou movimentos defensivos.

Algumas investigações com provas piagetianas observaram que as reais aptidões
cognitivas dos sujeitos apenas se manifestam nas situações que se apresentem com significado
para eles, mais bem dizendo, com problemas significativos num dado contexto social. Isso
explicaria como as alterações nas tarefas permitem que algumas crianças que antes não
realizavam determinadas operações cognitivas passam depois a realizá-las. A dificuldade de
algumas crianças para demonstrar a noção de conservação das quantidades, por exemplo,
não estaria em sua falta de capacidade ou poder de raciocínio, mas na falta de sentido das
tarefas propostas (LIGHT, 1986).

Na prova de conservação das quantidades discretas, a criança percebeu a existência
do elemento e admitiu a igualdade entre os dois conjuntos quando solicitada a realizar a
contagem. Assim, o conceito de quantidade parece estar muito ligado às aparências,
encontrando-se no período de transição, algumas vezes, admitindo a conservação. As respostas
baseiam-se na percepção. Falta-lhe, portanto, a reversibilidade.

Na prova de conservação de quantidade contínua – liquido, a criança esqueceu as
perguntas elaboradas pelo examinador, confundindo-se freqüentemente, demonstrando
dificuldade, sendo necessária a repetição e reelaboração das perguntas para que pudesse
compreender. Mesmo assim, pôde-se verificar que se encontra no período de transição, ora
afirma, ora nega a conservação da quantidade de líquido.

Na prova de inclusão hierárquica de classes utilizando flores, a criança apresentou um
vocabulário restrito em relação à flor, embora considere a parte e o todo ao mesmo tempo,
fazendo a classificação. Diante das respostas apresentadas, encontra-se no período de transição,
pois ora nega e ora afirma a inclusão hierárquica de classes. Na prova de inclusão utilizando
frutas, demonstrou possuir conhecimento de classificação operatória.

Na prova de seriação de bastonetes, a criança ainda não era capaz de realizar a seriação,
encontrando-se no período pré-operatório.
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Na atividade para avaliar a capacidade de estruturação do espaço, pôde-se perceber
que a criança desenhou as formas fechadas, representando diferentemente as figuras
geométricas. Na atividade para avaliar a capacidade de transformação de formas geométricas,
a criança verificou com facilidade as que eram iguais. Porém, após o corte, a criança teve um
pouco de dificuldade em formar a figura; após algumas tentativas, obteve êxito. A dificuldade
foi maior no círculo do que no quadrado.

Na dobradura do quadrado, foi cauteloso, dobrou delicadamente com uma certa
demora. Teve maior dificuldade e não conseguiu dobrar o círculo, observou-se que a criança
possuía dificuldade em movimentos que exigissem a posição pinça, ou seja, a criança parecia
não possuir treino com a ponta dos dedos (motricidade fina). Necessitou de várias
demonstrações para poder iniciar a dobra do círculo.

Na atividade para avaliar a estruturação do conceito de tempo, a criança mostrou-se
confusa, pedindo ajuda à examinadora. Na segunda montagem da história, a criança teve mais
tranqüilidade, conseguindo montar a seqüência, relatando a história.

Segundo Macedo (2000), os jogos de regras criam um contexto de observação e
diálogo sobre os processos de pensar e construir conhecimento de acordo com os limites da
criança.

Nas atividades de intervenção, utilizando novamente o jogo TA TE TI, a compreensão
das regras do jogo pela criança pôde ser identificada por meio dos seguintes argumentos: - Eu
preciso impedir que você junte suas três fichas. – Só irei ganhar se juntar na mesma linha
as minhas três fichas. – Tenho que cuidar quando for movimentar minhas fichas.

A estratégia utilizada pela criança foi a atenção no posicionamento das fichas, sempre
planejando sua jogada, o que pôde ser identificado pela sua fala na jogada do examinador:
Ah! Acabou com a minha jogada. O que parece ter auxiliado a criança nas jogadas foi a
associação do TA TE TI com o jogo da velha, pela similaridade dos movimentos. Em alguns
momentos, antecipava suas jogadas, deslocando suas fichas como se estivesse jogando DAMA,
pulando casas, explorando cada jogada com novas idéias.

Ao ser questionada sobre suas jogadas erradas, a criança conseguiu rever sua jogada
e apresentou outro movimento mostrando o que aconteceria, embora tenha demonstrado
inquietação em esperar sua vez de jogar e expressões de descontentamento quando era
surpreendida com jogadas estratégicas do adversário.

Como na avaliação diagnóstica foi observado que a criança tinha dificuldade na leitura
e escrita, foi proposta uma situação problema que envolvesse essa temática, portanto, o aluno
surpreendeu com sua rapidez em dizer as palavras e escrevê-las e ao mostrar como deslocaria
as fichas para obter êxito no jogo.

Verificou-se que possuía condições para ler e escrever normalmente, precisava apenas
de incentivo e trabalhos individuais para pôr em prática suas hipóteses de leitura e escrita.
Portanto, a dificuldade com a escrita e a leitura era circunstancial.

O jogo de Dominó auxiliou na identificação dos números, pois o aluno conseguiu fazer
a soma identificando os números por meio da associação das cores.

O Tangran foi fundamental por despertar a auto-confiança do aluno, assegurando sua
capacidade na resolução de problemas.
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Conclusão

Percebeu-se que as dificuldades com a escrita e a leitura eram circunstanciais, portanto,
reforçou-se que a ajuda em parceria dos pais e professora seria fundamental para o
desenvolvimento escolar da criança.

De acordo com Rubinstein (2004), o olhar da intervenção psicopedagógica deve estar
voltado para o todo e não se restringir à utilização de recursos técnicos, enfocando discurso
social escolar amplo e as partes simultaneamente, para os conflitos existenciais mais amplos,
sem deixar de lado os conflitos focais inerentes à escolaridade e à singularidade do sujeito.

Dessa maneira, a intervenção baseada no referencial teórico escolhido mostrou-se
eficiente, pois foram visíveis as satisfatórias mudanças no comportamento do aluno e no
comprometimento demonstrado diretamente nas argumentações dos pais e professor.

Acredita-se que o presente trabalho tenha fornecido contribuições ao estudo da
psicopedagogia clínica e institucional, na aquisição de novos conhecimentos e no esclarecimento
das dificuldades de aprendizagem, reforçando e revendo conceitos sobre o desenvolvimento
infantil e a teoria de Piaget. Além disso, demonstra o importante papel do psicopedagogo na
educação, reafirmando a necessidade do educador estar sempre revendo sua prática
pedagógica.

Convém salientar que o trabalho do psicopedagogo é mais eficaz quando conta com a
cooperação de todos os envolvidos no processo escolar, pois somente assim poderá se ter
uma visão da totalidade dos problemas que afetam esse contexto.

Dessa forma, torna-se urgente a presença do psicopedagogo nas escolas, a fim de
resolver grande parte dos problemas sobre a aprendizagem dos alunos e a adequação didático-
metodológica dos conteúdos a serem transmitidos pelo professor.

Rehabilitating learning in the psychopedagogic field

ABSTRACT: The aim of this research is to study a case of a student with learning difficulties
who underwent a diagnostic evaluation and psychopedagogic evaluation. Theoretical basis for
this study was the genetic epistemology of Jean Piaget. Results of the diagnostic evaluation
show that the participating subject presented difficulties in concentration, low self-esteem,
difficulties related to notion of body scheme and visual motor coordination (eye hand
coordination). From the data obtained in the diagnostic evaluation, a psycho-pedagogic
intervention was proposed with the objective of rehabilitating learning. After intervention sessions,
it was verified that the participant presented progress in the acquisition of knowledge because
he felt more secure in reading and writing activities and participated effectively in the proposed
activities. In conclusion, it is possible to perceive that play activities motivated the child to
develop his skills, awoke his creativity and as well as supplying subsidies for the psychopedagogic
work, showing that its continuity was indispensable.

KEYWORDS: Learning difficulties; Psycho-pedagogic intervention; Play activities.
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RESUMO: Sendo a principal preocupação da Educação Ambiental sensibilizar e conscientizar
para a manutenção de um meio ambiente equilibrado para todos os seres vivos, torna-se ela
indispensável no ambiente universitário, já que este é responsável pela formação de
pesquisadores, profissionais e educadores que atuam na sociedade. Torna-se a Educação
Ambiental também uma ferramenta no gerenciamento de resíduos, pois integra a comunicação
com a mudança de comportamento. Assim, por meio do desenvolvimento de material impresso
com caráter educativo, espera-se alcançar atitudes conscientes em relação ao gerenciamento
de resíduos químicos gerados em instituições de ensino superior.

PALAVRAS-CHAVE: Educação ambiental; Gerenciamento de resíduos químicos; Instituições
de Ensino Superior.

Introdução

A Universidade é um espaço de geração e disseminação de conhecimentos, sendo um
importante momento na formação profissional e, portanto, carrega consigo a responsabilidade
de preparar seus estudantes para que sejam profissionais de atitudes éticas e ambientalmente
conscientes, que reconheçam os problemas sócio-ambientais e colaborarem para sua solução.
Bortolozzi (2005) completa dizendo que:

1 Graduanda em Biblioteconomia e Ciência da Informação, Departamento de Ciência da Informação, Centro
de Educação e Ciências Humanas, UFSCar, CEP 13565-905, São Carlos - São Paulo – Brasil. E-mail:
mameioambiente@yahoo.com.br.
2 Dra. em Ciências, Unidade de Gestão de Resíduos, Coordenadora Especial para o Meio Ambiente,
UFSCar, CEP 13565-905, São Carlos - São Paulo – Brasil. E-mail: anamrm@ufscar.br.
3 Dr. em Ecologia, CEMA/UFScar, UNICEP, CEP: 13563-470, Rua Miguel Petroni, 5111 – São Carlos – SP. E-
mail: prof_raf@hotmail.com.
4 Dr. em Engenharia Hidráulica e Saneamento, Departamento de Engenharia Civil, Centro de Ciências
Exatas e da Terra, UFSCar, CEP 13565-905, São Carlos - São Paulo – Brasil. E-mail: nemesio@ufscar.br.
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Nesse contexto cabe também às universidades a discussão sobre a questão

ambiental e a realidade social. A urgência de respostas aos problemas

ambientais da atualidade aponta para a necessidade da qualidade de ensino

na universidade onde possam aflorar atitudes de autonomia, criatividade, e

da ética por parte dos que dela fazem parte.

Baseando-se nisso e na preocupação com o aumento da geração de resíduos, entende-
se que é dever de toda Universidade planejar o gerenciamento dos resíduos gerados por ela,
usando como ferramenta de intermediação desse processo a educação ambiental (EA), pois
ela pode ser vista como a

chave principal para o sucesso dos programas de gestão e minimização,

proporcionando incentivo à segregação para reciclagem e reaproveitamento

de materiais, além de tentar fazer surgir nas pessoas uma nova visão e

comportamento relativos ao problema ambiental (SASSIOTTO, 2005, p.54-55).

As Instituições de Ensino Superior (IES) possuem uma particularidade na geração de
seus resíduos: grande variedade. Essa variedade inclui os resíduos comuns, resíduos biológicos,
resíduos de saúde, resíduos radioativos e resíduos químicos. E é este último que será abordado
neste trabalho.

As Instituições de Ensino Superior e o Gerenciamento de Resíduos Químicos

A gestão dos resíduos químicos em universidades é de fundamental importância, pois
“como instituições responsáveis pela formação de seus estudantes e, conseqüentemente, pelo
seu comportamento como cidadãos do mundo, devem também estar conscientes e preocupadas
com este problema” (AMARAL et al, 2001).

Em muitas IES, o manejo de resíduos químicos é uma atividade que ainda está sendo
desenvolvida. Apesar das pequenas quantidades geradas em relação aos resíduos industriais,
os resíduos químicos das universidades possuem uma grande diversidade, muitos deles
perigosos, que podem causar impactos significativos ao meio ambiente e à saúde (SASSIOTTO,
2005, p. 3).

Segundo Alberguini, Silva e Rezende (2003), o adequado tratamento de resíduos
químicos envolve três desafios: como um laboratório deve agir para que seus resíduos não
agridam o ambiente ou, melhor ainda, como recuperar esses resíduos transformando-os em
matéria-prima; como desenvolver a consciência ética quanto ao uso e descarte de produtos; e
como instruir usuários leigos, que não têm, necessariamente, conhecimentos químicos, a
manusear, tratar e recuperar resíduos laboratoriais.
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Os mesmos autores também ressaltam que:

uma consciência ética com relação ao uso e descarte de produtos químicos

busca atingir os denominados 5 R: reduzir, reutilizar, recuperar, reaproveitar e

reprojetar. Reduzir a quantidade de produtos químicos utilizados, reprojetando

o desenho experimental, reutilizando-os após recuperá-los e reaproveitá-los.

(grifo do autor) (p.291)

A elaboração de um programa de EA pretende relacionar a gestão de resíduos com a
gestão ambiental, focando a mudança de atitude, pois, ainda que seja um processo em que a
resposta não será imediata, o resultado abrangerá muito mais que o gerenciamento de resíduos.

Educação Ambiental

Baseados nas idéias de Leff5 (2001), Andrade Jr, Souza e Brochier (2004, p.43-44))
afirmam que EA pode ser definida como:

um processo no qual incorporamos critérios sócio-ambientais, ecológicos,

éticos e estéticos nos objetivos didáticos da educação, com o objetivo de

construir novas formas de pensar incluindo a compreensão da complexidade

e das emergências e inter-relações entre os diversos subsistemas que

compõem a realidade. O ponto central é que a preservação/recuperação do

ambiente é algo que atinge a todos.

Ab’Saber (1993, p.107) retoma a questão da responsabilidade das universidades na
implantação de um sistema de EA tanto na questão da indissociabilidade do ensino, pesquisa
e extensão para a formação de pesquisadores, profissionais e educadores, quanto “na própria
seleção de massa crítica inicial para atingir a essência de um processo educacional
multidisciplinar e potencialmente aplicativo”.

Barbosa et al (2003, p.115) observam que

A educação ambiental [...] constitui um instrumento importante na gestão de resíduos,
apresentando vantagens nos aspectos social, ambiental e até econômico. Do ponto de vista
social, constata-se uma segurança maior para os alunos e profissionais envolvidos, já que há
uma diminuição nos riscos de acidentes [...]. Além disso, incute-se, nos indivíduos formados,
uma cultura de respeito ao meio ambiente. Sob o aspecto ambiental, ocorre uma diminuição
da agressão ao meio ambiente [...]. E, finalmente, considerando-se as vantagens econômicas
leva-se em conta os problemas físicos causados às instalações (encanamentos, principalmente),
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a curto e a médio prazos, pela presença e o contato com os resíduos dos laboratórios (Pacheco
& Hemais6, 2000). [...] Observa-se também o decréscimo de gastos na redução, reutilização
e reciclagem dos produtos obtidos nas práticas dentro dos laboratórios

O Gerenciamento de Resíduos Químicos na UFSCar

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) possui três campi, localizados em
São Carlos, Araras e Sorocaba, no interior do Estado de São Paulo; é constituída de 33
Cursos presenciais, 34 departamentos acadêmicos distribuídos em 4 Centros, contando com
uma população de mais de 10000 pessoas, em um grupo formado por estudantes, professores
e funcionários.

Reconhecendo a fundamental importância da gestão dos resíduos químicos em IES e
consciente de seu papel, a UFSCar criou em 2000 sua Unidade de Gestão de Resíduos
(UGR), visando a promover atividades de ensino, pesquisa e extensão de forma ambientalmente
adequada, oferecendo apoio aos laboratórios no gerenciamento de resíduos, desenvolvendo
tecnologias limpas, elaborando atividades para EA, ministrando treinamentos aos
departamentos, entre outras atividades.

Esse projeto iniciou-se em 2005, quando foram identificados os resíduos perigosos
armazenados na Universidade, para se definir um melhor manuseio dos mesmos. O resultado
desse levantamento indicou a necessidade de implantação de algumas estratégias planejadas
pela UGR:

· Redução na fonte: aquisição racional de produtos químicos e o planejamento
de experimentos, como forma de evitar a geração e o uso de materiais
perigosos;

· Reaproveitamento: estratégia viabilizada por meio de um banco de dados que
possibilita o intercâmbio interno dos resíduos e por meio do processo de
destilação para reciclar solventes usados;

· Tratamento interno: realizado no laboratório da UGR, tornando passíveis de
descarte no meio ambiente;

· Disposição final: na impossibilidade de ser recuperado o resíduo, será enviado
para incineração ou aterro industrial Classe 1.

O planejamento de tais estratégias culminou no desenvolvimento de um programa de
gestão de resíduos, no qual está inclusa a Norma NR 01/UGR. Esta orienta a comunidade
universitária quanto aos procedimentos adequados para segregação, identificação, transporte
e coleta de resíduos químicos perigosos. Sua aplicação visa a apoiar a gestão dos resíduos e
promover a gestão ambiental na UFSCar em relação ao correto manejo desses resíduos
(MACHADO; SALVADOR, 2005).

1 Leff, E. Epistemologia ambiental. São Paulo: Cortez, 2001.
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A norma também prevê ações que visem a minimizar a geração de resíduos perigosos.
Essas ações vão contribuir para diminuir o custo financeiro do tratamento e disposição dos
resíduos para as unidades e, por conseguinte, para a Universidade.

A EA como Ferramenta no Gerenciamento de Resíduos Químicos

Apesar de seus esforços, a UGR identificou que a norma não vem sendo usada de
forma adequada pelos laboratórios e, em trabalhos anteriores (ver MANZINI et al, 20067),
foi realizado um estudo junto à comunidade acadêmica que subsidiou o início da elaboração
de um programa de EA, que se baseia no desenvolvimento de ações e material impresso que
preencha essa lacuna.

Objetivos

Como citado anteriormente, parte dos objetivos propostos por este projeto foi promover
a gestão de resíduos perigosos como um importante instrumento para orientar os estudantes
nas universidades a participarem ativamente na elaboração um futuro sustentável. Assim, dentre
as soluções encontradas, além das técnicas usuais aplicadas para implantação de um programa
de gestão de resíduos, buscou-se associar uma componente da educação integrando aspectos
ambientais – sensibilização ambiental, incorporando ações, como mini-cursos e palestras,
aprimorar os materiais desenvolvidos e elaborar novos materiais com uma linguagem mais
direta e uma interface mais amigável e dinâmica. Para tal, foi desenvolvido um material educativo,
sobre boas práticas de laboratório, focando a correta destinação dos resíduos gerados em
laboratórios – sendo elaborados: dois cartazes, um folder e um manual.

Metodologia

O material educativo foi desenvolvido em conjunto com a UGR e visa não só a instruir
a comunidade acadêmica em relação ao descarte de resíduos químicos, como também discutir
a reciclagem, a redução e o uso consciente, usando linguagem adequada ao público definido.

Assim, foi elaborado um manual que tem como objetivo tornar as normas mais acessíveis
e aproximar a comunidade acadêmica da UGR e suas atividades, enxergando-a como uma
referência no desenvolvimento das atividades. Para isso, foi levada em consideração a seguinte
afirmação de Trajber e Manzochi (1996, p.31) sobre a construção de outros materiais
semelhantes:
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Nas cartilhas, notou-se que o conteúdo expositivo e conceitual é disfarçado
sob a forma de dialogo, retratando relações nas quais o aprendiz apenas

recebe informações verticalmente, não sendo valorizados seu conhecimento

e suas experiências. É preciso, portanto, valorizar a experiência como forma

de aprendizagem e de construção do conhecimento.

Entretanto, será necessário um trabalho mais dirigido em relação à educação ambiental,
pois é de conhecimento da UGR que o material desenvolvido por si só não educa, servirá
como instrumento facilitador no processo de aprendizagem (VIEZZER, RODRIGUES;
MOREIRA, 1996).

Resultados e Discussões

A gestão dos resíduos químicos de laboratórios pode ser definida como o planejamento
para minimizar a geração de resíduos químicos de laboratório, acondicionar corretamente,
coletar, transportar, tratar e realizar a correta disposição final desses resíduos, compreendendo
a definição de modelos e formas institucionais capazes de assegurar o bom desempenho do
seu sistema de manejo.

Dessa forma, este trabalho foi conduzido em conjunto com os laboratórios de ensino e
pesquisa buscando, entre outras coisas, o descarte adequado de substâncias nocivas,
salientando-se a toxicidade de certas substâncias química e o impacto ambiental causado pelo
manuseio, transporte e estocagem incorretos; procurar ainda promover a substituição de
substâncias tóxicas por substâncias menos tóxicas ou não tóxicas e reduzir a quantidade de
resíduos perigosos gerados por meio da recuperação e reutilização destes.

A realização deste projeto resultou em dois cartazes, um folder e um manual, como
mencionado anteriormente, que estão em sendo impressos para serem distribuídos nos campi.

Os cartazes foram desenvolvidos procurando orientar, de forma rápida, como gerenciar
os resíduos e onde encontrar mais informações. O cartaz 1 mostra ações corretas e erradas, a
fim de aproximar-se do leitor por meio de momentos pelos quais ele possa ter passado. O
cartaz 2 apresenta indicações pontuais sobre como proceder após gerar o resíduo.

O folder apresenta, de forma geral, como funciona o gerenciamento dos resíduos
(químico, biológico, radioativo, comum), o papel da UGR em relação a cada tipo de resíduo
e como a comunidade acadêmica pode ajudar nesse processo.

O manual tem como objetivo abordar os itens da norma de maneira mais dinâmica,
ressaltando ainda a importância da mesma, tornando-a mais acessível, e aproximar a
comunidade acadêmica da UGR e de suas atividades.

O desenvolvimento deste projeto evidenciou a necessidade da implantação de um
sistema de gestão ambiental na universidade, pois, dessa forma, ações como esta podem ser
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ampliadas e ter mais espaço, além de ser um meio de promover a sustentabilidade em seus
campi. Ferreira, Lopes e Morais (2004), baseados em outros autores, sugerem algumas
iniciativas:

Vega et al.8 (2003) sugerem que para encorajar uma adopção alargada de
práticas sustentáveis, os sistemas educacionais devem tornar-se pró-activos
e desenvolver todo um leque de programas sustentáveis para os estudantes
de todos os níveis de ensino. Isto pode ser conseguido através da
implementação de um projecto educativo específico, o que apresentaria uma
abordagem privilegiada de aprender a tornar-se mais sustentável, através da
implementação de acções concretas em casos de estudo piloto.

Os mesmos autores entendem também ser este um desafio não só para IES como para
a sociedade; entretanto, assevera, baseado em Newport et al.9 (2003), que

o compromisso para com os estudantes não acaba com a obtenção de um
grau ou uma fronteira. Cada vez mais os licenciados são cidadãos de uma
comunidade global, pelo que as instituições de ensino superior devem tornar-
se cada vez mais conscientes da sua própria cidadania global. (FERREIRA;
LOPES; MORAIS, 2004)

Considerações Finais

A implementação de um programa de gerenciamento de resíduos, principalmente dos
resíduos químicos, é de essencial importância para a UFSCar e para qualquer IES, pois,
como centro de produção de novas tecnologias, conhecimento e formação de cidadãos, é, de
certa maneira, contraditório que a própria universidade não dê uma disposição adequada a
seus resíduos perigosos, deve, pois, servir de exemplo e referência nesse aspecto. Para que
isto ocorra efetivamente, é necessário o envolvimento de todos, desde a alta administração da
unidade até estudantes e funcionários.

Jardim (1998, p.671) completa, dizendo que

A implementação de um programa de gestão de resíduos é algo que exige, antes de
tudo, mudança de atitudes, e por isto, é uma atividade que traz resultados a médio e longo
prazo, além de requerer realimentação contínua [...], pois o sucesso do programa está fortemente
centrado na mudança de atitudes de todos os atores da unidade geradora (alunos, funcionários
e docentes).

Assim, além de acompanhar o desenvolvimento do projeto, pretende-se incorporar
outras ações, como mini-cursos e palestras, e o aprimoramento dos materiais impressos, tanto
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nos já desenvolvidos, quanto na elaboração de novos materiais, agregando as demandas e
necessidades que surgirem.

The environmental education as a tool for chemical waste management in superior
education institutions

ABSTRACT: Since the main concern of environmental education is to make people aware of
the necessity of maitaining a balanced environment for all living beings, it becomes essential at
the University environment, because it is responsible for training researchers, professionals and
educators that act in society. Environmental education becomes also a tool in waste management,
because integrates communication with behavior changes. Thus, awareness in attitudes
concerning the management of chemical residues generated in higher education institutions are
achieved through the development of printed materials with education purposes

KEYWORDS: Environmental education; Chemical residues management; Higher education
institutions.
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre a presença de
princípios da educação ambiental na prática docente, especificamente na disciplina de ciências
(biológicas), a partir de uma revisão bibliográfica. Com sua publicação, espera-se que os
leitores possam refletir sobre a importância das questões ambientais no contexto escolar (da
educação básica à formação de professores).

PALAVRAS CHAVES: Educação ambiental; Ensino de Ciências; Formação docente.

Introdução

A necessidade de reflexões sobre a relação ser humano-ambiente e o aparecimento
de um modelo de sociedade sustentável, que “respeite e garanta o direito à vida com dignidade
para todas as formas de vida e, também, o cuidado e a manutenção para com os componentes
abióticos” são ressaltados por Tonissi (2005, p.19).  Tal relação é tão estrita e significativa que
Ribeiro (2003) descreve o momento atual como marcado por uma crise que coloca em risco
a própria sobrevivência humana, seguindo um modelo no qual a natureza figura como fonte de
bens naturais inesgotáveis, numa visão utilitarista em que o ser humano é o único beneficiário.

A crise civilizatória do conhecimento, originada em movimentos sociais e ambientalistas,
surge como conseqüência de uma consciência crítica, que começa a ser construída (e a despontar
entre as pessoas) depois da Segunda Guerra Mundial, quando a população percebe que a
degradação dos recursos naturais e a contaminação do ambiente podem causar problemas
para aqueles que usam esses recursos.

Tratar os temas propostos para a disciplina de Ciências sob a visão mecanicista, sugerida
como literatura para cursos de Licenciatura, mostra-se insuficiente e desmotivante na prática

1 Professora da Rede Estadual de Ensino (São Carlos), docente da UNICEP (Centro Universitário Central Paulista)
e Mestre em Educação pela UFSCAR, bortolettosantos@ig.com.br
2 Universidade Federal de São Carlos/ DME – Doutora pelo Programa de pós-graduação em Educação – USP/SP -
apierson@ufscar.br
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pedagógica atual das escolas. Recordando Krasilchik (1987), até a década de 1970, o objetivo
maior do programa oficial do ensino de Ciências era transmitir informações, apresentar conceitos
e descrever fenômenos, deixando de lado a discussão da relação da Ciência com os aspectos
social, político, econômico e tecnológico; porém, nas duas décadas seguintes, as agressões
sofridas pelo ambiente acrescentam um novo objetivo às propostas curriculares de Ciências:
fazer com que os alunos discutam as implicações sociais do desenvolvimento científico.

Não basta ensinar por ensinar, é preciso que o conhecimento construído em sala de aula
possibilite a reflexão pessoal, a elaboração de uma consciência crítica, a formação de atitudes
comprometidas com a preservação do ambiente e a qualidade de vida individual e coletiva.

Tomar o cotidiano como ponto de partida e de chegada do processo de educação tem
se mostrado como um importante elemento de significação do conhecimento construído em
sala de aula. Discutir questões como a produção de resíduos sólidos ou o desperdício da
água, entre tantos outros temas, são exemplos de como tomar o cotidiano, sob uma visão
ambiental e crítica, como ponto de partida para novas indagações.

Ao tornar o meio ambiente objeto de análise e discussão em aulas, são dadas
possibilidades para que o aluno posicione-se diante dessa realidade e, no plano individual ou
coletivo, proponha-se a transformá-la. Pautados nos conhecimentos já adquiridos e nas práticas
vividas fora da sala de aula, é possível analisar o meio ambiente a partir de uma nova dimensão
e intencionalidade, analisando as atitudes em relação a ele nessa perspectiva.

Objetivos

O objetivo central do estudo é possibilitar aos leitores uma reflexão sobre a relação
dos princípios da Educação Ambiental e sua aplicação na educação escolar, enriquecendo
conteúdos, principalmente relacionados às Ciências Biológicas. A reflexão aqui proposta baseia-
se na necessidade de optar-se por mudanças na maneira de ensinar Ciências, encaminhando a
discussão para os meios acadêmicos e, a partir daí, ampliá-la para os futuros profissionais da
educação em formação, uma vez que esses fatores mostram-se essenciais no contexto mundial
atual.

Hipótese

Acredita-se que, conforme os professores conheçam melhor os princípios da Educação
Ambiental e tomem conhecimento de experiências realizadas num contexto escolar, poderão
incorporá-los em sua prática docente e desenvolver atividades relacionadas ao cotidiano de
seus alunos. Dessa forma, serão estimulados a emergirem de sua realidade com um olhar mais
crítico, detectando problemas relacionados à temática ambiental e propondo soluções para os
mesmos, embasadas no conhecimento científico construído nas disciplinas escolares.
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Metodologia

Ao longo do trabalho de revisão bibliográfica, foram encontradas várias pesquisas
relacionadas a práticas da Educação Ambiental. Dentre elas, foram selecionadas algumas que
estariam mais próximas das preocupações aqui relatadas. O foco foram pesquisas realizadas
a partir do ano 2000, que traziam considerações sobre a inserção de novas práticas pedagógicas
na educação escolar, sob uma perspectiva ambiental, a partir do conhecimento construído na
escola. Após uma primeira leitura do material escolhido, percebeu-se a necessidade de se
estabelecer o caminho evolutivo da educação ambiental no Brasil; para isso, procurou-se
tomar conhecimento de outros trabalhos acadêmicos ou livros citados nos trabalhos estudados.
Num segundo momento, foi percebida a necessidade de explicar o que seria a educação
ambiental transformadora, especificamente no contexto escolar.

Em seguida, foram cruzadas informações, procurando por pontos comuns e investigando
de que forma os princípios da educação ambiental podem ser aplicados num contexto escolar
(da educação básica à formação de professores).

Os dados foram organizados em seqüências, que são apresentadas abaixo.

A Educação Ambiental no Brasil

Segundo Brügger (1999), a Educação Ambiental no Brasil passa a ter mais espaço
entre a população na década de 1970, num contexto em que a ditadura dos generais enfrentava
os movimentos sindicais e estudantis e a grandiosidade dos latifúndios produtivos e rentáveis,
que contrariava a miséria da população. As idéias de conservação e respeito aos recursos
naturais faziam parte da bandeira e hinos nacionais, mas não eram respeitadas como sugeriam
os símbolos. Tais idéias são mais bem exemplificadas por Gonçalves (2001, p.14):

A distância entre o discurso e a prática é gritante: o próprio nome do país,

Brasil, é o de uma madeira que não se encontra mais, a não ser em museus e

jardins botânicos e a nossa bandeira cada vez corresponde menos ao verde

de nossas matas ou ao amarelo do nosso ouro. O azul de nosso céu é cada

vez menos nítido, seja pelas queimadas que impedem até que aviões levantem

vôo dos aeroportos, seja pela poluição de nossos centros industriais.

Conforme Pegoraro (2003, p.16) recorda, os governos militares incentivaram a
reocupação de áreas verdes, apoiando projetos como a Transamazônica e o Projeto Jari, que
levaram devastação à Floresta Amazônica na década de 1970 (fatos semelhantes ocorreram
em outros estados brasileiros, inclusive em São Paulo), em favor de um progresso baseado
num “modelo desenvolvimentista calcado em intensa industrialização e urbanização”, procurando,
deste modo, superar “a condição, auto-assumida do subdesenvolvimento”.
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A esquerda acreditava que o subdesenvolvimento do país devia-se à ação do
imperialismo, aliado aos latifúndios, e que se deveria propor uma revolução antiimperialista,
de caráter popular, e com apoio da burguesia nacional. Mas a burguesia nacional declarava
que “a pior poluição é a da miséria” (BRÜGGER, 1999, p.28), procurando articular-se e
atrair capitais estrangeiros com o objetivo de desenvolvimento.

Para que investimentos estrangeiros fossem aplicados no país, eram necessários projetos
que demonstrassem preocupação com fatores ambientais. Na teoria, demonstravam
preocupação com o ambiente, mas somente na teoria, porque a prática era outra. Para aumentar
a produção dos latifúndios e gerar mais receitas para o país, extensas áreas sofreram
desmatamento para a ampliação da área de plantio sem a preocupação com o
comprometimento do equilíbrio ambiental.

Brügger (1999) menciona que, sem preservação, não havia investimentos internacionais
(conseqüência do crescimento das questões ambientais em nível mundial) e, frente a esse
quadro, antes mesmo que o movimento ambientalista tomasse corpo no Brasil, criou-se uma
instituição para cuidar do meio ambiente, visando a garantir os investimentos externos.

Zeppone (1996) lembra que, em termos de material de divulgação para Educação
Ambiental, somente em 1979, o MEC (Ministério da Educação e Cultura) e a CETESB
(Companhia de Tecnologia e Saneamento Básico) publicaram o documento intitulado “Ecologia:
uma proposta para o ensino de 1º e 2º Grau”, que abordava a temática ambiental sob aspectos
biológicos e ecológicos.

A Constituição Federal Brasileira de 1988 traz em seu Artigo 225:

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder

Público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes

e futuras gerações.

A partir dessas idéias, no próprio artigo 225, parágrafo 1º, VI, a Educação Ambiental
tornou-se exigência a ser garantida pelos governos federal, estadual e municipal em todos os
níveis de ensino, visando a uma conscientização pública para a preservação do meio ambiente.

O Ministério do Meio Ambiente, por meio da Lei Federal 9795/99, cria uma Política
Nacional de Educação Ambiental, como “os processos por meio dos quais os indivíduos e a
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências
para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade
de vida e a sua sustentabilidade”.

Segundo Loureiro (2003), a Educação Ambiental no Brasil foi discutida como disciplina
durante a década de 1970 até meados de 1980, com pouco aprofundamento teórico e
confundindo-se conceitualmente com o ensino de conteúdos de Ecologia. Depois, passou
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pelo enfoque multidisciplinar, buscando construir uma aproximação de conteúdos e métodos
de diversas disciplinas. Trata-se de uma perspectiva ainda distante de um enfoque interdisciplinar,
o qual poderia garantir uma interação real entre disciplinas, independentemente da área de
origem, visando à construção conjunta do conhecimento a partir das interações de conceitos e
métodos, capaz de produzir uma linguagem comum, mas não se perdendo aquilo que é específico
de cada disciplina.

Loureiro (2003) acentua que, desde os primeiros anos, deve-se preparar cada indivíduo
para compreender a situação do mundo que o rodeia, rearticulando os conteúdos estudados
nas disciplinas escolares e criando competências para utilizá-los em seu cotidiano.

A Educação Ambiental foi evoluindo, deixando de enfatizar somente o ecológico, mas
considerando também o econômico, social, político, ético, cultural e tecnológico, trazendo
para as escolas o estímulo ao professor para incentivar nos seus alunos o “respeito e
responsabilidade para com o meio ambiente, através de atividades contínuas e organizadas”
(ZEPPONE, 1996, p.21).

Tornou-se necessário ir além da construção e manutenção de hortas e jardins nas
dependências escolares. Na Conferência Rio/92, quando se reuniu o Fórum Global, com a
participação de representantes não–governamentais (ONG’s e movimentos sociais), teve-se
como resultado significativo a elaboração de tratados nas diferentes frentes de atuação, que
mencionavam em seus objetivos ou estratégias a importância da conscientização e da Educação
Ambiental dirigida aos técnicos profissionais, políticos, cidadãos comuns e estudantes, atingindo,
assim, as diferentes esferas da sociedade.

A mudança de concepção de ambiente torna-se necessária, deixando a visão da natureza
como fonte utilitária do ser humano, mero espectador de sua exploração, para uma visão
completa do ambiente, em que cada indivíduo torna-se autor e sujeito dessa utilização adequada
dos bens naturais (RIBEIRO, 2003) de modo a permitir a sustentabilidade planetária.

Sato (1997) lembra que, a partir da década de 1970, observa-se uma evolução relativa
na visão do ambiente como um “armazém geral” que precisava ser cuidado para as futuras
gerações, numa visão de ambiente como recurso relacionado com o comprometimento
individual, sinalizando para uma educação como prática de intervenção.

O estudo do ambiente (no ensino escolar) é um processo que pode se iniciar na sala de
aula, mas deve favorecer a elaboração de conhecimentos que ultrapassem o tempo e os muros
escolares, permanecendo no indivíduo e aplicados, quando necessários, na construção da
sociedade.

Concorda-se com a visão de Bonotto (2003), quando menciona que a busca pelo
novo modo de agir passa pela “mudança de visão de mundo e do viver no mundo” e ainda
chama a atenção para os princípios de Educação Ambiental, apontados em Tbilisi (1977), nos
quais o meio ambiente deveria ser considerado como um todo, possibilitando a visão de uma
educação que, ao sensibilizar o aluno para o ambiente que o cerca, pode levá-lo a perceber,
além do que realmente ele vê, um mundo mais significativo, próximo e necessitado de
preservação.
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Educação Ambiental Transformadora

A Educação Ambiental Transformadora consiste num processo contínuo e permanente,
de modo que o aluno participe da organização de suas próprias experiências de aprendizagem.
Trata-se de uma metodologia de ação em que o aluno desenvolve um pensamento reflexivo e
crítico (GUIMARÃES, 1995).

Grün (1996) revela uma Educação Ambiental que traz consigo a “ecologização das
sociedades”, quando o meio ambiente deixa de ser assunto dos amantes da natureza e torna-
se assunto da sociedade civil de maneira mais ampla, tornando-se importante estratégia na
busca e manutenção da qualidade de vida.

Ao promover a percepção do ser humano como parte integrante da natureza, inserido
no meio ambiente, agindo sobre este e recebendo de volta as conseqüências de suas
interferências, modifica-se a visão racionalista de mundo (fruto da Ciência Moderna), a qual
propunha a separação do duo: sociedade e natureza. Estabelece-se a visão da impossibilidade
dessa separação, visto que as atitudes individuais e locais acabam ganhando vulto e afetando
a coletividade de modo mais abrangente.

Ribeiro (2003, p.27) apresenta duas tendências para a Educação Ambiental: a primeira
conservacionista e a segunda geradora de valores. O que realmente se espera é que a Educação
Ambiental “dê subsídios para que cada indivíduo exerça seu poder de cidadania; seja na
batalha pelos direitos humanos, ou (...) pela conservação de mananciais de sua região”.

Para Santos (1999), a distância entre os seres humanos e a natureza é um dos motivos
da crise ambiental dos últimos tempos, pelos primeiros não terem estabelecido relações entre
os fatores ambientais como um todo.

A degradação ambiental e a sustentabilidade planetária vêm do comportamento dos
seres humanos, que, conforme Marin (2003) sugere, são oriundos do conhecimento dos
indivíduos em relação ao ambiente. Para que aconteçam mudanças de comportamentos, a
reflexão torna-se necessária e ponto de partida de uma conscientização individual. Nessa
visão, a Educação Ambiental torna-se importante meio transformador.

Loureiro (2003) procura diferenciar a Educação Ambiental transformadora da Educação
Ambiental convencional. Para ele, o processo educacional torna-se elemento de transformação
social por procurar fortalecer nos indivíduos a cidadania na busca de superar a dominação
capitalista e ampliar a compressão do mundo em sua totalidade. Brügger (1999) reforça tais
idéias quando menciona que a educação conservacionista traz ensinamentos que conduzem ao
uso racional dos bens naturais, garantindo a produtividade, enquanto a educação transformadora
implica mudanças de valores e novas perspectivas para utilização dos bens naturais.

É nesse ponto da formulação de uma nova visão de mundo que a humanidade se
encontra. Conforme Pegoraro (2003) sugere, a Educação Ambiental é colaboradora desse
processo, indo além da perspectiva naturalista, gerando a consciência crítica.

A Educação Ambiental deve ser contextualizada e crítica (TONISSI, 2005), de modo
a pensar o indivíduo e a sociedade integrados no mundo, compreendendo a realidade e
procurando solucionar problemas que afetam a coletividade, jamais neutra. Pode ser também
um instrumento de transformação da sociedade, buscando a sustentabilidade com dignidade
para todas as formas de vida existentes no planeta. É necessário referir-se aos problemas
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ecológicos, incluindo o homem (MARIN, 2003 e LIMA, 2003), estabelecendo, inclusive,
relações de percepção e afetivas que os indivíduos estabelecem com o ambiente (topofilia),
utilizando-as para promover mudanças de atitude.

Concorda-se com a afirmação de Santos (1999) de que a personalidade dos indivíduos
é formada pela influência de diferentes grupos (família, amigos, mídia, escola), que vão determinar
o pensar e agir de cada um. Sob esse ponto de vista, a Educação Ambiental pode ser considerada
um instrumento auxiliar no ensino escolar para formar a cidadania consciente naqueles que
passam pelas instituições educacionais.

Cabe aqui um parêntese: o sistema educacional traz muito da educação bancária
criticada por Paulo Freire, deixando de se preocupar com a construção da criticidade. Brügger
(1999) lembra que, se não for permitido aos alunos, inclusive em atividades que envolvam
perspectivas da Educação Ambiental, o desenvolvimento de sínteses, argumentações e
avaliações diante de situações problemas, será desenvolvido um “adestramento ambiental”,
que acabará contribuindo para formar idéias conservacionistas e não críticas e participativas.
Exemplificando com mais clareza, é preciso ir além de campanhas como “Plante uma árvore”
em comemoração ao Dia da Árvore ou do Meio Ambiente, deixando de realizar a discussão
do desmatamento em favor do desenvolvimento. Tonissi (2005, p.23), lembrando a pedagogia
freireana, exalta a importância da ação com reflexão sobre o mundo para transformá-lo (práxis),
visto que “[...] somente a Educação Ambiental com o intuito de romper com estruturas de
opressão da sociedade atual, é capaz de verdadeiramente educar um indivíduo ou um grupo”.

A Educação Ambiental torna-se transformadora quando permite às pessoas a
compreensão crítica do meio ambiente, possibilitando que novos valores surjam e, com eles, o
desenvolvimento de atitudes mais criticas e participativas quanto à utilização dos bens naturais
ou ao envolvimento na busca de soluções para problemas que afetam o meio ambiente.

Atualmente, nas discussões sobre Educação Ambiental, observa-se uma preocupação
constante com a sustentabilidade da vida planetária. Para Tonissi (2005), a percepção de
algumas pessoas, em diferentes lugares do mundo, de que, em muitas sociedades, as relações
entre os seres humanos e os outros fatores do ambiente tornaram-se predatórias e insustentáveis,
demonstra a urgência para que se invista em processos de Educação Ambiental.  Para a
sustentabilidade planetária, é necessário que se considere a reversão de processos globais de
degradação (poluentes, desertificação, diminuição da biodiversidade, uso inadequado dos
recursos naturais, aumento demográfico e da urbanização) associados aos problemas sociais
e econômicos (LOUREIRO, 2003).

Diante desse quadro em que a sustentabilidade da vida está relacionada à
responsabilidade global, a Educação Ambiental surge como um processo de aprendizagem
permanente, afirmando valores e ações que contribuem para a transformação humana e a
preservação ambiental. No Tratado de Educação Ambiental para a Sociedades Sustentáveis e
Responsabilidade Global (estabelecido na Rio/92), destaca-se que: “A Educação Ambiental
deve ter como base o pensamento crítico e inovador, em qualquer tempo ou lugar, em seus
modos formal, não-formal e informal, promovendo a transformação e a construção da
sociedade”.
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Aprofundando mais as idéias sobre a sustentabilidade, encontra-se no Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), proposto em 1991, a definição de sociedade
sustentável como aquela que: possibilita uma vida em harmonia, respeitando e cuidando da
comunidade dos seres vivos; melhora a qualidade da vida humana; conserva a vitalidade e
diversidade do Planeta Terra; minimiza o esgotamento de recursos não-renováveis, estabelece
relações entre a capacidade da natureza e as necessidades de uso das pessoas. Para chegar à
sustentabilidade, os seres humanos devem modificar suas atitudes e práticas pessoais e permitir
que as comunidades cuidem de seu próprio ambiente, gerem uma estrutura nacional
(conhecimento e leis) para a integração de desenvolvimento e conservação (centrada nos
aspectos sociais, econômicos, técnicos e políticos) e construam uma aliança global, de modo
que todas as nações proponham ações interligadas e que garantam a sustentabilidade do planeta
como um todo.

A Educação Ambiental, neste caso especificamente no ensino escolar, torna-se
transformadora quando os conhecimentos adquiridos durante as aulas passam a contribuir
para novas percepções dos problemas ambientais e produzir atitudes adequadas à preservação
e utilização sustentável dos bens naturais.

Ainda hoje, é possível defrontar-se com situações em que os alunos podem ter nota
dez nas avaliações do ensino escolar, porém, mesmo assim, jogam lixo nas ruas, desperdiçam
alimentos e outros materiais, deixam torneiras abertas ao escovar os dentes ou demorar no
banho, ações realizadas sem a percepção de que interferem no meio em que vivem, ou por
não se sentirem responsáveis diante de problemas ambientais (BRASIL, 1998).

Ponto de partida e onde se quer chegar

Torna-se necessária uma breve apresentação dos trabalhos consultados antes de se
estabelecer uma relação entre eles.

Cinquetti (2002) buscou, em sua pesquisa, esclarecimentos sobre a visão que as
professoras de 1ª à 4ª série possuíam sobre a temática ambiental, procurando relacionar o que
haviam aprendido e o que aplicavam em seus planejamentos de ensino. Fazendo um recorte
sobre a temática ambiental, propôs atividades relacionadas à produção de resíduos sólidos,
optando por discutir o tema por meio de um curso oferecido a um grupo de professoras,
estimulando-as a refletir sobre os conteúdos que ensinavam e a metodologia utilizada. Partindo
desse ponto, passaram a criar projetos sem perder de vista o conteúdo próprio da série para
a qual lecionavam.

Entre as considerações finais apresentadas na pesquisa, o que chamou a atenção foi a
necessidade de debater e elucidar os conhecimentos mais relevantes da temática ambiental
com professores em formação (e em exercício) e as dificuldades na elaboração de atividades
para desenvolver o assunto. Elementos esses fundamentais quando se pretende discutir atividades
do ensino escolar sob uma perspectiva ambiental: o professor deve mostrar-se conhecedor da
temática a ser abordada e de procedimentos metodológicos apropriados para tratar a
problemática ambiental na sala de aula.
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Champani & Daibem (2003) procuraram averiguar a possível colaboração da escola
na formação de atitudes desejadas frente ao meio ambiente. Criaram um projeto de estudos
para um grupo de professores que lecionavam na 5ª série do Ensino Fundamental de uma
escola pública, no qual eram tratadas questões teóricas e práticas da Educação Ambiental. De
modo interdisciplinar, chegou-se a um plano de ação a ser desenvolvido na escola com o
objetivo de verificar como procedimentos pedagógicos podem provocar mudanças de atitudes
quanto aos cuidados com o ambiente da comunidade escolar envolvida.

Analisando suas considerações finais, destaca-se a participação ativa dos alunos como
condição essencial na elaboração de atitudes e a necessidade, na formação docente (inicial ou
continuada), da reflexão sobre a prática pedagógica. Os professores envolvidos, ao relerem
os conteúdos trabalhados e a maneira de apresentá-los por meio de uma ação interdisciplinar
relacionada ao entorno da escola e ao seu cotidiano, verificaram como as atividades
pedagógicas podem fomentar novas atitudes.

Maia (2000) desenvolveu uma pesquisa envolvendo alunos e professores da 1ª série
do Ensino Médio, verificando se ocorria a prática da Educação Ambiental com caráter
interdisciplinar em uma escola pública e em outra particular, e comparou as estratégias usadas
pelos professores, observando a discussão da temática ambiental dentro das propostas
curriculares e do material didático utilizado. Procurou, ainda, encontrar indicações do cotidiano
do aluno nas aulas e a posição desses diante de problemas ambientais.

Após analisar livros didáticos, planos de ensino, entrevistas com professores e
questionários aplicados a professores e alunos, Maia observou a falta de uma proposta
interdisciplinar e o dilema entre o conteúdo e o que ensinar. A falta de tempo por parte dos
professores para preparar atividades sobre a temática ambiental e a superficialidade de suas
definições sobre a mesma resultam na falta de discussões sobre os problemas ambientais que
surgem no entorno da escola ou no cotidiano dos alunos.

Entre os alunos, verificou-se que gostam de desenvolver atividades sobre meio ambiente,
embora tenham uma visão naturalista do mesmo. Os alunos da escola pública demonstram
maior clareza sobre os problemas ambientais, estando mais sensibilizados do que os alunos da
escola particular (nesta pesquisa, especialmente).

Como considerações finais, o autor indica que, nas duas escolas pesquisadas, não
ocorreu uma prática da Educação Ambiental que conduzisse à sensibilização dos alunos quanto
aos problemas ambientais. Os professores não tinham clara necessidade de desenvolverem
estratégias que levassem a uma prática eficiente na formação de cidadãos críticos; os planos
de ensino não se baseavam no cotidiano dos alunos ou na realidade em que estavam inseridos,
além de os livros didáticos não apresentarem as realidades locais e uma linguagem adequada
para os alunos.

Novamente observou-se a necessidade de revisão das práticas pedagógicas, gerando
um modelo de professor apto a discutir a temática ambiental de modo mais amplo em suas
aulas.

Nunes & Levy (2002) procuraram avaliar em que medida uma proposta pedagógica,
com foco no consumo responsável da água potável, pode contribuir na sensibilização, na
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tomada de consciência e na estruturação de valores e atitudes sobre tal problema sócio-
ambiental. Para tanto, elaboraram e aplicaram, em turmas de 5ª série do Ensino Fundamental,
um conjunto de atividades e orientações para os professores das turmas escolhidas sobre o
uso da água potável.

Em suas análises, apontam a necessidade da educação possibilitar aos alunos mais
autonomia e criticidade diante de fatos da vida, contribuindo para a formação de sujeitos
capazes de refletir, intervir e transformar sua própria história. Consideram que a proposta
fundamentada nos princípios da Educação Ambiental permitiu que os alunos tomassem
consciência sobre o consumo da água potável, baseando-se em sua reflexão e na possibilidade
de novas atitudes diante da questão; embora seja possível que, passada a aplicação da proposta,
a responsabilidade decresça.

Leme (2000, p.140) busca identificar as concepções que alunos da 5ª série possuem
sobre resíduos sólidos, demonstrando que essas concepções não eram frágeis e fáceis de
serem substituídas na escola e que a mídia eletrônica era apontada pelos sujeitos da pesquisa
como fonte de informações. Acrescenta ainda a falta de esforços nos currículos escolares para
discussão da temática ambiental. Seu recorte fixou-se na temática da produção e destino do
lixo, porém, torna-se mais amplo quando permite entender que “a construção de significados
pelo indivíduo se faz de dentro para fora da escola, de maneira pessoal e social”.

A Relação que se Estabelece

O interesse nas práticas que envolvem uma perspectiva ambiental passa pelas
concepções dos alunos sobre temas ambientais (LEME, 2000), a Educação Ambiental
trabalhada na escola (educação escolar) surge como alternativa na construção da consciência
crítica, participativa e transformadora.

Os indivíduos trazem seus pré-conceitos construídos a partir de seu cotidiano e sua
realidade, o que deveria ser levado em consideração ao se propor qualquer atividade escolar.
Muitas vezes, os próprios professores não refletem sobre sua prática e não visualizam as
possibilidades de desenvolverem propostas interdisciplinares sob uma perspectiva ambiental
(MAIA, 2000), seja por não perceberem que isso seria possível, ou ainda por não terem, em
sua formação, a oportunidade de estudar aspectos e propostas da temática ambiental, abrindo
assim um novo horizonte para a preparação das atividades em sala de aula (CINQUETTI,
2002).

A perspectiva ambiental propõe a construção de conhecimentos que permitam a
estruturação de valores e atitudes, individuais e coletivas, referentes ao uso e à preservação de
recursos naturais e do ambiente (CINQUETTI, 2002; LEME, 2000).

Essa proposta pode ser desenvolvida por meio de trabalhos interdisciplinares
(MAIA,op.cit.; CHAMPANI & DAIBEM, op. cit.) ou de atividades desenvolvidas em uma
única disciplina (NUNES & LEVY, op. cit.), mas não deixando de lado as idéias e
representações que os alunos já trazem consigo, pois conhecê-las acaba possibilitando a
elaboração das atividades a serem desenvolvidas, a aprendizagem e a reestruturação de valores
e atitudes de forma conseqüente e efetiva (LEME, 2000; NUNES & LEVY, 2002).
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Nos trabalhos consultados, foram encontradas referências ao estudo de problemas
ambientais mais significativos para o tempo atual, em que a estruturação de uma sociedade
capitalista e altamente consumista leva à produção excessiva e desnecessária de resíduos
sólidos (LEME, 2000; CINQUETTI, 2002) e ao uso inadequado da água (NUNES & LEVY,
2003; CHAMPAMPANI & DAIBEM, 2003), preocupações urgentes e necessárias para a
discussão em sala de aula, introduzindo nos conteúdos curriculares os dois temas como proposta
para discussões ambientais em busca de novas atitudes.

Maia (2000) observa ainda que muitos professores não têm como clara a necessidade
de desenvolverem estratégias que culminem em práticas eficientes para despertar em seus
alunos posicionamentos críticos e atuantes. Tal fato pode ser explicado pela própria formação
desses profissionais, que podem não ter discutido, em sua graduação, assuntos referentes à
necessidade de abordarem problemas ambientais em sua prática docente (CINQUETTI, 2002),
trazendo visões inadequadas.

Outro fato a ser considerado é a elaboração de atividades de ensino não organizadas
a partir do cotidiano dos alunos (MAIA, 2000; LEME, 2000), o que dificulta a problematização
sobre o ambiente.

O despreparo de professores para trabalharem temas ambientais (MAIA, 2000) e a
limitação das discussões em sala de aula (MAIA, 2000; LEME, 2000) foram superados em
outros contextos por meio de propostas didáticas interdisciplinares e de capacitação do grupo
escolar (CHAPANI & DAIBEM, 2003; NUNES & LEVY, 2003).

Conclusões Finais

As reflexões sobre os princípios da educação ambiental aplicados aos conteúdos
escolares sugerem transformações na maneira de ensinar. Entende-se ser muito importante o
movimento de reflexão proposto por Maia (2000), no qual o professor analisa sua prática,
consciente do seu grau de conhecimento sobre o meio ambiente e seu papel no desenvolvimento
de estratégias que tragam o cotidiano dos alunos para a sala de aula, sensibilizando-os sobre
a temática ambiental e contribuindo para a formação de cidadãos críticos.

É necessário, muitas vezes, superar a organização prevista em materiais didáticos,
introduzindo conteúdos do ensino de Ciências sob uma perspectiva ambiental, quer seja na
sala de aula (LEVY& NUNES, 2003), quer por meio de atividades de educação não-escolar,
que possibilitem a aquisição de conhecimento significativo e orientem argumentações críticas e
novas atitudes (LEVY & NUNES, 2003; CHAMPANI & DAIBEM, 2003).

A busca de novos valores surge diante da expectativa de mudança, trazendo a
necessidade de se perceber a ligação entre todos os fatores bióticos e abióticos do planeta.
Santos (1999) vai além, explorando a necessidade de buscar mudanças profundas e progressivas
na escala de valores e atitudes dos seres humanos.

Nesse contexto, a escola torna-se um espaço privilegiado para desenvolver atividades
relacionadas aos princípios da educação ambiental; porém, para se obter avanços, é necessário
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que a prática docente supere os objetivos propostos para conhecimentos conceituais referentes
às questões ambientais. Essa prática deve preocupar-se, também, em construir conhecimentos
procedimentais e atitudinais, estabelecendo aí um desafio para os professores nas salas de
aula e para os formadores de professores.

Espera-se que as idéias aqui apresentadas provoquem inquietações nos leitores,
valorizando a forma de ensinar e aprender, estimulando professores (em formação ou já na
carreira) a reverem currículos e metodologias, que esses se apropriem de novas maneiras de
pensar o ensino de Ciências, permitindo o surgimento de práticas educativas inovadoras no
que se refere à educação ambiental enquanto facilitadora da revisão da relação ser humano/
natureza.

Environmental education in the school context: a reflection about the practice of teaching

ABSTRACT: The purpose of this article is to present a reflection about the presence of principles
of environmental education throughout the practice of teaching, specifically in the (biological)
sciences disciplines, iniciating by a bibliographical revision. Through its publication, the author
expects that the readers become able to reflect about the high importance of environmental
issues in school context (since elementary education til the development of teachers).

KEYWORDS: Environmental education; Science teaching; teachers formation.
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RESUMO: Os trabalhadores de enfermagem estão expostos a inúmeros riscos ocupacionais
que podem ocasionar doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. O objetivo deste estudo
foi avaliar a dor músculo esquelética em relação à região acometida, intensidade, freqüência e
duração da mesma; interferência da dor no trabalho e nas atividades de vida diária. Participaram
21 trabalhadores (enfermeiros, técnicos e auxiliares) de um único setor de uma instituição
hospitalar de São Carlos-SP. Os resultados indicaram elevada ocorrência de dor músculo
esquelética e a maioria dos sujeitos apresentava intensidades consideráveis de dor. A região
mais referida foi a coluna lombar, seguida da cervical. O peso, o esforço e a postura foram os
causadores da piora da dor. Apesar desses achados, este estudo não encontrou grande
interferência nas Atividades da vida diária nem alto índice de absenteísmo. 13 sujeitos
apresentavam baixo risco para futuras incapacidades; seis, médio risco e apenas dois
apresentavam alto risco. Estudos que viessem a realizar uma análise ergonômica nas situações
de trabalho desta população poderiam auxiliar na confirmação destes resultados, bem como
na análise das relações de causas e efeitos entre condições de trabalho, distúrbios músculo
esqueléticos e qualidade de vida dos trabalhadores.

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem; Dor; Trabalho; Sintoma músculo esquelético.

Introdução

O hospital tem sido citado como local privilegiado para o adoecimento, sendo
reconhecido como um ambiente insalubre, penoso e perigoso para os que ali trabalham. As
características do cotidiano dos profissionais de enfermagem em grandes hospitais são
causadoras de sofrimento físico e psíquico. Os profissionais relataram a ocorrência de episódios
de enxaqueca, estresse, irritação, desgaste físico, depressão, dores nas pernas, varizes e pressão
alta (ELIAS & NAVARRO, 2006).

1 Fisioterapeutas UNICEP.
2 Fisioterapeuta (UFSCar), Especialista em Saúde Pública (UFSCar), Mestre em Engenharia de Produção (UFSCar),
Doutora em Fisioterapia (UFSCar), Docente do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Central Paulista –
UNICEP. Email: ewalsh@terra.com.br
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Os trabalhadores de enfermagem, durante a assistência ao paciente, estão expostos a
inúmeros riscos ocupacionais causados por fatores químicos, físicos, mecânicos, biológicos,
ergonômicos e psicossociais que podem ocasionar doenças ocupacionais e acidentes de trabalho
(MARZIALE & RODRIGUES, 2002) e os que atuam em unidades hospitalares estão expostos
a muitos riscos ocupacionais que culminam com a ocorrência de acidentes de trabalho de
variadas naturezas. Estratégias preventivas apresentam-se como desafio para administradores
e trabalhadores, sendo que o maior ganho está na promoção da saúde desses profissionais
(SÊCCO; GUTIERREZ & MATSUO, 2002).

Problemas osteomusculares apresentam-se entre diversos profissionais da área da
saúde em função da exposição aos riscos ocupacionais, assim como entre estudantes graduandos
nessas áreas, uma vez que estão expostos aos mesmos riscos que os profissionais (JACKSON
& LILES,1994; AZAR et al, 2006). Silva (1996), afirma que problemas osteomusculares
apresentam-se entre atendentes e auxiliares de enfermagem. Provavelmente, o resultado deve-
se ao fato de os mesmos estarem mais expostos a cargas de trabalho fisiológica e mecânica,
em razão da manipulação durante a jornada de trabalho, as tarefas diretamente ligadas ao
processo assistir/ cuidar. Também Alexandre e Benatti (1998), estudando acidentes de trabalho
que afetam a coluna vertebral, chamam a atenção, ainda, para o fato de que doenças
osteomusculares podem surgir em decorrência de um acidente especifico ou de maneira lenta,
não sendo facilmente reconhecida a relação com o trabalho, a qual, muitas vezes, é atribuída à
idade e a fatores individuais ou hereditários.

Pesquisadores e organizações de várias partes do mundo têm destacado a equipe de
enfermagem como grupo de risco em relação ao desenvolvimento de distúrbios osteomusculares
(JOSEPHSON et al., 1997). Entre esses distúrbios, destacam-se as lombalgias. A dor lombar
tem sido particularmente bem estudada entre os trabalhadores da saúde, sendo resultado de
traumas cumulativos (ALEXANDRE, ANGERAMI & MOREIRA, 1996). As lesões dorsais
ocupacionais ocorrem mais freqüentemente quando é realizado o cuidado direto ao paciente,
especialmente o levantamento destes (ALEXANDRE & BENATTI, 1998). Muitos desses
profissionais retornam ao serviço, apesar de continuarem apresentando os mesmos sintomas
(RETSAS & PINIKAHANA, 2000).

Tendo em vista o grande número de patologias do sistema osteomuscular que acomete
trabalhadores do ambiente hospitalar, trabalhos que possam avaliar esses acometimentos, bem
como a interferência da dor na vida dos acometidos, são de grande importância para subsidiar
e propor ações preventivas futuras, visando a reduzir riscos e sobrecargas ocasionados pelo
trabalho hospitalar.

O objetivo principal deste estudo é avaliar a dor músculo esquelética quanto a regiões
acometidas, intensidade, freqüência e duração da mesma e ainda a interferência no trabalho e
nas atividades de vida diária (AVD’s).

Metodologia

Este estudo foi realizado com 21 trabalhadores de enfermagem (enfermeiros, técnicos
e auxiliares) de um único setor de uma instituição hospitalar de São Carlos-SP. Inicialmente, os
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responsáveis pela instituição foram contatados e receberam as informações sobre o objetivo e
metodologia do trabalho, tendo autorizado a realização do mesmo.

O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da UNICEP (parecer Nº 005/2007) e
os sujeitos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, concordando em participar
do mesmo.

Os profissionais foram avaliados por meio de coleta de dados pessoais, avaliação da
percepção da dor e dados contidos no Questionário de dor músculo esquelética
SCREENING QUESTIONAIRE FOR PAIN - Örebro Musculoskeletal Pain Screening
Questionnaire – ÖMPQ (LINTON et al., 2003).

A partir de um diagrama corporal, os participantes do estudo assinalaram a localização
de sua dor. Houve ainda três questões fechadas sobre período e freqüência da dor e a posição
de maior desconforto, duas questões abertas sobre o que piora ou melhora a dor e, por fim,
utilizou-se uma Escala Visual Analógica (EVA) (HUSKISSON, 1983) em que 0 (zero) indica
ausência de dor e 10 (dez) a pior dor imaginável.

Segundo Linton et al. (2003) e Nordeman et al. (2006), o Questionário de dor
músculo esquelética SCREENING QUESTIONAIRE FOR PAIN - Örebro
Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire – ÖMPQ é usado para estimar o risco
de dor e incapacidade a longo prazo. O mesmo consiste de 25 itens, incluindo quatro questões
descritivas não incluídas no escore e 21 itens divididos em função (atividades de vida diária),
medo-fuga (acreditar que a dor aumenta com a atividade física, que a dor é um sinal para parar
as atividades e que não deveria trabalhar com dor), experiência de dor (intensidade, freqüência,
duração e número de locais dolorosos), fatores psicológicos (ansiedade/estresse, depressão,
percepção da possibilidade da dor se tornando persistente e percepção da possibilidade de
ser capaz de trabalhar em seis meses) e experiência de trabalho (dias de trabalho perdidos por
causa da dor, trabalho monótono e pesado e satisfação no trabalho). A soma dos escores dos
21 itens indica o risco para uma incapacidade futura classificado em baixo risco para valores
menores que 90, médio risco para valores entre 90 e 105 e alto risco para maiores de 105
(LINTON et al, 2003).

Os questionários foram entregues aos trabalhadores para serem respondidos em casa,
com prazo determinado para a devolução.

Resultados e Discussão

Foram avaliados 21 profissionais, sendo sete homens e 14 mulheres, com idades
variando entre 21 e 53 anos (M 35,24; DP 9,32). Um é Enfermeiro, 16 são Técnicos e quatro
Auxiliares de Enfermagem.

Sete (33%) dos trabalhadores atuavam na função há mais de dez anos, seis (29%) até
três anos, cinco (24%) entre cinco e dez anos e três (14%) entre três e cinco anos.

Os resultados indicaram que todos eram acometidos por dor músculo esquelética.
Seis (27%) referiram dor o tempo todo e 10 (46%) referiram maior dor no período da noite.
Ainda, 12 (56%) referiram que a posição em que sentiam mais dor era em pé e a quantidade
de horas por dia que sentiam dor ficou bastante distribuída entre eles.
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Por meio do OMPQ, foi avaliado também o tempo em que o trabalhador apresentava
dor, encontrando-se que 62% deles responderam ter há mais de um ano.

Os dados sobre a localização da dor, avaliados pelo Diagrama Corporal, podem ser
observados na Figura 1.

Figura 1: Localização da dor músculo esquelética, pelo Diagrama Corporal, segundo profissionais de
enfermagem. São Carlos, 2008.

Observa-se, por meio da Figura 1 que o segmento mais acometido por dor foi a
coluna vertebral (65% das queixas), sendo que 14 (34%) dos trabalhadores entrevistados
apontaram dor na região lombar, nove (21%) dor na região cervical e o restante, ou seja,
quatro (10%), dor na região torácica.

Os dados sobre a localização da dor também foram avaliados pelo OMPQ e os
resultados concordaram com os encontrados pelo Diagrama corporal, também indicando que
a maior parte dos sujeitos queixou-se de dor na coluna, 13 (32%) na parte inferior das costas
e oito (19%) na parte superior das costas.

Esses dados corroboram um estudo realizado por Alexandre e Benatti (1998) com
trabalhadores de enfermagem em um hospital universitário, em que concluíram que as regiões
mais atingidas da coluna vertebral eram a lombar e a cervical.

Também Gurgueira et al. (2003), em um estudo realizado com profissionais de
enfermagem que trabalhavam em unidade de internação de um hospital que atende pacientes
de alto grau de dependência física, mostrou que a lombar era a região mais acometida por dor,
seguida de dor nos ombros, joelhos e cervical.

Estudos biomecânicos e anatômicos esclarecem que, devido à especial mobilidade
das regiões lombar e cervical, as lesões e comprometimentos da coluna vertebral nas referidas
áreas são maiores que nas outras, pela excessiva solicitação (KAPANDJI, 1980).
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A relevância dos problemas osteomusculares também foi confirmada pelo estudo de
Gurgueira et al. (2003), em que os trabalhadores avaliados referiram algum tipo de sintoma
osteomuscular nos últimos 12 meses (93%) e nos últimos sete dias da realização da coleta de
dados (62%).

Ainda, após a análise dos dados obtidos em seu estudo, Luvisotto et al. [SD]
observaram que 96% dos profissionais de enfermagem apresentaram dor ou algum tipo de
desconforto no último ano e a região mais afetada foi a lombar com 82%, seguido pelos
membros inferiores e pescoço. Quando questionados se ao longo do último ano apresentaram
dor ou algum tipo de desconforto em alguma região do corpo, 96% dos profissionais
responderam afirmativamente. .

Os resultados referentes à intensidade da dor avaliados pela EVA podem ser observados
na Figura 2. Para maior facilidade na análise, essa escala foi aleatoriamente dividida em quatro
categorias, conforme a intensidade da dor, a saber: de 0 a 1, de 1,1 a 4, de 4,1 a 7 e de 7,1 a
10.

Figura 2: Avaliação da dor músculo esquelética, pela EVA, segundo profissionais de enfermagem. São
Carlos, 2008.

Por meio da Figura 2 observa-se que a maioria dos sujeitos apresentava intensidades
consideráveis de dor, uma vez que 71% indicaram valores acima de quatro, na escala de zero
a 10, e 31% deles avaliaram a intensidade da dor com valores acima de sete.

Uma vez que haveria dificuldade em apresentar os resultados do OMPQ dentro das
11 (0-10) possibilidades oferecidas pelo mesmo, em função do pequeno número de sujeitos
avaliados, optou-se, no presente estudo, por classificar as respostas em quatro categoria
aleatórias, a saber: de 0 a 1, de 2 a 4, de 5 a 7 e de 8 a 10.

A classificação da dor na última semana, avaliada pelo OMPQ, está representada pela
Figura 3.
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Figura 3: Classificação da dor na última semana, referida por profissionais de enfermagem, segundo o
OMPQ. São Carlos, 2008.

Observa-se que apenas dois (10%) trabalhadores classificaram a intensidade de sua
dor na última semana como de zero a um e que 58% avaliaram como acima de cinco. Quando
perguntado ao trabalhador sobre a intensidade da dor nos últimos três meses, observou-se a
mesma variação, porém, apenas um trabalhador classificou-a de zero a um.

No estudo de Luvizotto et al [SD] com relação à intensidade dos sintomas, 57% dos
trabalhadores responderam que geralmente sua dor é moderada e 52% afirmaram que os
sintomas manifestaram-se nos últimos sete dias.

Quanto aos fatores que causavam piora da dor indicados pelos sujeitos por meio de
questão aberta, pegar peso foi citado como maior agravante da dor, com oito (32%) dos
trabalhadores. Esforço/sobrecarga e postura foram os fatores citados em segundo lugar por
seis trabalhadores, (24%) em cada um. Estes foram seguidos por fatores como “trabalhar”,
citado por dois (8%) dos sujeitos. Caminhada, inatividade e movimentos repetitivos foram
citados cada um por um (4%) sujeito.

Os resultados sobre a classificação do trabalho em monótono ou pesado, segundo os
sujeitos avaliados, indicaram que 18 (81%) dos trabalhadores classificaram o trabalho nas
categorias mais próximas de extremamente pesado ou monótono, uma vez que 11 (49%)
classificaram-no na categoria de 8 a 10 e sete (32%) na categoria de 5 a 7.

Outros estudos verificam a mesma condição. Gurgueira et al. (2003) verificaram, em
seu estudo, que a dor lombar era causada principalmente por procedimentos relacionados
com a movimentação e transferência de pacientes.

Um estudo realizado por Rocha e Oliveira (1998) também identificou que as situações
mais citadas pelos trabalhadores como causadoras da dor nas costas eram segurar peso (36%),
esforço físico excessivo (30%), postura corporal (20%) e o próprio peso corporal (14%).

O mesmo concluiu Botha e Bridger (1998), afirmando que a dor lombar foi devido à
movimentação de pacientes e manutenção da posição em flexão e que as queixas nos ombros
e região cervical foram causadas pela manutenção de posturas estáticas por tempo prolongado
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ao prestar assistência aos pacientes e que as movimentações para arrastar ou empurrar camas
ocasionaram dores nos braços.

Já Alexandre et al. (1993) verificaram, em seu estudo, que as queixas de dores nas
costas ocorreram devido a transporte de materiais e equipamentos.

Em outro estudo, Alexandre (1987) destaca que o peso levantado por trabalhadores
de enfermagem iguala ou excede as recomendações, além disso, são realizados sob condições
desfavoráveis, com uma equipe deficiente e com equipamentos inadequados e sem manutenção.

Nishide e Benatti (2004), em seu estudo, indicaram que o esforço físico com lesão
corporal foi mencionado por 31 (46%) dos trabalhadores como um dos principais riscos
ocupacionais. Como explicação para isso, esses mesmos autores referiram que os trabalhadores
de enfermagem em unidades críticas desenvolvem muitas atividades que exigem esforço físico.
Essas atividades abrangem não somente o manuseio do paciente, mas também organizar
equipamentos e mobiliário à beira do leito e em salas especiais, dispor materiais de consumo
no posto de trabalho e separar os equipamentos e mobiliários com problemas técnicos para
reparos.

No estudo de Luvizotto et al. [SD], 65% dos profissionais relataram que o procedimento
de Enfermagem que provocou maior exigência muscular foi retirar e colocar o paciente no leito
(cama /cadeira, cadeira /cama), identificando esse fato como um agente estressor. Quanto à
piora da dor, 74% responderam que a dor piorava ao movimento e 26% ao repouso.

Por meio do OMPQ, observou-se que todos os sujeitos tinham capacidade de controlar
a dor. Dentre os fatores que melhoravam a dor, a maioria (60%) citou melhora no repouso/
deitar. Vinte e oito por cento melhoravam a dor por meio de medicação e uma minoria (12%)
pelo alongamento/exercício.

No estudo de Rocha e Oliveira (1998), apenas 34,3% dos trabalhadores que referiram
sofrer de dor nas costas recorriam a auto medicação para alívio da dor. Cerca de 16% dos
que referiram dor faziam uso da fisioterapia ou exercícios específicos no combate à dor nas
costas.

Quanto às estratégias para melhorar a dor, no estudo de Luvizotto et al. [SD], os
profissionais relataram vários métodos de alívio, como: aplicação de calor, uso de meias elásticas,
acupuntura, hidromassagem, técnicas de relaxamento e alongamento, repouso e elevação dos
membros.

Alexandre et al. (1996), em seu estudo, verificaram que o ciclo da dor muitas vezes foi
interrompido pela administração de medicamentos.

O risco de a dor tornar-se persistente, do ponto de vista do trabalhador, sendo zero
nenhum risco e dez risco muito grande, mostrou que nove (41%) dos trabalhadores apontaram
risco de a dor se tornar persistente de 5 a 7, seis (27%) apontaram de 8 a 10, indicando
percepção de risco grande de a dor tornar-se persistente. Quatro (18%) apontaram de 0 a 1
e três (14%) apontaram de 2 a 4.

Assim, no presente estudo verificou-se que, para a maioria dos trabalhadores (68%),
havia um risco considerável de a dor tornar-se persistente (com pontuação acima de cinco),
indicando o comprometimento e a importância que a mesma vinha tomando para esses
indivíduos.
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Quanto à estimativa do trabalhador de quais seriam as chances de estar trabalhando
em seis meses, seguindo a escala de zero (sem chance) e dez (grande chance de estar
trabalhando em seis meses), observou-se que a maioria dos trabalhadores, 15 (79%), estimou
que havia grandes chances de estarem trabalhando em seis meses, três (16%) trabalhadores
indicaram de 5 a 7 e um (5%) indicou chance mínima para o trabalho.

No estudo de Duran et al. (2004), 83,3% dos trabalhadores relataram ser bastante
provável a realização do mesmo trabalho daqui a dois anos.

A capacidade para o trabalho foi considerada boa em mais de 80% dos trabalhadores
que participaram do estudo de Raffone et al. (2005), porém, no grupo com reduzida capacidade
para o trabalho, verificou-se alta prevalência de doenças músculo esqueléticas.

A satisfação com o trabalho, levando-se em conta fatores como a rotina de trabalho, o
salário, possibilidade de promoção, chefia e colegas de trabalho, foi classificada na escala de
zero (totalmente insatisfeito) e dez (totalmente satisfeito), estando representada na Figura 4, a
seguir, nas quatro categorias.

Cabe ressaltar que este estudo aconteceu dentro do ambiente de trabalho, o que pode
lavar a um cerceamento da opinião real desse profissional.

Figura 4: Grau de satisfação no trabalho referido por profissionais de enfermagem. São Carlos, 2008.

Observa-se, pela Figura 4, que 12 (57%) dos trabalhadores indicaram estarem satisfeitos
com o trabalho, assinalando na questão entre 8 e 10, oito (38%) classificaram sua satisfação
de 5 a 7 e um (5%) indicou não estar satisfeito com o trabalho, assinalando de  2 a 4.

Royas e Marziale (2001) mostram, em seu estudo, que 55 (74,3%) dos sujeitos estavam
satisfeitos, 10 (13,5%) insatisfeitos e nove sujeitos (12,2%) estavam satisfeitos pelo tipo de
trabalho, mas insatisfeitos com as condições de trabalho oferecidas.

Beck et al.(2007), em seu estudo, encontraram que a satisfação no ambiente  de
trabalho foi considerada pela maioria dos trabalhadores de enfermagem como boa (55,5%),
apesar de informarem que mais de duas vezes (44,9%) ou sempre (42,4%) faltavam materiais
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para executar o cuidado e que 65,8% tinham vontade de reclamar, pelo menos, uma ou duas
vezes ou mais de duas vezes por melhores condições de trabalho (38,3%).

Já Candeias et al. (1992) citam que, em quase todos os países do mundo, as condições
de trabalho do pessoal de enfermagem não são satisfatórias, o que também pode contribuir
para o surgimento de problemas osteomusculares, gerando dor. Essas condições são:
remuneração inadequada, horário de trabalho muito longo, sem período de descanso, plantões
aos domingos e feriados sem a justa compensação, períodos incômodos ou fatigamentos de
trabalho (como o turno da noite) e a quase impossibilidade de ascensão na carreira profissional.

Com relação à quantidade de dias perdidos no trabalho por causa de dor nos últimos
12 meses, encontrou-se que 19 (90%) dos trabalhadores não perderam nenhum dia e apenas
dois (10%) deles declararam ter perdido de 1 a 14 dias de trabalho.

Silva e Marziale (2000), em seu estudo, citam que o absenteísmo foi entendido como
as faltas do trabalhador de enfermagem às atividades laborais. Suas causas foram decorrentes
de fatores como doença (72,6%), acidentes do trabalho (2,9%) e por motivos pessoais
(24,5%).

Elias e Navarro (2006) mostraram que a maioria das entrevistadas relatou não faltar
ao trabalho a não ser em caso de doença de filhos, orgulhando-se desse fato. Eles relataram
acreditar que a falta ao trabalho é encarada como falta de responsabilidade e de desconsideração
com as colegas e os pacientes.

Alguns autores ressaltam que as dores nas costas é um problema que perturba o
pessoal de enfermagem (ALEXANDRE, 1996; HARBER, 1985). Porém, Mandel e Lohman
(1989) constataram que a grande maioria desse pessoal continua a trabalhar, apesar das dores.

Contrariamente, Smedley (1995) indica que a dor lombar baixa é freqüente entre
enfermeiros e está relacionada com alto nível de absenteísmo ao trabalho. Ainda, segundo
Alexandre (1987), a dor nas costas tem gerado um aumento do absenteísmo e da incapacidade
temporária ou permanente do trabalhador, com custo expressivo em tratamento e fisioterapia.
Para Harber et al. (1985), as dores que permanecem por períodos prolongados acarretam,
em sua maioria, faltas ao trabalho e licenças para tratamento de saúde.

O fato de o presente estudo contradizer os anteriores talvez possa ser explicado pelo
reduzido número de sujeitos e também por ter sido realizado em apenas um setor da instituição
hospitalar. O medo do trabalhador em expor-se, mesmo tendo sido avisado em relação ao
sigilo da pesquisa, também pode ter influenciado nas respostas do mesmo.

O presente estudo indicou que 95% dos trabalhadores tinham capacidade para realizar
um trabalho leve por uma hora, sem que a dor fosse problema. Também pôde ser observado
que 90% deles conseguiam sair para fazer as compras do mês ou da semana e que a maior
parte (71%) conseguia realizar as atividades domésticas comuns sem que a dor fosse problema,
sendo que apenas 29% indicaram alguma dificuldade.

Alexandre (1996) presume que as dores nas costas estavam, de alguma forma,
prejudicando o tempo que essas pessoas teriam para o lazer e para a execução de suas
obrigações domésticas.
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Rocha e Oliveira (1998) citam que a presença de dor durante a execução de tarefas
pode comprometer o desempenho profissional do trabalhador e que o fato de as dores se
estenderem ao período pós-trabalho pode estar comprometendo a vida pessoal e o repouso
dessas pessoas.

Quanto ao sono, quando questionados sobre conseguir dormir a noite, em que zero
não consegue por causa da dor e dez consegue sem que a dor seja o problema, observou-se
que 11 (52%) dos trabalhadores avaliados referiram conseguir dormir a noite sem que a dor
interferisse, assinalando de 8 a 10, seis (29%) indicaram pequena interferência (5 a 7), três
(14%) indicaram não conseguir dormir a noite por causa da dor ,assinalando de 0 a 1, e um
(5%) trabalhador indicou de 2 a 4.

Sabe-se que o sono é uma necessidade vital para o organismo, quando não suprido,
propicia prejuízo para a vida do indivíduo, pois, indiretamente, estão sendo afetadas outras
funções vitais, uma vez que é pelo sono que o ser humano recupera o desgaste físico e mental
ocorrido durante o período de atividades (KATO, 2001). Dessa maneira, a maioria dos sujeitos
do presente estudo parecia beneficiar-se por meio da boa qualidade do sono, o que pode
influenciar positivamente em sua recuperação funcional.

No entanto, no estudo de Luvizotto et al. [SD], 65% das profissionais relataram
interferência quanto à qualidade de seu sono e sua qualidade de vida e 13% relataram apenas
interferência na qualidade de seu sono.

Em um estudo com trabalhadores que alternam o turno de trabalho, Marziale e
Rozestraten (1995) citam que o esquema de turnos alternantes influencia negativamente os
horários reservados à alimentação, sono, repouso, o relacionamento com a família e amigos, a
realização de atividades sociais e de lazer, além de ser considerado como fator interferente ao
aparecimento de fadiga e motivo de insatisfação para maioria das enfermeiras.

Os resultados referentes ao escore total do Questionário OMPQ são apresentados na
Figura 5, a seguir.

Figura 5: Resultados do Örebro Musculoskeletal Pain Questionnaire, segundo profissionais de
enfermagem, São Carlos, 2008.
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Observa-se que 13 sujeitos (61%) apresentavam baixo risco para futuras
incapacidades, seis (29%) médio risco e apenas dois (10%) apresentavam alto risco.

Nordeman et al. (2006), em um estudo que comparava os efeitos de um tratamento de
fisioterapia imediatamente após a procura do serviço com os efeitos de um tratamento após
quatro semanas na fila de espera, utilizou este questionário e concluiu que o acesso adiantado
à fisioterapia conduz à maior melhora na dor percebida em seis meses, quando comparada ao
acesso mais atrasado.

Considerações Finais

Este estudo identificou elevada ocorrência de sintomas músculo esqueléticos em múltiplas
regiões corporais, sendo que a região mais referida por dor pelos profissionais de enfermagem
foi coluna lombar, seguida da cervical. O peso, o esforço/sobrecarga e a postura foram citados
como causadores da piora da dor, mostrando coerência entre esses fatores e as queixas na
coluna lombar.

Apesar desses achados, este estudo não encontrou grande interferência nas AVD’S
nem alto índice de absenteísmo, além disso, a perspectiva para o trabalho nos próximos seis
meses dos trabalhadores avaliados foi grande, sendo coerente com os resultados encontrado
no escore total do ÖMPQ.

Dessa maneira, estes resultados indicam que, embora todos os trabalhadores avaliados
apresentassem queixa de dor músculo esquelética, essa dor não parece interferir de maneira
significativa em seu trabalho e qualidade de vida, indicando que, para esses trabalhadores, as
condições de trabalho podem não ter alto grau de inadequação ou os trabalhadores avaliados
minimizaram as conseqüências de suas dores por medo da exposição.

Estudos que realizassem uma análise ergonômica nas situações de trabalho desta
população poderiam auxiliar na confirmação desses resultados, bem como na análise das
relações causas e efeitos entre condições de trabalho, distúrbios músculo esqueléticos e qualidade
de vida dos trabalhadores.

Evaluation of musculoskeletal pain and welfare of nursing professionals

ABSTRACT: Nursing workers are exposed to innumerable occupational risks that can lead to
occupational illnesses and industrial accidents. The purpose of this study was to evaluate
musculoskeletal pain muscle in relation to the attacked region, intensity, frequency and duration
of the pain; interference of pain at the work and daily life activities. 21 workers (nurses, technicians
and assistants) of a São Carlos-SP institution hospital single sector participated. Results indicated
high occurrence of musculoskeletal pain and the majority considerable intensities of pain. The
body part more often indicated was the lumbar column, followed by the cervical area. Weight,
effort and posture had been pointed as the main causes of worsening the pain. Even with these
findings, this study did not find great interference in activities of daily life nor high index of
absenteeism. 13 citizens presented low risk for future incapacities, six average risks and only



142 Multiciência, São Carlos, 9: 131-145, 2008

Karina Saladino, Eliane Daniela Bertocco, Isabel Aparecida Porcatti Walsh

two presented a high risk. Studies that carried through an ergonomic analysis of this population
situations of work could assist in the confirmation of these results, as well as in the analysis of
the relations of cause and effect between work conditions, musculoskeletal disorders and quality
of life of the workers.

KEYWORDS: Nursing; Pain; Work; Musculoskeletal symptom.
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EFEITOS DO TREINAMENTO DE FORÇA NA CAPACIDADE AO EXERCÍCIO
EM PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA

Ana Paula PEREIRA1

Silsam NAPOLITANO1

Luciana KAWAKAMI JAMAMI1

RESUMO: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) caracteriza-se por obstrução
crônica do fluxo aéreo com progressão lenta e irreversível. Os pacientes com DPOC podem
apresentar inúmeras limitações que dificultam a realização de mínimos esforços. Uma das
formas de tratamento é a introdução do Treino de Força (TF) de membros inferiores (MMII)
podendo diminuir a sensação de dispnéia, melhorar a realização das atividades de vida diária
(AVDs) e a tolerância ao exercício físico.O teste de caminhada de 6 minutos (TC6) é um teste
submáximo de fácil aplicação e de baixo custo que tem como objetivo avaliar a capacidade
para esforços. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos do treinamento de força em MMII
na capacidade de exercício, utilizando (TC6) em pacientes com DPOC. O TF foi realizado
três vezes por semana com sessões de uma hora, composta por alongamento, exercícios
respiratórios, aquecimento e TF para MMII em leg press. Observou-se neste estudo que
houve aumento na distância percorrida obtida da avaliação para reavaliação de doze semanas
pós TF, entre as reavaliações, também houve aumento significativo na distância percorrida.
Sugere-se que o TF para MMII nos pacientes com DPOC pode aumentar a capacidade para
realizar esforços e a tolerância ao exercício.

PALAVRAS-CHAVE: DPOC; Treino de força; Capacidade ao exercício físico; Teste de
caminhada de 6 minutos.

Introdução

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) caracteriza-se por limitação do fluxo
aéreo progressivo e é irreversível (PAUWELS et al., 2001). Segundo Reid e colaboradores,
a DPOC leva à alteração da mecânica pulmonar pela obstrução brônquica, que tem como
conseqüência o deslocamento do ponto de igual pressão para as vias aéreas mais distais, a
traquéia e, dessa forma, favorece o aprisionamento de ar. Quando esse processo fisiopatológico

1 Centro Universitário Central Paulista-Unicep, Laboratório de Cardiorrespiratória, Rua: Miguel Petroni
5111, CEP 13563-470, São Carlos-SP Brasil. E-mail: anapaulapfisio@gmail.com.
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torna-se crônico, os pacientes com DPOC tendem a apresentar hiperinsuflação pulmonar, que
pode levar à remodelação dos músculos inspiratórios e músculos da caixa torácica, com
conseqüente diminuição da excursão diafragmática. Essas alterações tendem a gerar a diminuição
da capacidade física para realizar esforços e atividades de vida diária (AVDs).

Os pacientes com DPOC também podem apresentar sintomas como: dispnéia, tosse,
hipersecreção pulmonar, hiperinsuflação dinâmica, fadiga dos músculos respiratórios, intolerância
ao exercício físico (VASCONCELOS et al., 2005), aumento do consumo de oxigênio e da
ventilação pulmonar, que podem ser observados, inicialmente, nos esforços moderados
(REGUEIRO et al., 2006).

Uma outra característica presente no paciente de DPOC é a perda de peso e
comprometimento nutricional (PEREIRA, 1988). A desnutrição leva à diminuição da ventilação
pulmonar e da capacidade de exercício máxima, em comparação a pacientes bem nutrido,s
com o mesmo volume expiratório forçado no primeiro segundo (FERREIRA et al., 2001).
Em decorrência, os pacientes podem apresentar perda de massa muscular periférica, com
diminuição da força e da capacidade de exercício, limitando a realização de AVDs e no trabalho,
agravando ainda mais os sintomas, levando ao sedentarismo e piora na qualidade de vida.

Existem inúmeros testes para avaliar a capacidade de exercício (KAWAKAMI, 2004);
entre eles, Teste Esforço Cardiorrespiratório Sintoma-Limitado (TECR), submáximos e testes
como o Shuttle Walking e os testes de caminhada de três, seis e doze minutos. Em 1976,
McGavin e colaboradores adaptaram o Teste de Caminhada de 12 minutos (TC12) para
avaliar pacientes com DPOC, porém, nesses pacientes, caminhar por doze minutos era muito
exaustivo. Dessa forma, foi realizada uma nova adaptação, com diminuição para seis minutos,
denominado Teste de Caminhada de 6 minutos (TC6) e mostrou-se tão eficaz quanto o TC12
(BUTLAND et al., 1981). Dessa forma, o TC6 passou a ser o teste mais utilizado na prática
clínica fisioterapêutica.

O TC6 é um teste submáximo que avalia as respostas globais e integradas dos sistemas
envolvidos durante o exercício físico, incluindo os sistemas cardiovasculares e respiratórios;
porém, não fornece informações específicas sobre a função de cada sistema envolvido no
exercício, ou sobre o mecanismo de limitação, o que é possível por meio dos testes de
desempenho máximo (ATS, 2002). No entanto, a maior parte das AVDs são realizadas em
níveis submáximos, sendo assim, o TC6 reflete bem a capacidade funcional para a realização
dessas atividades (ATS, 2002). Além disso, este teste é simples e de fácil realização, sendo
muito utilizado na avaliação dos efeitos da oxigenoterapia, no Programa de Reabilitação
Pulmonar (PRP) e no treinamento de músculos respiratórios (RIBEIRO et al., 1994).

Atualmente, existem inúmeros recursos para o tratamento da DPOC envolvendo um
trabalho multiprofissional, em que o fisioterapeuta está inserido, participando ativamente dos
PRP (ATS, 1999). A fisioterapia respiratória tem ganhado muito espaço no tratamento de
pacientes com doenças pulmonares crônicas nos últimos anos, mas foi a partir de 1960 que os
exercícios físicos começaram a ser introduzidos com maior freqüência, necessitando cada vez
mais de estudos e pesquisas, principalmente em relação aos diversos tipos de treinamentos
existentes.
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A fisioterapia realiza a avaliação e dispõe de inúmeras técnicas e recursos, que englobam
desde a utilização de incentivadores respiratórios e equipamentos de treinamento físico, até os
recursos manuais, como, por exemplo, as manobras de higiene brônquica, exercícios para
reeducação respiratória, fortalecimento da musculatura respiratória, exercícios aeróbios e de
fortalecimento muscular (PASCHOAL, 2002).

O Treinamento Físico aeróbio em pacientes com DPOC utilizando diferentes protocolos,
ergômetros, intensidades, duração, freqüência do treinamento e características peculiares em
pacientes com DPOC tem sido freqüentemente estudado e é classificado com nível “A” de
evidência científica (RECH, 2006). Por outro lado, são escassos os estudos que envolvem
treinamento de força, necessitando de maiores investigações.

O TF é parte integrante dos PRP e, segundo Casaburi (1993), engloba o treinamento
dos membros superiores (MMSS), membros inferiores (MMII) e músculos respiratórios, tendo
como objetivo principal reduzir os sintomas de dispnéia, aumentar a distância percorrida no
teste de caminhada e aumentar a tolerância a cargas superiores de trabalho, melhorando assim
a tolerância ao esforço físico (CASABURI et al., 1997; NEDER et al., 1997; BOUERI et
al., 2001;).

Em relação aos diferentes grupamentos musculares, o American College of Chest
Physicians  apresentou uma revisão sobre as rotinas relevantes do PRP em 1997, o qual
descreve que o treino dos MMII pode melhorar a capacidade de exercício e a utilização da
reabilitação pulmonar isolada pode melhorar a dispnéia. O treino dos MMII é classificado
com nível “A” de evidência e o treino de  MSS e específicos para a musculatura respiratória
recebem a classificação “B”, porém, ambos os métodos aumentam a força e a endurance dos
músculos respiratórios (JAMAMI et al., 1999).

Os benefícios do treino de endurance de MMII são proporcionais à intensidade com
que é realizado, apresentando maior incremento da endurance ao realizar exercícios entre 60
a 80% da carga máxima de trabalho, do que os exercícios feitos com baixa intensidade
(ATS;1999). Segundo Storer (2001), o aumento da tolerância ao exercício ocorre com o
exercício aeróbio para os MMII, porém, tem pouco efeito na modificação da atrofia e fraqueza
muscular periférica.

Porém, freqüentemente os pacientes com DPOC podem apresentar alterações na massa
muscular periférica com diminuição da força. A perda de massa muscular é cada vez mais
evidenciada, justificando a realização do TF e resistência para proporcionar a melhora da
tolerância ao exercício físico, alívio da dispnéia e aumento do desempenho durante as AVDs
(BERNARD et al., 1999).

Assim justifica-se a realização deste estudo, que buscou avaliar a capacidade de exercício
em pacientes com DPOC submetidos ao TF para MMII em leg press.

O objetivo principal do estudo é observar a capacidade de exercício físico em
portadores de DPOC, submetido ao TF de MMII durante 6 e 12 semanas utilizando o leg
press.
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Métodos

Foram avaliados 15 pacientes com DPOC na Clínica de Fisioterapia do Centro
Universitário Central Paulista (UNICEP); destes, 7  finalizaram o TF para MMII de 6 e 12
semanas, sendo 6 homens e  1 mulher com média de idade de 63,6 ± 9,1 anos, média de altura
de 163,9 ± 6,5 cm, média de peso 66,4 ± 9,4 Kg e média de IMC de 24,7 ± 2,62 Kg/m2.

Neste estudo, foram incluídos pacientes com diagnóstico médico e espirométrico de
DPOC com idade acima de 40 anos, estáveis clinicamente, sem períodos de exacerbação da
doença por pelo um mês e excluídos os pacientes que apresentassem dificuldades de
compreensão, doenças graves, cardiopatias não controladas e pacientes instáveis
hemodinamicamente, problemas ortopédicos que impedissem a realização do TF em leg press.

Todos os pacientes foram convidados a participar voluntariamente do projeto de pesquisa
e assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme determina a resolução
196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e
Pesquisa da UNICEP, protocolo de pesquisa nº 019/2007 em 08 de fevereiro de 2007.

Foram realizadas uma avaliação e, posteriormente, duas reavaliações; uma após 6
semanas de TF para MMII e outra após 12 semanas, nas quais foram coletadas as informações
gerais, como dados pessoais, anamnese e sinais e sintomas, obtidas as variáveis antropométricas
e respiratórias, realizados os TC6,  TECR, e Teste de  uma repetição máxima  (1 RM) em leg
press.

A capacidade de exercício físico submáximo foi avaliada pelo TC6; o paciente caminhou
acompanhado por um avaliador, com o objetivo de percorrer a máxima distância, o mais
rapidamente possível, por 6 minutos. No teste, o paciente foi incentivado verbalmente a
caminhar, mas não foi permitido que, durante o teste, o avaliador e o paciente conversassem.

Durante todo o teste, o paciente foi monitorizado continuamente com oxímetro de pulso
marca Nonin® para que se obtivesse os valores de Saturação Periférica de Oxigênio (SpO

2
) e

Freqüência Cardíaca (FC) e questionada a sensação de fadiga e dispnéia utilizando a Escala
de Borg (EB) em repouso, no primeiro, segundo, quarto e sexto minutos, e no período de
recuperação no primeiro, segundo e terceiro minutos após o término do teste. Além disso, no
início e no término do teste, foi mensurada a Pressão Arterial (PA).

Os pacientes foram orientados a relatar os sintomas; caso precisassem parar, os mesmos
deveriam permanecer na pista em posição ortostática, enquanto o cronômetro continuaria
acionado e, assim que possível, retomassem a caminhada. Se o paciente não voltasse a caminhar
durante os seis minutos, anotava-se a distância percorrida até o momento da interrupção.

Foi realizado também o TECR em esteira marca Inbramed?? seguindo o Protocolo de
Bruce Modificado. O paciente foi monitorizado continuamente com o oxímetro de mesa, marca
Fundação Adib Jatene? , e com o monitor cardíaco marca Ecafix?, que forneceram os valores
de SpO

2
, FC e o traçado das ondas eletrocardiográficas respectivamente. A PA foi mensurada

a cada 3 minutos durante todo o teste, incluindo a fase de repouso e recuperação; nesse
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mesmo período, o paciente foi questionado sobre a sensação de cansaço e/ou dispnéia pela
EB. O paciente foi orientado a vestir roupas e calçado confortáveis e a não praticar atividades
físicas e evitar a ingestão de cafeína na véspera e no dia do teste.

O TECR era interrompido quando os pacientes apresentavam respostas pressóricas e
cronotrópicas inadequadas, alterações eletrocardiográficas freqüentes, atingiam a FC sub-
máxima prevista para a idade, e/ou solicitavam o término do teste por dor e/ou fadiga em
MMII, dispnéia, cansaço ou outros sintomas.

O Teste de 1 RM foi realizado no leg press marca Fitness Gym®, com inclinação de 45º,
tendo carga mínima de 5 quilogramas (Kg) e máxima de 115 Kg .O paciente iniciou o teste
com flexão de 90º de joelhos e foi instruído a estender os joelhos completamente e retornar à
posição inicial. Durante o teste, o paciente realizou o movimento uma vez com a carga imposta
de 5 Kg, aumentando-se sucessivamente, de 5 em 5 Kg. Após a execução de cada carga,
foram verificadas a FC e a SpO

2
 ,  além da verificação da sensação de cansaço e/ ou dispnéia

por meio da EB.
O segundo dia do Teste de 1 RM em leg press foi executado após a realização do

TECR. O paciente foi monitorado com o monitor cardíaco marca Ecafix® ; foram verificadas
FC e PA; o paciente foi questionado sobre o cansaço e/ ou dispnéia por meio da EB. O
paciente foi instruído a realizar o movimento de extensão dos joelhos no leg press, iniciando
com a carga máxima atingida durante o primeiro dia do teste de 1 RM, foram acrescentados 5
kg sucessivamente, até que ele não conseguisse mais realizar o movimento de extensão completa
dos joelhos, ou até que atingisse o valor de 115 Kg.

Casuística

A fisioterapia foi realizada na Clínica de Fisioterapia da UNICEP, 3 vezes por semana,
com duração de 1 hora para cada sessão, por 6 e 12 semanas consecutivas, constituída por:
Higiene brônquica, cinesioterapia respiratória, alongamento, aquecimento, treinamento de Força
para MMII e cinesioterapia respiratória.

A higiene brônquica foi aplicada apenas quando houve necessidade e constituiu-se de
um conjunto de procedimentos com a finalidade de promover a desobstrução das vias aéreas
e maior conforto respiratório para o paciente.

A Cinesioterapia Respiratória consistiu em uma série de exercícios diafragmáticos livres
ou com uso de bastões, com duração total de cinco minutos. O alongamento foi realizado
após a cinesioterapia respiratória, com exercícios ativos para MMSS e MMII por cinco minutos.

Logo após, iniciou-se o aquecimento realizado em Esteira Ergométrica marca Inbramed®

por 10 minutos, iniciando a primeira semana com 60% do valor obtido durante o TECR,
aumentando-se em 5 % semanalmente até chegar a 85% da carga na 6ª semana.

Após o aquecimento, realizou-se TF de MMII no leg press marca Fitness Gym? durante
o máximo de 15 minutos, no qual o paciente deveria realizar 10 repetições por 10 vezes, iniciando
com 60% da carga máxima obtida durante o segundo dia do teste de 1 RM em leg press e, a
cada semana, a carga  aumentou em 5 %, até chegar à 6º semana de treinamento com 85% da
carga máxima obtida; após esse período, o paciente foi submetido à reavaliação de 6 semanas.
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A partir da 7ª semana de treinamento, foi calculado 60% do valor máximo obtido durante
o teste de 1 RM em leg press. Esse valor foi comparado ao valor do treinamento realizado na
6ª semana (85% da carga máxima da avaliação). Prevaleceu sempre o maior valor obtido.

Ao final da fisioterapia, foi realizada cinesioterapia respiratória, que consistiu de uma
série de exercícios diafragmaticos livres e com uso de bastões, com duração total de cinco
minutos.

Análise de Dados

Os dados obtidos na avaliação, reavaliação após 6 e 12 semanas de TF, receberam
tratamento estatístico, utilizando-se o software GraphPad Prism 4 for Windows® versão 4.02,
aplicando o teste não paramétrico de Friedman, e, quando os resultados eram significativos,
utilizava-se o teste post hoc de Dunn´s, considerando significativo um p<0,05.

Resultados

Na Tabela 1, pode-se observar que não houve alteração significativa na SpO
2, 

FC, EB
no início e no término do TC6, da avaliação para a reavaliação de 6 e 12 semanas do TF de
MMII.   Somente 1 paciente apresentou bradicardia sinusal em repouso na reavaliação de 6
para reavaliação de 12 semanas, enquanto os outros 6 pacientes mantiveram os níveis de FC.
Quanto a SpO

2,
 os 7 pacientes mantiveram os níveis de saturação periférica maior que 90%

da avaliação para as reavaliações.

A distância percorrida apresentou diferenças significativas entre a avaliação e a reavaliação
de 12 semanas e entre as reavaliações após 6 e 12 semanas de TF, conforme ilustrado na
Figura 1.

Tabela 1
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Figura 1: Distância Percorrida obtidas na avaliação, reavaliação de 6 e 12 semanas de TF teste de Dunn´s;
p*<0,05.

Discussão

O PRP composto por uma equipe multidisciplinar visa a manter ou melhorar os níveis
fisiopatológicos e psicopatológicos da DPOC (DONNER et al., 1999), possibilitando ao
indivíduo maior capacidade funcional, sendo uma importante forma de tratamento recomendada
pela ATS (1999), principalmente em pacientes sintomáticos e funcionalmente mais graves.

As alterações fisiológicas e bioquímicas geradas pela DPOC têm como fator comum o
aumento do metabolismo que é gerado pela sobrecarga dos músculos respiratórios e diminuição
da eficiência da mecânica ventilatória (YONEDA et al., 1996). Como conseqüência, há perda
do peso corporal e de massa muscular periférica.

Celli (1995) e Berry et al. (1996) sugerem que o TF, quando associado a um PRP, é
um importante componente no cuidado dos portadores de doenças obstrutivas, pois melhora
a qualidade de vida, as funções bioquímicas e fisiológicas, diminui o número de internações e
reduz a dispnéia.

O TC6 é considerado um teste submáximo com a finalidade de avaliar a tolerância aos
esforços físicos em pacientes com DPOC/ sendo freqüentemente utilizado em PRP (Silva et
al., 2003). Pôde-se observar neste estudo que houve aumento da distância percorrida no
TC6 após TF de 6 e 12 semanas, mas  o aumento significativo ocorreu após TF de 12 semanas,
podendo indicar que um tempo maior de TF  possibilita um incremento maior na distância
percorrida. Outro resultado interessante foi o aumento da distância percorrida no TC6 de 6 e
12 semanas após TF, mostrando que, quanto maior for o tempo do treino, maiores serão os
ganhos.

Esses resultados foram também observados em estudo de Moreira et al. (2001) em
18 pacientes durante 3 meses, 3 vezes por semana, com aumento significativo da distância
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percorrida no TC6 após reavaliação.
Não ocorreram alterações na SpO

2
, FC e PA, indicando que não houve durante a

reavaliação do TC6 nenhuma instabilidade, apesar do aumento na distância percorrida,
corroborando com Moreira et al (2001). É importante ressaltar que todos os pacientes
mantiveram os níveis de SpO

2
 acima de 90% durante a aplicação do TC6, o mesmo não

ocorreu em estudo realizado por Moreira et al (2001), em que, durante a aplicação do TC6,
a média de SpO

2
 permaneceu abaixo de 90%.

Foi observado neste estudo melhora dos aspectos aeróbios por meio do aumento
significativo da distância percorrida, sugerindo que o TF para os MMII é uma das opções a
serem incrementadas nos PRP para um aumento da capacidade de exercício. Segundo Ribeiro
et al. (1994), o treinamento da musculatura de MMII melhora as condições da musculatura
periférica, independente da função pulmonar apresentada pelo paciente.

Dourado et al. (2004) realizaram um programa de TF de MMII composto por 36
sessões, com 15 pacientes portadores de DPOC de grau leve a grave, o qual se dividia em
duas formas: no primeiro, realizavam-se 3 séries de 8 a 12 repetições, com intensidades variando
entre 50 a 80% de 1 RM, e o segundo grupo associava o exercício aeróbio leve (caminhadas)
ao treino com halteres de MMSS. No primeiro grupo, observou-se melhora significativa da
força muscular, distância percorrida no TC6, aumento na resistência muscular do quadríceps e
resistência aeróbia, QV e diminuição na sensação de dispnéia, quando comparado ao segundo
grupo.

O TF para MMII em leg press proposto neste trabalho é uma forma de intervenção que
procura contribuir na estabilização da fraqueza muscular e provavelmente proporcionar
alterações músculo esqueléticas, promovendo um aumento no desempenho aos exercícios
físicos e realização das AVDs.

Uma das limitações deste estudo foi o número de pacientes e o tipo de composição da
amostra, que se apresentou com características muito heterogêneas e também por ter somente
1 mulher na amostra final. Além disso, deve-se também levar em consideração as limitações
do leg press, que possui carga máxima de 115 Kg. Sugere-se que novos estudos sejam
realizados em maiores e mais homegêneas amostras.

Conclusão

A DPOC leva à diminuição na capacidade de exercício físico e realização das AVDs,
de acordo com os resultados obtidos neste estudo; o TF em MMII em leg press de 6 e 12
semanas levou a uma melhora na tolerância ao exercício, aumento da força muscular periférica
principalmente no TF de 12 semanas que apresentou melhores resultados do que o TF de 6
semanas, sugerindo que o treinamento de MMII em pacientes com DPOC possa ser introduzida
na rotina ambulatorial e em PRP.
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Effects of force  training in exercising  capacity of chronic obstructive pulmonar disesase
pacients

ABSTRACT: Obstructive pulmonary disease (COPD) is characterized by airflow obstruction
with chronic slow progression and it is irreversible. Patients with COPD may have many
limitations that hinder the achievement of minimum effort. One form of treatment is the introduction
of training to strength the lower limbs, which can reduce sensation of breathlessness, improve
performance and tolerance to physical exercise. The walking test for six minutes (TC6) is a test
of sub maximal easy and low cost application that aims to assess the ability of the efforts. The
purpose of this study was to evaluate effects of strength training in lower limb in improving
ability to exercise, using the Walking Test in individuals with COPD. The training of force was
performed 3 times at week with sessions of 1 hour, consisting of stretching, breathing exercises,
heating and training of strength for the lower limb leg press. It was observed in this study that
there was an increase in distance travelled obtained from the assessment for revaluation of 12
weeks of strength training post, between revaluations there was also significant increase in the
distance travelled. It is suggested that the training of force to lower limb COPD patients can we
increase the capacity for the efforts and tolerance to exercise.

KEYWORDS: COPD; Train of Force; Capacity to exercise; Test Walking of Six Minutes.

Referências Bibliográficas

AMERICAN COLLEGE OF CHEST PHYSICANS Pulmonary Rehabilitation Guidelines
Panel. Pulmonary rehabilitation: joint ACCP/AARVPR evidence-based guidelines, Chest, v.112,
supl.5 1997.

AMERICAN THORACIC SOCIETY (ATS). Pulmonary rehabilitation. American Journal
of respiratory and Critical Care Medicine, v.159, 1999.

AMERICAN THORACIC SOCIETY STATEMENT. Guidelines for the six-minute walk test.
American Journal of respiratory and Critical Care Medicine, v.166, 2002.

BERNARD, S.; WHITTOM, F.; LEBLANC, P; JOBIN, J.; BELLEAU, R.; BÉRUBÉ, C.;
CARRIER, G.; MALTAIS, F. Aerobic and strength training in patients with chronic obstructive
pulmonary disease. American Journal of respiratory and Critical Care Medicine, v.159,
n.3, 1999.



155Multiciência, São Carlos, 9: 146-157, 2008

EFEITOS DO TREINAMENTO DE FORÇA NA CAPACIDADE AO EXERCÍCIO EM PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA

BERRY, M. J.; ADAIR, N. E.; SEVEBSKY, K. S. Inspiratory muscles training and whole
body reconditioning in chronic obstructive pulmonary disease. American Journal of
respiratory and Critical Care Medicine, v.153, 1996.

BOUERI, F. M. V.; BUCHER-BARTELSON, B.; GLENN, K.; MAKE, B. J. Quality of life
with a generic instrument (Short-form-36) improves following pulmonary rehabilitation in patients
with COPD. Chest, v.119, n.1, 2001.

BUTLAND, R. J.; PANG, J.; GROSS, E. R.; WOODCOCK, A. A.; GEDDES, D. M. Two,
six and 12 minute walking tests in respiratory disease. British Medical Journal, v.284, 1982.

CASABURI, R.; PETTY, T. L. Principles and Practice of pulmonary rehabilitation. 1.ed.
Philadelphia: W. B. Saundry Company, 1993.

CASABURI, R.; PORSZASZ, J.; BURNS, M. R.; CARITHERS, E. R.; CHANG, R. S.;
COOPER, C. B. Physiologic benefits of exercise training in rehabilitation of patients with severe
COPD. American Journal of respiratory and Critical Care Medicine, v.155, 1997.

CELLI, B. R. Pulmonary rehabilitation in patients with COPD. American Journal of
respiratory and Critical Care Medicine, v. 152, 1995.

DONNER, C. F.; MUIR, J. F. Selection criteria and programmes for pulmonary rehabilitation
in COPD patients. European Respiratory Journal, v.33, n.2, 1999.

DOURADO, V. Z.; GODOY, I. Recondicionamento muscular na DPOC: principais
intervenções e novas tendências. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v.10, n.4,
2004.

FERREIRA, I.; BROOKS, D.; LACASSE, Y.; GOLDSTEIN, R. S. Nutritional Intervention
in COPD: a systematic overview. Chest, v.119, n.2, 2001.

JAMAMI, M.; PIRES, V. A.; OISHI, J.; COSTA, D. Efeitos da intervenção fisioterápica na
reabilitação pulmonar de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Revista de
Fisioterapia da Universidade de São Paulo, v.6, n.2, 1999.

KAWAKAMI, L. Impacto da doença pulmonar obstrutiva crônica na qualidade de vida.
2004.  Dissertação (Mestrado): Universidade Federal de São Carlos, São Carlos.

MCGAVIN, C. R.; GUPTA, S. P.; MCHARDY, G. J. R. Twelve minute walking test for
assessing disability in chronic bronchitis. British Medical Journal, v.1, 1976.



156 Multiciência, São Carlos, 9: 146-157, 2008

Ana Paula Pereira, Silsam Napolitano, Luciana Kawakami Jamami

MOREIRA, M. A. C.; MORAES, M. R.; TANNUS, R. Teste da caminhada de seis minutos
em paciente com DPOC durante programa de reabilitação. Jornal Brasileiro de
Pneumologia, v.27, n.6, 2001.

NEDER, J.A.; NERY, L. E.; CENDON FILHA, S. P.; FERREIRA, I. M.; JARDIM, J. R.
Reabilitação Pulmonar: fatores relacionados ao ganho aeróbio de pacientes com DPOC. Jornal
Brasileiro de Pneumologia, v.23, n.3, 1997.

PAUWELS, R. A.; BUIST, A. S.; CALVERLEY, P. M. A.; JENKINS, C. R.; HURD, S. S.
Global Strategy for the Diagnosis Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary
Disease. American Journal of respiratory and Critical Care Medicine, v.163, n.5, 2001.

PASCHOAL, M. A. Avaliação cardiorrespiratória de esforço e programa de recondicionamento
aeróbico em cicloergômetro para pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Revista
Brasileira de Fisioterapia, v.6, n.3, 2002.

PEREIRA, C. A. C. Nutrição em doença pulmonar obstrutiva crônica. Jornal Brasileiro de
Pneumologia, v.14, n.1, 1988.

RECH, C. R. E. et al. Antropometric indicators of fat-mass excess among women. Revista
Brasileira de Medicina do Esporte, n.3, v.12, 2006.

REID WD, Samrai B. Respiratory muscle training for patients with chronic obstructive pulmonary
disease. Phys Ther 1995;75:996-1005 v.75

REGUEIRO, E. M. G.; DI LORENZO, V. A. P.; PARIZOTTO, A. P. D.; NEGRINI, F.;
SAMPAIO, L. M. M. Análise da demanda metabólica e ventilatótia durante a execução de
atividades de vida diária em indivíduos com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Revista
Latino Americana de Enfermagem, v.14, n.1, 2006.

RIBEIRO, S. A.; JARDIM, J. R. B.; NERY, L. E. Avaliação da tolerância ao exercício em
pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Teste de caminhada por seis minutos versus
cicloergometria. Jornal Brasileiro de Pneumologia, São Paulo, SP, v.20, n.1, 1994.

RODRIGUES, S. L.; VIEGAS, C. A. A. Estudo de correlação entre provas funcionais
respiratórias e o teste de caminhada de seis minutos em pacientes portadores de doença
pulmonar obstrutiva crônica. Jornal Brasileiro de Pneumologia, v.28, n.6, 2002

SILVA, A. B.; MEDEIROS FILHO, A. A. I.; POLLIS, R.; DI LORENZO, V. A. P.;
SAMPAIO, L. M. M.; JAMAMI, M.; COSTA, D. Efeitos Fisiológicos de um programa de



157Multiciência, São Carlos, 9: 146-157, 2008

EFEITOS DO TREINAMENTO DE FORÇA NA CAPACIDADE AO EXERCÍCIO EM PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA

fisioterapia respiratória em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica associada à
hipertensão arterial. Revista Brasileira de Fisioterapia, v.7, n.2, 2003.

STORER, T. W. Exercise in chronic obstructive pulmonary disease: resistence exercise
prescription. Medicine and Science in Sports and Exercise, v.33, n.7, 2001.

VASCONCELOS, R. S. et al. A Atuação da Fisioterapia na Doença Pulmonar Obstrutiva
Crônica. [S.l.:s.n.], 2005. Disponível em: <http://www.wgate.com.br/fisioweb/respiratoria.asp>
Acesso em: 30 ago 2006.

YONEDA, T.; YOSHIKAWA, M.; FU, A.; TOKUYAMA, T.; OKAMOTO, Y.;
FUKUOKA, K.; YAMAMOTO, C.; OKAMURA, E.; TAKENAKA, H.; TOMODA, K.;
ONOHARA, Y.; NAKAYA, M.; KOBAYASHI, A.; TSUKAGUCHI, K.; NARITA, N.
Clinical benefit of nutritional assessment and support in patients with COPD. Nihon Kyobu
Shikkan Gakkai Zasshi, v.34, 1996.



158 Multiciência, São Carlos, 9: 158-167, 2009

Daniela Bassi, Márcia Christina Corrêa Antunes, Isabel Aparecida Porcatti Walsh

ASSOCIAÇÕES ENTRE OS RESULTADOS DOS TENDER POINTS,
ESCALA VISUAL ANALÓGICA E FIBROMYALGIA IMPACT
QUESTIONNAIRE EM MULHERES COM FIBROMIALGIA
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RESUMO: Os critérios de diagnóstico da Fibromialgia consideram a história de dor difusa,
crônica, músculo esquelética com duração de mais de três meses, nos quatro quadrantes do
corpo e esqueleto axial e dor à palpação em 11 dos 18 tender points. O objetivo deste
estudo foi avaliar as associações entre os resultados dos tender points, Escala Visual Analógica
(EVA) e Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ). Participaram 28 mulheres com diagnóstico
médico de fibromialgia. Os locais de dor foram marcados em um desenho do mapa corporal.
A intensidade da dor foi medida pela EVA. A qualidade de vida foi avaliada por meio do FIQ
e os Tender Points por meio da digitopressão. Os dados foram analisados descritivamente e
pelo coeficiente de correlação de Spearman. 82,1% das mulheres apresentaram mais de nove
pontos à palpação dos Tender Points, altos níveis de dor e impacto negativo significativo na
qualidade de vida. Os três instrumentos apresentaram boa correlação entre si (r e” 0,7). A
importância da utilização de vários instrumentos para a melhor caracterização do diagnóstico
aumenta as chances de diminuir as repercussões desta síndrome para o indivíduo, por meio do
manejo precoce adequado da dor, prevenindo as limitações nas atividades de vida diária e
incapacidades para o trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: Fibromialgia; Tender points; Fibromyalgia Impact Questionnaire; Dor.

Introdução

A fibromialgia é uma síndrome de etiologia desconhecida, caracterizada pela ocorrência
de dor musculoesquelética crônica, generalizada, não-inflamatória e pontos dolorosos
específicos à palpação. É uma condição reumática geralmente acompanhada de sintomas como
fadiga, rigidez matinal de curta duração, sono não-reparador, formigamento e distúrbios
psicológicos como ansiedade e depressão (WOLFE et al., 1990).

1 Fisioterapeutas UNICEP.
2 Fisioterapeuta (UFSCar), Especialista em Saúde Pública (UFSCar), Mestre em Engenharia de Produção (UFSCar),
Doutora em Fisioterapia (UFSCar), Docente do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Central Paulista –
UNICEP. Email: ewalsh@terra.com.br
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Os critérios oficiais de diagnóstico foram estabelecidos em 1990, pelo American College
of Rheumatology (ACR), considerando história de dor difusa, crônica, músculo esquelética,
com duração de mais de três meses nos quatro quadrantes do corpo, acima e abaixo da
cintura, em ambos os lados do corpo, além da dor no esqueleto axial, dor na coluna cervical,
torácica e parte anterior do tórax, e dor em 11 dos 18 tender points, à palpação digital,
quando aplicada uma pressão de aproximadamente quatro Kg, nestes pontos (WOLFE et al.,
1990).

Não existem exames laboratoriais, radiológicos e anátomo-patológicos que tenham
utilidade diagnóstica para essa síndrome, exceto quando outras patologias estiverem presentes
(HELFENSTEIN; FELDEMAN, 2002).

O exame físico desses indivíduos traz poucos achados. Os pacientes apresentam bom
aspecto geral, sem evidências de doença sistêmica, sinais inflamatórios, atrofia muscular,
alterações neurológicas, com boa amplitude de movimento e força muscular preservada, apesar
dos sintomas mencionados, sendo que alguns podem apresentar alodínea, principalmente em
trapézios (HELFENSTEIN, 1997).

Dessa maneira, na presença de sintomas dolorosos, muitas vezes os dados objetivos
da avaliação física podem não apresentar correspondência significativa com a dor percebida
pelo indivíduo, sua capacidade funcional e qualidade de vida (WALSH, 2004). Assim, para a
compreensão dessa complexidade, é necessário que a avaliação esteja baseada em dados de
diferentes fontes, incluindo o próprio paciente. Ainda, a literatura ortopédica mostra que, nos
últimos anos, tem havido um aumento no interesse por medidas baseadas na percepção do
paciente (BEATON; SCHEMITSCH, 2003).

A dor é um elemento freqüente em indivíduos com fibromialgia. Ela é considerada um
evento subjetivo e multidimensional, podendo ser avaliada sob seus componentes fisiológico,
sensorial, afetivo, emocional, cognitivo e comportamental. Em conseqüência dessa
multidimensionalidade, diferentes instrumentos têm sido utilizados para avaliá-la e medidas
sensíveis e confiáveis são necessárias para que diagnóstico e terapêutica sejam adequados
(DOCTOR et al., 1995).

A intensidade da dor é uma dimensão freqüententemente avaliada, podendo ser verificada
por meio de métodos de relato da percepção dolorosa, como as escalas de dor, e por testes
provocativos, como a palpação manual e a algometria de pressão (POLETTO et al., 2004).

As Escalas Visuais Analógicas têm sido extensivamente utilizadas para medir a intensidade
da dor e estas são consideradas instrumentos sensíveis (HUSKINSSON, 1983).

Ainda, a fibromialgia provoca um impacto negativo importante na qualidade de vida
dos pacientes envolvendo aspectos pessoais, profissionais, familiares e sociais (MARTINEZ
et al., 1995). Dessa maneira, a utilização de questionários que avaliem a qualidade de vida são
importantes na área de conhecimento científico, uma vez que permite a avaliação de sintomas
subjetivos como dor, ansiedade, depressão, etc.

O questionário conhecido como Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) é um
instrumento específico para a avaliação do impacto da qualidade de vida. A estrutura desse
instrumento baseia-se na premissa de que deveria haver os seguintes componentes: avaliação
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física, psicológica, profissional, social e de bem estar. O FIQ tem boa confiabilidade, comparado
com outras escalas relevantes (BURCKHARDT et al., 1991).

Estudos que correlacionem instrumentos que avaliem aspectos da intensidade da dor,
bem como o impacto da fibromialgia sobre a qualidade de vida dos indivíduos, poderiam
contribuir para uma avaliação mais abrangente e confiável, fundamentando o diagnóstico desses
quadros tão complexos, por meio de informações de diferentes naturezas e validando, de
certa forma, as respostas dos indivíduos na avaliação de seu quadro clínico, de acordo com
sua própria percepção.

Sendo assim, o objetivo deste estudo foi avaliar as associações entre os resultados da
Escala Visual Analógica, a digitopressão de tender points e o questionário de medida da
qualidade de vida (FIQ), na avaliação de mulheres encaminhadas à fisioterapia com diagnóstico
médico de fibromialgia.

Metodologia

Participaram do presente estudo 28 mulheres, encaminhadas ao setor de Fisioterapia
do Centro Municipal de Especialidades de São Carlos – SP (CEME), com diagnóstico médico
de fibromialgia, na faixa etária de 30 a 50 anos (Média = 44,17, Desvio Padrão = 9,29).

Todas concordaram em participar do estudo e assinaram um Termo de consentimento
livre e esclarecido. Este estudo foi realizado conforme determinação 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde e foi aprovado junto ao Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário
Central Paulista – UNICEP, sob número 002/2005.

Apesar de essas pacientes terem sido encaminhadas ao serviço de fisioterapia com
diagnóstico de fibromialgia, realizado pelos médicos responsáveis pelo encaminhamento, não
era conhecido pelos pesquisadores se os critérios do Colégio Americano de Reumatologia
(WOLFE et al., 1990), foram utilizados para a formulação desses diagnósticos. Dessa maneira,
para inclusão das mesmas no estudo, foi necessária a apresentação de dor difusa por mais de
três meses nos quatro quadrantes corporais e esqueleto axial, avaliados por meio de um mapa
corporal.

A avaliação dos tender points foi realizada pela digitopressão. Optou-se pela palpação
manual para aproximar os achados da prática clínica. Esse exame foi realizado por dois
examinadores. A avaliação inter examinadores foi testada previamente em uma paciente com
fibromialgia e em outro paciente sem a síndrome, verificando-se uma concordância em 90%
dos resultados.

A dor foi avaliada por meio da Escala Visual Analógica. Esta é composta por uma linha
de dez centímetros, sendo que uma das extremidades representa total ausência de dor e a
outra extremidade a presença de dor mais intensa já percebida pelo indivíduo (HUSKINSSON,
1983).

A avaliação da qualidade de vida foi feita por meio da aplicação do FIQ. Esse
questionário tem boa confiabilidade, comparado com outras escalas relevantes
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(BURCKHARDT et al., 1991). Tem sido utilizado para avaliar o impacto da fibromialgia na
qualidade de vida em estudos nacionais (HELFENSTEIN; FELDEMAN, 2002; MARTINEZ
et al., 1995; MATSUTANI, 2003; KONRAD, 2005). Foi traduzido e validado para muitos
idiomas e também para versão brasileira (MARQUES et al., 2006).

O primeiro item desse questionário avaliou primariamente a habilidade do paciente em
executar tarefas motoras. Ele contém 11 subitens. As respostas recebem valores de 0 a 3 (0 =
sempre capaz de realizar e 3 = nunca capaz de realizar). Alguns pacientes não realizavam
algumas das tarefas listadas e esses subitens não foram considerados. Assim, o escore desta
primeira parte foi obtido somando-se as pontuações para os itens que o paciente respondeu e
dividindo-se pelo número de itens respondidos. O item 2 (bem estar nos últimos sete dias) foi
marcado inversamente, de forma que um número mais alto indicou menor comprometimento
(isto é, 0=7, 1=6, 2=5, 3=4, 4=3, 5=2, 6=1 e 7=0). A pontuação total pode variar de 0 a 7.
O item 3 (dias de trabalho perdidos na última semana) é assinalado diretamente (isto é 7=7 e
0=0). A pontuação total variou de 0 a 7. Os sete últimos itens foram os seguintes: habilidade
para o trabalho, dor, fadiga, cansaço matinal, rigidez, ansiedade e depressão. Todos eles
foram medidos por uma escala numérica de 0 a 10, em que 0 = melhor índice e 10 = pior
índice (MATSUTANI, 2005).

Uma vez que a pontuação inicial foi completada, as pontuações resultantes foram
sujeitas a um procedimento de normalização, de forma que todas as pontuações foram expressas
em unidades semelhantes. Para isso, o resultado parcial da unidade 1 (referente à habilidade
física) foi multiplicado por 3,33 e as pontuações dos itens 2 e 3 foram multiplicados por 1,43.
Para manter uma pontuação máxima possível de 100, foi necessário empregar um cálculo de
igualação para as mulheres que não responderam todos os 10 itens. Dessa maneira, se foram
perdidos um ou mais itens, a somatória final foi multiplicada por 10/x. (por exemplo, se uma
pergunta foi perdida, multiplicou-se por 10/9 (isto é 1.111), se foram perdidas 2 perguntas,
multiplicou-se por 10/8, ou seja, 1.25, etc. (MATSUTANI,  2005).

Inicialmente foram coletados os dados pessoais das mulheres que participaram deste
estudo como: nome, data de nascimento, estado civil, número de filhos, profissão, escolaridade
e tempo de início das dores.

A seguir, as mulheres assinalaram os locais de dor em um desenho do mapa corporal
(frente e costas). Foram coletados os dados sobre a percepção das mesmas com relação à
sua dor por meio da Escala Visual Analógica e à sua qualidade de vida pelo FIQ.

Para o preenchimento da coleta de dados, as mulheres leram e assinalaram as questões.
Quando estas não foram entendidas, as mesmas foram explicadas pelo examinador, de modo
a não interferir nas respostas. Não houve grandes problemas quanto ao entendimento das
perguntas.

Em seguida, as mulheres foram submetidas ao exame dos tender points. Este foi
realizado por meio da palpação manual com o polegar, com força aproximada de 4 Kgf e foi
considerado positivo quando relataram dor à palpação.

A palpação dos tender points foi realizada após a avaliação inicial da intensidade da
dor pela Escala Visual Analógica, para que um possível aumento da mesma, deflagrado por



162 Multiciência, São Carlos, 9: 158-167, 2009

Daniela Bassi, Márcia Christina Corrêa Antunes, Isabel Aparecida Porcatti Walsh

este exame provocativo, não interferisse na percepção destas mulheres sobre a intensidade de
sua dor e qualidade de vida.

Os dados foram analisados descritivamente e pela análise das correlações entre as
variáveis, por meio do coeficiente da correlação de Spearman.

Resultados

As características da população estudada conforme o estado civil, profissão e
escolaridade são apresentadas a seguir.

Quanto ao estado civil, 21 mulheres eram casadas, três eram divorciadas, três eram
solteiras e uma era viúva.

Quanto à profissão, nove eram faxineiras, quatro eram operárias, três eram donas de
casa, três eram vendedoras e duas eram aposentadas. Ainda, foi encontrada uma mulher para
cada uma das seguintes funções: autônoma, funcionária pública, auxiliar de enfermagem,
manicure, professora e costureira. Uma mulher não respondeu a essa questão.

Das 28 mulheres avaliadas, 17 estavam afastadas do trabalho, com o benefício de
Auxílio Doença do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Quanto ao nível de escolaridade, 10 apresentaram segundo grau completo, oito
apresentaram primeiro grau completo, cinco apresentaram primeiro grau incompleto, uma,
curso superior completo e uma, curso superior incompleto. Três não responderam a essa
questão.

Todas apresentaram dor há mais de 3 meses, nos quatro quadrantes corporais e
esqueleto axial, conforme resultados do mapa corporal.

O valor médio encontrado para a Escala Visual Analógica foi de 7,9. Os resultados
indicaram que a maioria apresentou altos níveis de dor, já que 86% (24 mulheres) atribuíram
valores maiores que sete nessa escala.

Com referência ao número de tender points, o valor médio encontrado foi 13. 75%
(21 mulheres) apresentaram 11 ou mais tender points, confirmando o diagnóstico preconizado
pelo Colégio Americano de Reumatologia, que indica presença de dor em pelo menos 11 dos
18 tender points (WOLFE et al., 1990). No entanto, 8 mulheres apresentaram menos de 11
tender points à palpação manual, sendo que uma apresentou 10 pontos, 4 apresentaram 9
pontos, duas apresentaram 7 pontos e uma apresentou 2 pontos.

Os resultados parciais e totais referentes ao FIQ encontram-se na Tabela 1.
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Observa-se, pela Tabela 1, que a média do FIQ total foi de 70,2. 64% (18 mulheres)
apresentaram pontuação no FIQ total acima de 70, indicando que a fibromialgia causou impacto
negativo significativo na qualidade de vida destas.

A Tabela 2 apresenta a correlação entre os instrumentos utilizados (FIQ, EVA e tender
points).

Conforme pode ser observado na Tabela 2, os resultados da análise da correlação
entre as variáveis indicaram que os instrumentos apresentaram boas correlações entre si (r e”
0,7, com significância para p < 0,05).

Discussão

Sabe-se que a fibromialgia é uma síndrome, tendo como principal característica a dor
e, nesse contexto, a mensuração desta deve fazer parte da avaliação fisioterápica desses
pacientes. Assim, métodos de quantificação da sintomatologia dolorosa e contagem dos tender
points são indicados e utilizados como critérios clínicos para sua classificação, conforme Colégio
Americano de Reumatologia (WOLFE et al., 1990).

O conhecido impacto dessa síndrome na qualidade de vida fez com que esse aspecto
também se tornasse uma preocupação, passando-se a utilizar questionários de avaliação do impacto
da qualidade de vida para o acompanhamento desses pacientes (MARTINEZ et al.,  1995).
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Desta maneira, instrumentos de medida da intensidade da dor e de qualidade de vida
têm sido utilizados na avaliação da fibromialgia. No entanto, a maioria dos estudos que utilizam
esses instrumentos são feitos para avaliar os efeitos do tratamento (antes e depois). No presente
estudo, esses instrumentos foram utilizados com o objetivo de se verificar a correlação entre
os mesmos, isto é, se estariam avaliando de forma correspondente essa patologia.

Os resultados isolados da palpação dos tender points indicaram 8 mulheres com
menos de 11 pontos à palpação.

A possibilidade de erros inerentes à técnica de palpação, bem como na identificação
das mulheres quanto à dor à palpação podem ter resultado em incorreção. No entanto, Wolfe
et al., (1990), ao publicarem os critérios para a classificação da fibromialgia, referiram que
quando o número de pontos dolorosos é inferior a 11, mas há concomitância de outros sintomas
e sinais, o diagnóstico de fibromialgia também pode ser realizado. No presente estudo, o
critério referente à apresentação de dor difusa nos quatro quadrantes corporais e esqueleto
axial, por mais de 3 meses, foi realizado, uma vez que as 28 mulheres avaliadas o apresentaram.

Ainda, em estudo que validou os critérios do Colégio Americano de Reumatologia
para a população brasileira (HAUN et al., 1999), os resultados mostraram que a combinação
de dor difusa associada a 9 ou mais pontos dolorosos dos 18 pontos sensíveis apresentou
sensibilidade (definida como a proporção de pessoas que têm a doença e que têm o teste
positivo para a doença) de 93,2%. Esses resultados aproximam-se mais dos encontrados no
presente estudo, em que 25 mulheres (82,1%) apresentaram mais de 9 pontos.

No entanto, ao serem estudados os resultados dos tender points, não de forma isolada,
mas em associação com a Escala Visual Analógica e o FIQ, foram encontradas boas
correlações.

A avaliação da intensidade da dor feita pela Escala Visual Analógica e a palpação dos
tender points indicou que houve boa correlação entre estes, com r = 0,73.

Alguns autores afirmam que a relação entre exames de pressão nos tender points e
relatos subjetivos, como escalas, geralmente são pobres (JENSEN et al., 1986). Nessa direção,
estudo realizado por Yoshikawa et al., (2003), com o objetivo de avaliar a correlação entre o
número de tender points, Escala Visual Analógica e inventário de depressão de Beck, apontou
que existem controvérsias sobre o significado de dor, alteração de humor e do número de
tender points, sendo que o resultado encontrado para tender points e Escala Visual Analógica
não demonstraram correlação.

Já Lundberg; Gerdle (2002), investigando a prevalência de fibromialgia entre mulheres
suecas por meio de um mapa de dor, Escala Visual Analógica, e palpação dos tender points,
encontraram uma relação positiva entre tender points e intensidade da dor.

Embora a palpação manual e as escalas de dor avaliem diferentes dimensões da dor,
uma vez que a palpação manual avalia pontos específicos do corpo, enquanto as escalas de
dor informam sobre a percepção geral do indivíduo, no presente estudo, os dois instrumentos
conseguiram medir de maneira similar essa percepção.

Como a fibromialgia afeta de maneira significativa a qualidade de vida dos pacientes,
além da avaliação da dor, instrumentos que possam avaliar a capacidade funcional e qualidade
de vida são igualmente importantes. Burckhardt et al., (1991) referiram que, já que a dor,
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fadiga crônica e decréscimo da capacidade funcional correlacionam-se fortemente com o
impacto na qualidade de vida, a utilização de um questionário é bastante importante, juntamente
com a avaliação dos sintomas.

No presente estudo, os resultados identificaram que a fibromialgia afetou negativamente
e de forma significativa a qualidade de vida dessas pacientes, uma vez que a média do FIQ
total foi de 70,2 e que 64% (18 mulheres) apresentaram pontuação no FIQ total acima de 70.
Ainda, houve uma boa correlação entre essa variável e a avaliação da dor, uma vez que se
encontrou o valor de r = 0,70 para a associação entre FIQ e tender points e r = 0,76 entre o
FIQ e Escala Visual Analógica .

No estudo de Lundberg; Gerdle (2002), a incapacidade e a qualidade de vida também
se mostraram relacionadas aos tender points positivos.

Helfeinstein; Feldman (2002) afirmaram que “muitos pacientes portadores de fibromialgia
têm sofrido procedimentos iatrogênicos, pois, infelizmente muitos profissionais abandonaram
a propedêutica médica e tem transferido a responsabilidade do diagnóstico para os exames
complementares, desprezando o fato de que tais exames servem apenas para complementar o
raciocínio clínico”.

O presente estudo indicou que houve correlação entre os instrumentos que evocaram
a percepção do próprio paciente sobre sua dor e qualidade de vida, bem como com a palpação
manual realizada pelo terapeuta, reforçando a importância da utilização de medidas clínicas na
confiabilidade do diagnóstico.

Conclusão

Esses resultados mostraram a importância de utilizarmos vários instrumentos para a
avaliação clínica dessa síndrome tão complexa. Ao invés de se considerarem resultados isolados,
associar os instrumentos utilizados na avaliação pode facilitar a compreensão das diferentes
dimensões envolvidas na fibromialgia. Dessa forma, o diagnóstico dessas lesões será mais
bem caracterizado e aumentar-se-ão as chances de diminuir as repercussões da mesma para
o indivíduo, por meio do manejo precoce adequado da dor, prevenindo as limitações nas
atividades de vida diária, incapacidades e afastamento do trabalho.

Associations among results of tender points, visual analogical scale and fibromyalgia
impact questionnaire in women with fibromyalgia

ABSTRACT: Fibromyalgia diagnosis criteria consider the history of musculoskeletal, chronicle,
diffuse pain with duration of more than three months, in the four quadrants of the body and axial
skeleton and pain palpation to the 11 of the 18 tender points The objective of this study was to
evaluate the associations among the results of the tender points palpation, Visual Analogical
Scale (VAS) and the life quality questionnaire (FIQ) measure. Participated this study 28 women
with medical diagnostic of fibromyalgia. The pain spots were marked in a corporal map drawing.
The pain intensity was measured by the VAS. The quality of life was evaluated through FIQ
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and the tender points through palpation. The data was analyzed through the Spearman’s
correlation coefficient. 82,1% of the women presented more than 9 points to the tender points
palpation, high pain levels and significant negative impact in the life quality. The three instruments
presented good correlation to each other (r e” 0,7). These results showed the importance of
the use of several instruments for better characterizing the diagnosis, increasing the chances of
decreasing the repercussions of these lesions to the individual, through the adopted precocious
handling of the pain, preventing the limitations in the activities of daily life and work disability.

KEYWORDS: Fibromyalgia; Tender points; Fibromyalgia Impact Questionnaire; Pain.
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RESUMO: O estudo das estratégias de processamento textual que se manifestam no conto
“Amor”,de Clarice Lispector é objeto de análise deste artigo, centrado, sobretudo, no
balanceamento das informações explícitas e implícitas. Desse modo, os pressupostos teóricos
que o fundamentam são os da Lingüística Textual. Observamos que a interação emissor-receptor
se estabelece em função de o produtor recorrer a uma série de sinalizações textuais que orientam
o leitor para a construção do sentido da narrativa.

PALAVRAS-CHAVE: Estratégias textuais; Implícito; Explícito; Conto “Amor”; Clarice
Lispector.

Introdução

A literatura brasileira tem merecido muitos estudos e análises dos pesquisadores e
críticos no que tange ao conteúdo, à mensagem, ao querer dizer do texto. No que se refere à
organização textual, ao modo como o texto diz o que quer dizer, já não são tantas as pesquisas
e estudos.

O conto “Amor”, de Clarice Lispector, por exemplo, já mereceu leituras fundamentadas
em diferentes teorias, porém, ainda não foi analisado do ponto de vista da Lingüística Textual,
especialmente no que se refere à sua organização como texto e às estratégias de balanceamento
do implícito e explícito. É na descoberta desse jogo que encontramos justificativa para este
artigo.

A análise tem como base, especialmente, os pressupostos teóricos de Koch (2003,
2005), para quem o sentido de um texto não depende apenas da estrutura textual e das
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informações explicitadas, mas também dos dados que se apresentam de forma implícita e que
podem ser recuperados quando atentamos para as estratégias de sinalização e para os indícios
co-textuais e contextuais.

Essa perspectiva teórica não apenas leva o estudo da linguagem para além da frase,
mas procura, como foco de sua função, explicar a realização do sistema lingüístico em situações
e contextos de vida real, nos quais intervêm tanto produtores quanto receptores de mensagens,
que colaboram no processo de comunicação. O produtor vai fornecendo ao receptor instruções
quanto ao tipo de relação que este deve fazer na sua incursão pelo texto.

Verificamos, após a análise da narrativa que se faz presente em Laços de Família,
que há nela um perfeito equilíbrio entre o que deve ser explicitado e o que cabe ao leitor
descobrir no implícito, onde, de fato, a mensagem se prontifica ser descoberta. Além disso, é
importante salientar que “Amor” não constitui um objeto estático, mas sim um evento do qual
o leitor deve participar ativamente para construir seu sentido.

Breve abordagem da lingüística textual e conceitos-chave para a análise do conto

Conforme os estudos de Fávero e Koch (2002), a lingüística textual, que começa a se
desenvolver em 1960, na Europa, toma o texto como objeto de investigação, considerando-
o a forma específica de manifestação da linguagem. Observa-se que, nesse momento, esse
ramo da lingüística passa a se preocupar especificamente com a natureza do texto e com os
fatores envolvidos em sua produção e recepção e não mais com a palavra ou frase.

Por um longo período de tempo – mais de quarenta anos desde que o termo foi
empregado pela primeira vez4 –, a lingüística textual recebeu denominações diversas (devido
às várias concepções de texto propostas por diferentes autores e perspectivas teóricas5),
tornando-se, de acordo com Beaugrande (1997), um “subdomínio lingüístico de uma ciência
transdisciplinar do texto e do discurso” (p. 144). Como salienta Koch (2005), “de uma disciplina
de inclinação primeiramente gramatical (análise transfrástica, gramáticas textuais), depois
pragmático-discursiva, ela se transformou em disciplina com forte tendência sociocognitivista”
(p. 153). É com base nessa nova visão que apoiamos nossa análise.

Foi no início da década de 90, a partir dos estudos de Van Dijk e Kintsch (1994), que
se delineou a abordagem cognitiva do texto, cuja preocupação era explicar aspectos estruturais
e processuais da cognição humana. Percebendo que o contexto pragmático não era suficiente
para a produção do sentido, essa tendência – que tem como precursores, no Brasil, Koch e
Marcuschi (1998, 1999) – reflete sobre o conhecimento usado no processamento do texto,
mais precisamente sobre os processos e estratégias cognitivas postas em ação por ocasião do
uso.

Ao priorizar o contexto sociocognitivo, a lingüística textual considera não só a
mobilização de um conjunto de suposições baseadas nos saberes dos interlocutores para a
interpretação de um texto (saberes que englobam todos os tipos de conhecimento arquivados
na memória dos actantes sociais), mas também os demais contextos, a saber, o co-texto, a
situação imediata e a situação mediata.
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Nesse cenário, convém ressaltar que o texto, definido como “evento comunicativo no
qual convergem ações lingüísticas, cognitivas e sociais” (BEAUGRANDE, 1997, p. 10), nada
mais é do que uma atividade sociocomunicativa que compreende, da parte do produtor, um
“projeto de dizer”; e, da parte do interpretador (leitor/ouvinte), uma participação ativa na
construção do sentido.

Assim como o produtor recorre a uma série de estratégias de organização textual e
orienta o interlocutor, por meio de sinalizações textuais (indícios, marcas, pistas), para a
construção dos (possíveis) sentidos; o leitor procede à construção do sentido a partir do
modo como o texto encontra-se lingüisticamente construído, das sinalizações oferecidas e
pela mobilização do contexto relevante à interpretação.

O texto, desse modo, é organizado estrategicamente de dada forma, em decorrência
das escolhas feitas pelo produtor entre as diversas possibilidades de formulação que a língua
lhe oferece, de tal sorte que ele estabelece limites quanto às leituras possíveis.

A partir dessas considerações iniciais, importa discorrer um pouco sobre as estratégias
de processamento textual, por meio das quais “os usuários da língua realizam passos
interpretativos orientados, efetivos, eficientes, flexíveis, tentativos e extremamente rápidos para
chegar a uma interpretação” (KOCH, 2003, p. 35).

Vinculadas aos conhecimentos armazenados na memória – a saber, conhecimento
lingüístico, enciclopédico e sócio-interacional – as estratégias de processamento textual são
de diversas ordens: cognitivas, sócio-interacionais e textuais. As cognitivas são estratégias do
uso do conhecimento, o qual depende dos objetivos do usuário, da quantidade de conhecimento
disponível a partir do texto e do contexto, de suas crenças opiniões e atitudes, tornando
possível reconstruir o sentido intencionado pelo produtor do texto (id., ibid.). A exemplo
dessa estratégia, citem-se as inferências, a focalização e a busca da relevância. As sócio-
interacionais são as que “visam estabelecer, manter e levar a bom termo uma interação verbal”
(id., p. 36), como é o caso das estratégias de preservação das faces, de negociação, de
polidez e de atenuação de causas aos mal-entendidos. Já as textuais dizem respeito ao “conjunto
de decisões concernentes à textualização” (KOCH, 2005, p. 24) e subdividem-se em quatro
tipos: organização da informação (que se refere à distribuição do material lingüístico na superfície
textual), formulação (com função cognitivo-interacional, fazem parte dessa estratégia as inserções
e reformulações que facilitam a compreensão dos interlocutores), referenciação (cuja função é
reativar referentes no texto) e balanceamento do explícito/implícito (que busca mostrar as
relações entre informação textualmente expressa e conhecimentos prévios).

Dado que o objetivo principal deste trabalho é explorar o implícito e o explícito em
“Amor”, conto de Clarice Lispector, convém que tratemos mais especificamente dessa última
estratégia.

De acordo com Koch (2005), o sentido de um texto não depende apenas da estrutura
textual e das informações explicitadas, há dados que se apresentam de forma lacunar, implícita.
No processo de produção, o produtor pressupõe diversos conhecimentos por parte do leitor/
ouvinte e orienta-se pelo princípio da economia.

Como não há textos totalmente explícitos, uma vez que, durante a produção verbal,
pressupomos não só partilhar conhecimentos, mas também procuramos evitar o uso de
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informações redundantes, faz-se necessário calibrar as informações que precisam ser explicitadas
textualmente e as que podem permanecer implícitas, uma vez que estas podem ser deduzidas
a partir dos conhecimentos que o texto ativa ou podem ser recuperadas por meio do contexto
sociocognitivo6, garantindo, desse modo, a produção do sentido do texto.
Como o balanceamento entre o explícito e o implícito pode ser estabelecido por estratégias de
sinalização, Nystrand e Wiemelt (1991) verificam que há pistas importantes no texto escrito
capazes de nos ajudar a captar o sentido pretendido pelo produtor que não se apresenta
explicitado. É o caso dos destaques (que aparecem das mais diversas formas, como aspas,
itálico, negrito, travessões, parênteses), dos recursos gráficos, da seleção lexical, e das
formas de tratamento.

Outro mecanismo que funciona como uma estratégia de “balanceamento” do explícito/
implícito é a intertextualidade. Como os modos de produção e recepção de um texto dependem
do conhecimento que se tenha de outros textos com os quais ele, de alguma forma, se relaciona,
pode-se dizer que o intertexto também é elemento decisivo das condições de produção do
sentido de um texto.

Conforme Koch (2003), em sentido restrito, a intertextualidade pode ser explícita ou
implícita. Explícita quando há citação expressa diretamente da fonte e implícita quando não há
citação expressa da fonte, cabendo ao interlocutor recuperá-la na memória para construir o
sentido do texto. Ainda quanto ao tipo de intertextualidade, convém mencionar a de conteúdo,
que diz respeito à retomada de temas ou conceitos.

A partir do exposto acima, passemos à análise do conto clariciano a fim de verificar
como seu sentido dispo-se para o leitor atento que busca, com base em pistas, chegar às
informações implícitas pretendidas pelo produtor.

O sentido de amor: jogo entre informações explícitas e conhecimentos pressupostos

Tendo salientado, nos pressupostos teóricos, a importância do contexto sociocognitivo,
isto é, a mobilização de um conjunto de saberes arquivados na memória dos actantes sociais
por ocasião da interação, para a produção do sentido de um texto, convém aqui não só
resgatarmos algumas características da obra de  Clarice Lispector, mas também situarmos
nosso objeto de análise.

Conhecida por sua rara capacidade de trabalhar com questões de vida interior
(CÂNDIDO, 1970), Clarice Lispector desenvolve freqüentemente em seus textos intimistas
um tema comum: o conflito existencial.

O conto “Amor”, narrativa curta que faz parte da obra Laços de Família, publicada
em 1960, mostra a instabilidade da vida de Ana ,o seu mal-estar no mundo.

Ela era uma dona de casa, que vivia para cuidar dos filhos, do marido e do apartamento
[“Ana dava a tudo, tranqüilidade e sua mão pequena e forte, sua corrente de vida” (p 19)].
Nesse mundo do lar e da rotina, entre deveres domésticos, encontra “a raiz firme das coisas
[...] assim ela o quisera e o escolhera” (p. 20-1). Mas esse sossego aparente acaba numa
tarde em que ela sai para fazer compras e avista, de dentro do bonde, parado no ponto, um
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cego mascando chicles: “ele mascava goma na escuridão” (p. 22). Com essa visão insólita, sua
existência se desestabiliza e ela passa a ser outra pessoa. Passa a viver sensações de descobertas
nunca antes sentidas A verdade da vida dispõe-se para ela no encontro/confronto com o cego
mascando goma e ela no bonde, na Rua Voluntários da Pátria. E cai em estado de “bondade
extremamente dolorosa” (p. 24). Ana tem piedade de si e do cego. Piedade que é amor, não
o amor “com que se iria a uma igreja”, “mas era uma piedade de leão” (p. 29). Quando volta
ao lar, Ana já não é a mesma, porém, sabe que está condenada a viver a existência de antes,
o seu mundo familiar organizado, arrumado conforme as convenções sociais das quais não
consegue escapar. Notamos, portanto, um conflito entre o mundo conhecido (cotidiano) e o
mundo desconhecido (interior).

O tratamento da linguagem, em termos de produção e recepção, repousa na interação
emissor-leitor, que se manifesta, em dado contexto, pela ativação de uma série de conhecimentos
partilhados – o produtor verbaliza as unidades referenciais necessárias à compreensão e o
leitor ativa todos os componentes e estratégias que tem à disposição para dar ao texto um
sentido –, notamos que Clarice Lispector fornece algumas pistas significativas para a construção
do sentido de “Amor”, especialmente quando enfocamos as estratégias cognitivas e textuais.

Considerando-se que

as inferências constituem estratégias cognitivas por meio das quais o leitor,

partindo da informação veiculada e levando em conta o contexto, constrói

novas representações mentais e estabelece uma ponte entre a informação

explícita e a não explicitada” (KOCH, 2003, p. 36).

notamos que, logo no início do conto, a autora apresenta alguns segmentos textuais ou palavras-
chave que levam o leitor a inferir seu sentido maior. A partir de

Certa hora da tarde, era mais perigosa [...] Quando nada mais precisava de

sua força, inquietava-se” e de “Todo o seu desejo vagamente artístico [a

costura] encaminhara-se há muito no sentido de tornar os dias realizados e

belos” suplantando a “íntima desordem (p. 20).

podemos inferir que Ana não se sentia tão protegida refugiada em sua vida pacata de dona de
casa e o que ameaçava a sua tranqüilidade e segurança não era só algo externo, o mundo fora
do lar, mas o mundo desconhecido, interior. Os afazeres domésticos apenas constituíam uma
forma de afastá-la dos conflitos interiores.

Em se tratando das estratégias textuais, especialmente as de formulação – cuja função
cognitivo-interacional é facilitar a compreensão do leitor, orientando-o –, chama-nos a atenção
a forma com que a autora faz uso do recurso reiterativo “repetição”, seja para explorar os
sentimentos advindos do mundo cotidiano versus mundo desconhecido, seja para garantir
ao conto um tom de incerteza dos sentimentos e insegurança da vida e das relações que Ana
construíra.
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Assim, a ação de voltar ao que foi dito se torna, em Amor, um recurso textual significativo
no que concerne às informações explicitadas e implicitadas, posto que marca a ênfase a um
estado de sentimento suspenso, que varia entre tudo o que o mundo da rotina e o mundo
desconhecido proporcionam a Ana. O mundo da rotina, reforçado no conto pelo paralelismo
sintático, traz não só a sensação de segurança e tranqüilidade, como se vê em

Ela plantara as sementes que tinha nas mãos [...] E cresciam árvores. Crescia

sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o

tanque, cresciam seus filhos, crescia a mesa com comidas, o marido

chegando com os jornais sorrindo de fome, o canto importuno das

empregadas do edifício. Ana dava a tudo, tranqüilamente, sua mão pequena

e forte, sua corrente de vida” (p. 19).7

mas também a sensação de uma vida sólida e verdadeira, como se verifica a partir da construção
“O homem com quem casara era um homem verdadeiro, os filhos que tivera eram filhos
verdadeiros” (p. 20).

Já o mundo desconhecido gera medo, insegurança, quer por afastá-la do cotidiano,
de suas obrigações de dona-de-casa e de mãe, como se vê em “Certa hora da tarde era mais
perigosa. Certa hora da tarde as árvores que plantara riam dela. Quando nada mais precisava
de sua força, inquietava-se” (p. 20), quer por colocá-la em contato com o outro: “O que havia
mais que fizesse Ana se aprumar em desconfiança? Alguma coisa intranqüila estava sucedendo.
Então ela viu: o cego mascava chicles... Um homem cego mascava chicles” (p. 22).

A compreensão desses dois mundos dá-se também de forma mais clara quando
atentamos para a escolha de termos que, perpassando toda a narrativa, a caracterizam.
Conforme Nystrand e Wiemelt (1991), a escolha lexical é um mecanismo importante na
condução do sentido. O mundo da rotina representa espanto, mal-estar, medo, crise, nojo,
náusea, asco; já o mundo desconhecido se revela “aparentemente” como tranqüilo,
controlado, seguro, isolado, verdadeiro refúgio.

As explicações ou comentários, inseridas ao longo do texto e destacadas por meio de
travessões, revelam, na maior parte das vezes, os sentimentos recônditos de Ana. Também
funcionam como estratégias textuais de formulação e consistem, portanto, em indícios
norteadores do sentido pretendido pela autora. A título de exemplo, vejamos:

Mas na sua vida não havia lugar para que sentisse ternura pelo seu espanto

– ela o abafava com a mesma habilidade que as lides em casa lhe haviam

transmitido (p. 21).

Ela amava o mundo, amava o que ora criado – amava-o com nojo (p. 27)

Na narrativa, outra questão a se considerar é a ênfase dada ao modalizador “parecer”,
que acaba por criar em “Amor” um tom de incerteza dos sentimentos, de insegurança diante
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da vida e das relações com as pessoas. A repetição de “parecer”, quase à exaustão, de
propósito, exatamente para provocar no leitor a mesma sensação de insegurança de Ana,
permeia todo o conto. Vejam-se alguns exemplos

“Parecia ter descoberto que tudo era passível de aperfeiçoamento, a cada

coisa se emprestaria uma aparência harmoniosa” (p. 20)

“Expulsa de seus próprios dias, parecia-lhe que as pessoas da rua eram

periclitantes” (p. 23)

“A vastidão parecia acalmá-la, o silêncio regulava sua respiração. Ela

adormecia dentro de si” (p. 25)

“Inquieta, olhou em torno [...] E de repente, com mal-estar, pareceu-lhe ter

caído numa emboscada. Fazia-se no Jardim um trabalho secreto do qual ela

começava a se aperceber” (p. 25)

“A piedade do cego era tão violenta como uma ânsia, mas o mundo lhe

parecia seu, sujo, perecível, seu” (p. 27)

“E por um instante a vida sadia que levara até agora pareceu-lhe um modo

moralmente louco de viver” (p. 27)

“O homem pouco a pouco se distanciara e em tortura ela parecia ter passado

para o lado que lhe haviam ferido os olhos” (p. 28)

Retomando novamente as considerações de Nystrand e Wiemelt (1991), verificamos
que a seleção lexical constitui uma pista importante no texto escrito capaz de nos ajudar a
captar o sentido pretendido pelo produtor que não se apresenta explicitado. A esse respeito,
salientamos que entre as palavras-chave do conto estão crosta e ostra, como se fossem
metáforas do balanceamento do explícito e do implícito. O mal estar se instala. A crosta se
rompe e a ostra se abre. “Os dias que ela forjara haviam-se rompido na crosta e a água
escapava. Estava diante da ostra” (p. 28). O jogo paronomástico crosta / ostra é a pista para
a compreensão do conto. A verdade se aproxima para Ana, no momento mesmo em que o
cego no passeio mastiga chicles e ela se defronta com a verdade de sua existência “O mal
estava feito”. (p. 23). Ela que apaziguara tão bem a vida, cuidara tanto para esta não explodisse”.
(p. 24), vê-se agora diante do torvelinho. Tudo se altera interiormente e à volta dela. A vida já
não é a mesma.

Quanto às estratégias textuais de “balanceamento” do explícito/implícito propriamente
ditas, é importante destacar a intertextualidade presente no conto. Como já salientamos, o
intertexto – conhecimento de textos que se relacionam, seja de forma implícita ou explícita,
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seja de conteúdo ou de forma/conteúdo – consiste em um mecanismo decisivo das condições
de produção do sentido de um texto. Assim, compreendemos muito melhor a narrativa em
análise, se levarmos em conta que o tema de Amor é recorrente em vários textos de Clarice
Lispector.

Mobilizando o conhecimento enciclopédico, é possível observar que o esquema textual,
ou seja, as regularidades textuais conforme o tipo de discurso, retorna a outros contos: narrativa
construída sob o signo da rotina – a partir de um fato banal, uma personagem passa a interiorizar-
se, a refletir sobre sua existência e suas ações, e depois parece voltar ao normal, mas ela
descobrira que o significado da sua existência não está no aparente jogo do conforto da vida
familiar organizada.

A exemplo dessa intertextualidade, citemos o conto “O crime do professor de
matemática”. Presente na mesma obra, a narrativa apresenta o mesmo tema e esquema textual
de “Amor”: o professor de matemática José passa a refletir sobre sua vida e suas ações
quando encontra um cão desconhecido morto numa esquina e resolve enterrá-lo na chapada
deserta. O conflito existencial é desencadeado pelo sentimento de culpa de ter cometido um
crime: ter abandonado seu cachorro.

Além disso, a partir do momento em que Ana descobre que o segredo da vida não
está no aparente jogo do conforto da vida arrumada socialmente, mas no desconforto da visão
do cego mascando chicles, a dona de casa conduz o leitor a um caminho de descoberta e o
texto literário cumpre seu papel de contribuir para reflexões de conflitos existenciais e problemas
sociais, já que a experiência de vida pessoal tece-se, entrecruza-se com a do próprio leitor:
quantas vezes não somos Ana, vivemos nosso mundo (nosso trabalho, nossa casa), e quando
menos esperamos, nos deparamos com cegos mascando chicles (com problemas sociais, o
mundo a nossa volta). Esse fato nos faz refletir por um tempo sobre o nosso papel (sobre o
sentido de nossa existência, sobre nossas ações), no entanto quando voltamos para casa, para
os nossos afazeres, muitas vezes fazemos de conta que nada aconteceu.

Desse modo, podemos concluir a análise dizendo que o conto clariciano se dispõe
para o leitor, não como algo imóvel, mas como um evento do qual ele deve participar ativamente
para construir seu sentido, isto é, como lembra Beaugrande (1997, p. 10), “um evento
comunicativo no qual convergem ações lingüísticas, cognitivas e sociais”.

Últimas considerações

Convém ressaltar que o contexto sociocognitivo, atualmente privilegiado pela lingüística
textual, consiste numa atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos, que
se realiza com base em elementos lingüísticos presentes na superfície textual e na sua forma de
organização, mas que requer a mobilização de um vasto conjunto de saberes e sua reconstrução
no interior do evento comunicativo.

Partindo de todos os recursos mobilizados pelo produtor e apontados nessa análise,
podemos afirmar que o conto “Amor” é estrategicamente organizado, o que se pode verificar
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a partir das escolhas feitas por Clarice Lispector, de tal modo que estabelece um caminho à
leitura e à busca do sentido.

The implicit and the explicit in “Amor” by Clarice Lispector

ABSTRACT: The study of the strategies of textual processing that appear in the tale “Love” by
Clarice Lispector, is the object of analysis of this article, which is, above all, centered in the
balancing of the explicit and implicit information. Therefore, it is theoretically based on Textual
Linguistics. We observed that the sender-receiver interaction is established due to the fact that
the producer utilizes several textual signalizations which guide the reader through the construction
of sense of the narrative.

KEYWORDS: Textual strategies; Implicit; Explicit; Tale Love; Clarice Lispector.
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RELAÇÕES INTERTEXTUAIS EM DOIS CONTOS DE SAGARANA

Débora FERRI 1

RESUMO: A intenção principal deste estudo é fazer uma análise da intertextualidade nos
contos “A volta do marido pródigo” e “A hora e vez de Augusto Matraga” de Guimarães
Rosa, publicados em Sagarana. Tal análise pretende averiguar as relações intertextuais que os
contos estabelecem com textos da filosofia cristã, evidenciando a releitura que o autor faz e,
portanto, o intuito crítico de seu discurso. Além disso, observam-se as opções feitas pelo
autor com relação às categorias narrativas do narrador, focalização, tempo e espaço e conclui-
se que, nos dois textos, há a mesma estruturação narrativa.  Para essa leitura, utilizam-se as
proposições de Laurent Jenny (1979) a respeito da intertextualidade encontradas em “A
estratégia da forma”, de André Jolles sobre formas simples, ensaios críticos sobre os dois
contos e as proposições de Gérard Genette encontradas em Discurso da narrativa (1979).

PALAVRAS-CHAVE: Guimarães Rosa; Sagarana; Intertextualidade.

Introdução

O estudo em questão centra-se em dois contos de Sagarana (1976): “A volta do
marido pródigo” e “A hora e vez de Augusto Matraga”. Não se trata de uma opção aleatória,
já que, dentro do livro de contos, as duas narrativas são as que mais diretamente relacionam-
se à temática cristã: o primeiro é uma paródia da “parábola do filho pródigo” e o segundo
recupera elementos da história de Jesus e de santos, tais como São Francisco de Assis e Santo
Inácio de Loyola.

O fato de relacionarem-se intertextualmente a textos de formas simples, como o são a
parábola e a legenda (narrativas de vidas de santos), faz com que a estrutura narrativa dos dois
contos também se assemelhe. Assim, ao lado da semelhança temática, tem-se uma semelhança
estrutural, pretendendo-se, aqui, explicitar as duas com o auxílio do embasamento teórico.

“A Volta do Marido Pródigo” como Paródia da “Parábola do Filho Pródigo”

Em “A volta do marido pródigo”, observa-se que, como o próprio título indica e acima
já se mencionou, existe relação intertextual com a “parábola do filho pródigo”. Tal relação

1 Doutora em Estudos Literários pela UNESP – FCL de Araraquara e docente do Centro Universitário Central
Paulista.
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existe no nível temático, sendo assumida, neste estudo, a concepção de intertextualidade de
Laurent Jenny (1979, p.5), segundo a qual toda obra literária entra em relação de realização,
transformação ou transgressão face aos modelos arquetípicos.

Podendo o termo “texto” ser substituído por “assunto” ou “sentido”, uma vez que
evoca a idéia de arquétipo e não de expressão ou plano de expressão (forma/significante),
observa-se a relação entre o conto em questão e a obra que caricaturou no nível do tema ou
do assunto tratado. É, portanto, aceita uma concepção mais abrangente do termo
“intertextualidade”.

Essa relação já foi explicitada por Ivone Pereira Minaes em “A linguagem malandra em
Guimarães Rosa” (1985, p.30), em que explica que as seqüências narrativas básicas, nos dois
textos, são as mesmas: um sujeito vende tudo o que lhe pertence, abandona a casa e parte
para uma terra distante, dissipa todo o dinheiro com prostitutas, cai em desgraça, retorna,
reconcilia-se com a família e sofre a reação da comunidade. Partindo-se dessa relação inicial
evidente, são apresentadas, com mais minúcia, as relações intertextuais de relação e de
transgressão.

A parábola e a narrativa comportam elementos de realização e de transgressão, que
são aqui apresentados de maneira resumida. Como primeira relação de realização, tem-se o
fato de, tanto marido quanto filho pródigo iniciarem sua trajetória em uma situação de
estabilidade: Lalino vive com a esposa no arraial e o filho pródigo, na casa de seu pai.

Insatisfeito com a vida que leva, o protagonista do conto junta todos os seus bens,
acabando por vender a esposa ao espanhol Ramiro, que há muito a cobiçava, e parte para o
Rio de Janeiro. Lá vive em meio a prostitutas e todo tipo de esbórnias:

As aventuras de Lalino Salãthiel na capital foram bonitas, mas só podem ser

pensadas e não contadas, porque no meio houve demasia de imoralidade

(ROSA, 1976, p.87).

Não encontrando sucesso naquele meio e precisando viver de biscates, visto ter já
gastado tudo o que lhe restava, regressa ao arraial de onde partira: “O dinheiro se fôra. Rareavam
os biscates. Veio uma espécie de princípio de tristeza. E ele ficou entibiado e pegou a
saudadear” (ROSA, 1976, p.88).

Também o filho pródigo reúne os bens que possui, com a diferença de serem os bens
por ele herdados do pai, parte para “terras distantes”, dissipa tudo o que possui com mulheres
da vida, trabalha por um tempo como guardador de porcos, em correlação aos “biscates” de
Lalino, e, enfim, decide regressar à casa paterna para pedir perdão.

A seqüência final é a que mais apresenta relações de transgressão. Embora, para
ambos, represente o processo de re-socialização, o filho pródigo é imediatamente recebido
de braços abertos pelo pai, que festeja o seu retorno:
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Mas o pai falou aos servos: Trazei-me depressa a melhor veste e vesti-lha, e

ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho

gordo e matai-o; comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto,

e reviveu; tinha se perdido, e foi achado. E começaram a festa. (Bíblia Sagrada,

1994, p.1369).

A oposição também existe, porém, apenas por parte do irmão mais velho e, além
disso, facilmente contornada:

Ele, então, respondeu ao pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais

transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os

meus amigos. E agora, que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com

as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo! Explicou-lhe o pai:

Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém,

fazermos festa, pois este teu irmão estava morto, e reviveu; tinha se perdido,

e foi achado. (Bíblia Sagrada, 1994, p.1369).

Já Lalino sofre dura oposição por parte das demais personagens, até mesmo da esposa.

- Já sei! Foi aquele cachorro do Laio, que mandou o senhor aqui para me falar;

não foi, seu Oscar? [...]

- Então ele nem pensa mais em mim, não é?... Faz muito bem... Porque eu cá

tenho sentimento! Nem vestido de santo, não quero ver! (ROSA, 1976, p.107).

Também não é promissora a reação do Major Anacleto quando seu Oscar tenta intervir
em nome de Lalino, que, inicialmente, opõe-se a tê-lo a seu serviço, embora mais tarde acabe
concordando:

- Não me fale mais nisso, seu Oscar. Definitivamente! Aquilo é um

grandissíssimo cachorro, desbriado, sem moral e sem temor de Deus... Vendeu

a família, o desgraçado! Não quero saber de bisca dessa marca... E, depois,

esses espanhóis são gente boa, já me compraram o carro grande, os bezerros...

Não quero saber de embondo! (ROSA, 1976, p.97).

Mesmo seu Oscar, que, inicialmente, ajuda-o, mais tarde fica insatisfeito com o sucesso
que o mulatinho alcança e, cobiçando Ritinha, mulher de Lalino, passa a tentar desacreditá-lo:

- Pois não foi não, sá Ritinha... Aquele seu marido é um ingrato! A senhora

não deve nem de pensar nele mais, porque ele não soube dar valor ao

que tem... Não guardou estima à prenda de ouro dele! É um vagabundo,

que vive fazendo serenata p’ra tudo quanto é groteira e capioa por aí...

(Rosa, 1976, p.107).
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E, depois, junto ao Major: “Isso mesmo, pai. O senhor sempre acerta. É como no
caso do mulatinho, desse Lalino... Olha, eu já estou até arrependido de ter falado em trazer o
... “. (Rosa, 1976, p.109).

O mulatinho consegue adesão das personagens apenas após ter vencido na vida, tendo
sucesso como cabo eleitoral do Major Anacleto.

Assim, tem-se, no caso da parábola - um texto de fundo moralizante, em que o único
obstáculo é o próprio indivíduo -, um filho pródigo precisando superar o que há de daninho
dentro de si próprio e se arrepender. No momento em que isso ocorre, todos os problemas
imediatamente são dissipados.

Já no texto literário, não existe mudança no interior da personagem, mesmo porque a
intenção da narrativa não é doutrinária. Assim, o que se observa é um Lalino sempre igual, do
começo ao fim do texto, modificando apenas sua situação face à sociedade em que convive.
Os obstáculos por ele vencidos são exteriores a ele, são empecilhos sociais que a personagem,
com toda sua esperteza e malandragem, vai derrubando por terra. Na conclusão da narrativa,
por meio de sua astúcia, o mulatinho recupera a esposa, o respeito dos moradores do arraial
e ganha a proteção do Major:

Major Anacleto chama Lalino, e as mulheres trazem Maria Rita, para as pazes.
O chefão agora é quem se ri, porque a mulherzinha chora de alegria e Lalino
perdeu o jeito. Mas, alumiado por inspiração repentina, o Major vem para a
varanda, convocando os bate-paus:
- Estêvam! Clodino! Zuza! Raimundo! Olhem: amanhã cedo vocês vão lá nos
espanhóis, e mandem aqueles tomarem rumo! É para sumirem, já, daqui!...
Pago a eles o valor do sítio. Mando levar o cobre. Mas é para irem p’ra longe!
(ROSA, 1976, p.117).

A Relação de “A hora e Vez de Augusto Matraga” com Narrativas de Santos

No caso de “A hora e vez de Augusto Matraga” (ROSA, 1976), não é observado o
mesmo tipo de relação: o conto não parodia uma única narrativa bíblica, mas recorre a diversas
passagens de temática cristã, sendo o elemento de presença mais marcante as passagens da
vida de Cristo.

Assim como Jesus, Matraga, em sua peregrinação, sofre, no início do conto, a “cena
de ultrajes”: é duramente batido e humilhado pelos capangas do Major Consilva. À beira da
morte, é auxiliado - em uma alusão à parábola do bom samaritano, narrada por Jesus, conforme
se encontra no evangelho de Lucas, cap. 10, v. 29-37 (Bíblia Sagrada, 1994, p.1362) - por
um “casal de pretos samaritanos”:

Antes de partir, teve com o padre uma derradeira conversa, muito edificante
e vasta. E, junto com o casal de pretos samaritanos, que, ao hábito de se
desvelarem, agora não o podiam mais deixar nem por nada, pegou chão, sem
paixão. (ROSA, 1976, p.340).

Há, ainda, como na história da vida de Cristo (Bíblia Sagrada, 1994, p.1287), o
episódio das tentações: Matraga é, em primeiro lugar, tentado pelo Tião da Teresa, que,
humilhando-o e mexendo com seus brios, remonta ao episódio do demônio desafiando Cristo
a mostrar seu poder como filho de Deus.



182 Multiciência, São Carlos, 9: 178-186, 2008

Débora Ferri

Em seguida, há a passagem em que Joãozinho Bem-Bem oferece vingança aos inimigos
de Matraga e depois o convida a fazer parte do bando, assim como o demônio oferece todo
o poder a Jesus, caso ele se coloque ao seu lado.

Por fim, há a tentação experenciada por Matraga com relação aos desejos carnais –
mulheres, fumar e beber -, relacionada ao demônio desafiando Jesus a providenciar alimento
no meio do deserto, onde jejuava há já 40 dias.

Também estabelece relação direta com a vida de Cristo - já que se trata de uma
imagem clássica - o fato de Matraga partir em busca de “sua hora e vez” montado em um
jumentinho:

Rodolpho Merêncio quis emprestar-lhe um jegue.

- Que nada! Lhe agradeço o bom desejo, mas não preciso de montada, porque

eu vou é mesmo a pé...

Mas, depois aceitou, porque mãe Quitéria lhe recordou ser o jumento um

animalzinho assim meio sagrado, muito misturado às passagens da vida de

Jesus. (ROSA, 1976, p.359-360).

Além das semelhanças com a vida de Cristo, não se pode perder de vista que a
narrativa de Augusto Matraga é baseada nas narrativas de conversão de pecador em santo.
Embora Jesus, conforme observa Jolles (1976, p.41), além de outros atributos, seja ainda o
“santo supremo”, aquele que é imitado por todos os outros, é necessário explicitar que existe
relação entre o conto e a história de vida de outros santos, tais como São Francisco de Assis
e Santo Inácio de Loyola.

André Jolles (1976, p.50) explica que uma história de santo não trata exatamente da
existência real e que “não basta que ela seja a crônica imparcial de acontecimentos e ações;
deve também se apresentar naquela forma de que ela própria é uma nova realização”. Em
outras palavras, as histórias da vida dos santos seguem um padrão; elas são um tipo de forma
simples, que o autor designa por legenda:

Trata-se de um fenômeno de linguagem e de literatura. Sob o impulso de uma

disposição mental, a língua denomina, produz, cria e significa uma figura derivada

da vida real e que intervém, a cada instante, nessa vida real. Ela não precisa,

para fazê-lo, de uma obra de arte; não se encontrará, neste caso, o fenômeno

único e irrepetível de uma forma que se cristaliza de novo na produção de um

artista: não existe a epopéia de São Jorge. No entanto, ele aí está: podemos

desenhá-lo e, vendo esse retrato, em que o santo figura com a roda, o dragão,

o estandarte e o cavalo, reconhecemo-lo e encontramos nele, na medida de

nossas necessidades, um modelo, um personagem que nos mostra,

concretamente, o que desejamos aprender e o que devemos fazer em ocasiões

particulares da vida real. (Jolles, 1976, p.50).
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O conto em questão não se enquadra neste padrão. Não é a forma simples denominada
legenda; é, sim, “uma obra de arte”, a “produção de um artista”. E o que se procura neste
estudo é encontrar as possíveis relações existentes entre o conto e algumas das formas simples
denominadas legendas.

Como o autor explica (JOLLES, 1976, p.40), a legenda permite que o leitor encontre
um modelo, “um personagem que nos mostra, concretamente, o que desejamos aprender e o
que devemos fazer em ocasiões particulares da vida real”. Pode-se considerar que Matraga
segue esta concepção: sua história pode ser vista como a de um indivíduo que “imita” as
atitudes de certos santos, com a intenção de alcançar a redenção de seus pecados. Melhor diz
o estudioso (JOLLES, 1976, p.40):

O santo é o indivíduo em quem a virtude se consubstancia e objetiva, o

personagem que permite aos que o cercam mais ou menos de perto imitá-lo.

Ele é a representação efetiva do personagem que podemos tentar igualar e, ao

mesmo tempo, a prova de que a virtude ativa se realiza, efetivamente, quando

a imitamos.

No que diz respeito à narrativa de São Francisco, a primeira semelhança com Augusto
Matraga reside no fato de ambos terem tido uma vida dissoluta e a decisão de trilharem o
caminho da santidade ser resultado de um sonho:

E, à noite, tomou um trago sem ser por regra, o que foi bem bom, porque ele

viajou, do acordado para o sono, montado num sonho bonito, no qual havia

um Deus valentão, o mais solerte de todos os valentões, assim parecido com

seu Joãozinho Bem-Bem, e que o mandava ir brigar, só para lhe experimentar

a força, pois que ficava lá em-cima, sem descuido, garantindo tudo.  (ROSA,

1976, p.356).

Também, Matraga, assim como o santo, conhecido protetor dos animais e da
natureza, apresenta uma conduta de defensor da vida natural:

- Pode gastar as óito. Experimenta naquele pássaro ali, na pitangueira...

- Deixa as criaçãozinha de Deus. Vou ver se corto o galho... Se errar, vocês

não reparam, porque faz tempo que eu não puxo dedo em gatilho... (ROSA,

1976, p.353).

A relação com Santo Inácio pode ser percebida já pelo fato de os dois terem sido
recatequizados no período em que estiveram em convalescença: o santo por meio de um livro
da vida de Jesus que se põe a ler e Matraga por intermédio do padre.

Porém, a principal relação reside na índole: o protagonista do conto foi um valentão,
muito dado a brigas e manejo de armas, e o santo iniciou a vida como um soldado. Ambos
são, portanto, afeitos à violência. Emblemática disto é a seqüência final, em que Matraga
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morre lutando com seu amigo, o jagunço Joãozinho Bem-Bem, para impedir que ele tire a vida
de um velho desconhecido:

- Pois então... - e Nhô Augusto riu, como quem vai contar uma grande anedota
- ... Pois então, meu amigo seu Joãozinho Bem-Bem, é fácil... Mas tem que
passar primeiro por riba de eu defunto...
Joãozinho Bem-Bem se sentia preso a Nhô Augusto por uma simpatia
poderosa, e ele nesse ponto era bem-assistido, sabendo prever a viragem dos
climas e conhecendo por instinto as grandes coisas. Mas Teófilo Suçuarana
era bronco excessivamente bronco, e caminhou para cima de Nhô Augusto.
Na sua voz:
- Êpa! Nomopadrofilhospritossantamêin! Avança, cambada de filhos-da-mãe,
que chegou minha vez!... (Rosa, 1976, p. 367)

A Estrutura Narrativa nos Dois Contos

Essa relação que as duas narrativas mantêm com textos de formas simples, como a
parábola e a legenda, modalizou a estrutura narrativa. Pode-se dizer que os dois são realizados
da mesma forma, conforme é aqui explicado, utilizando-se a terminologia de Gèrard Genette
(1979).

Em ambos tem-se a instituição de focalização onisciente – aquela em que existe
conhecimento da história em sua totalidade - e narrador heterodiegético, ou exterior à história
que narra. Sendo o texto “A volta do marido pródigo” composto nos moldes da parábola do
filho pródigo e “A hora e vez de Augusto Matraga”, das legendas, a instituição de um ponto de
vista divino, ou demiúrgico, torna-se a mais conveniente.

 Nos dois textos rosianos em questão, a representação temporal é semelhante,
basicamente linear, não havendo remetimentos consideráveis a acontecimentos anteriores ou
posteriores ao momento em que a história é contada. Os fatos mais importantes são narrados
por meio de cenas – narração detalhada do acontecimento - e os não tão relevantes por meio
de sumários. Além disso, a narração é composta, principalmente, de modo a serem narrados
uma vez fatos que aconteceram apenas uma vez, ou há a instituição da freqüência singulativa.
Esse tipo de representação temporal é a mais apropriada, visto ser a mais simples, e os dois
contos relacionarem-se a textos de forma simples, como aqui se insiste em dizer.

Até mesmo a representação espacial é semelhante, elaborada em trios. Em “A volta
do marido pródigo”, o protagonista Lalino Salãthiel situa-se, em primeiro lugar, em um algum
ponto não determinado de um quilômetro da estrada-de-rodagem Belo-Horizonte–São Paulo
e na casa em que vive com a esposa Ritinha em um arraial não denominado pelo narrador. É
um momento em que Lalino mantém uma vida regrada, estando, portando – emprestando a
terminologia empregado por Antonio Candido em “Dialética da malandragem” (1993) -, no
hemisfério da ordem.

Na situação intermediária, tem-se a passagem de Lalino no Rio de Janeiro, espaço
esse parcamente caracterizado e que contém pequena parte das aventuras do “mulatinho”,
sabendo-se apenas que ele cai em declínio e vive na esbórnia. É, portanto, o momento em que
ele peregrina pelo hemisfério da desordem.
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O terceiro núcleo volta a ser o arraial, porém, já não se tem como cenário o mesmo
quilômetro de construção ou a casa de Laio e Ritinha, mas a fazenda do Major Anacleto e a
chácara dos espanhóis. Aqui, Lalino encontra a situação ideal, não vivendo no hemisfério da
ordem nem no da desordem, mas em um ponto intermediário, utilizando-se de engodos para
reconquistar os eleitores do Major Anacleto. Porém, ele o faz de uma maneira lícita, já que tal
procedimento é aceito no mundo da política.

Em “A hora e vez de Augusto Matraga”, o início da história se passa no arraial da
Virgem Nossa Senhora das Dores do Córrego do Murici. Considera-se este o espaço em que
Nhô Augusto assume uma vida de pecado até cair em ruína e arrepender-se de tudo que havia
feito.

Depois disso, a história toma lugar no povoado do Tombador, momento em que ele
purga seus pecados, só se preocupa em trabalhar, cuidar do casal que salvou sua vida, rezar,
ajudar aos outros e esperar sua hora e vez chegar.

A narrativa é concluída no arraial do Rala-Côco, “a muito pouca distância do Murici”.
Assim como em “A volta do marido pródigo”, tem-se uma volta completa, com a história
sendo concluída praticamente no mesmo espaço em que foi iniciada. Nesse local, Nhô Augusto
alcança a redenção, dando a vida por seu semelhante.

A divisão tríade do conto,  conforme se lê no texto “Matraga: sua marca” (1978) de
Walnice N. Galvão, remete  a três fases na trajetória do protagonista: pecado, penitência e
redenção / inferno, purgatório e céu.

Considerações Finais

Essas considerações fazem crer que os dois contos, de fato, apresentam o mesmo tipo
de realização, no que diz respeito à estrutura narrativa. O fato de serem os que mais intimamente
relacionam-se à temática cristã dentro de Sagarana (ROSA, 1976) viabiliza a hipótese de
que tal semelhança estrutural deve-se à compatibilidade temática: em outras palavras, pode-se
presumir que é esta a forma considerada, pelo autor, mais apropriada de representação de um
texto intertextualmente relacionado às narrativas cristãs de forma simples.

Intertextual relations in “A volta do marido pródigo”

ABSTRACT: This study intents, mainly, to indicate and analise intertextuality in two short-
stories written by Guimaraes Rosa, intitled “A volta do marido pródigo” and “A hora e vez de
Augusto Matraga”, published in Sagarana. This analysis attempts to investigate intertextual
relations between the short-stories and christian filosophy texts, enfacising the author’s rereading,
and, therefore, his discourse critical view. Furthermore, the options the author made related to
narrative cathegories such as narrator, point of view, time and space, are analised, and led to
the conclusion that both texts have the same narrative structure. This analysis is based on
Laurent Jenny’s propositions about intertextuality, as we can find in “A estratégia da forma”,
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André Jolles’ about simple forms, critical essays about the short-stories and Gèrard Genette
propositions presented in Discurso da narrativa.

KEYWORDS: Guimarães Rosa; Sagarana; Intertextuality.
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RESUMO: Neste trabalho apresentamos os resultados de uma pesquisa de investigação acerca
das construções significativas do Feio na Literatura Brasileira. Ao longo da história dos estudos
estéticos, houve a preocupação central em se definir o Belo e sua tipologia, deixando a Feiúra como
um antônimo indefinido desse conceito. Em nosso estudo, buscamos determinar de que maneiras o
Feio assumiu cargas significativas específicas na Literatura Brasileira e como o fez. Para tanto,
fizemos um levantamento prévio das obras que utilizam o feio como recurso significativo e, em
seguida, analisamos os casos que se revelaram mais relevantes e consistentes.

PALAVRAS-CHAVE: Literatura brasileira; História da literatura; Teorias estéticas; Estética do
feio; Grotesco.

Introdução

Os estudos estéticos que se debruçaram sobre a Arte, particularmente a Arte Literária,
parecem seguir uma tendência histórica de valorizar o Belo (ECO, 2004; 2007). As investigações
filosóficas que nos renderam os tratados clássicos sobre a questão da estética artística – de Aristóteles
a Hegel – reduziram a “feiúra” à simples condição de antagonista na “beleza” e poucas considerações
teceram sobre os reais efeitos significativos que suas manifestações podem carregar. Os estudos
tradicionais em torno dos modelos estéticos de diferentes épocas (ou fases) literárias fazem referência
a padrões do que é considerado “belo” e como tais fatores se coadunam com a expressividade
significativa da Arte – o espelhamento que esta faz dos fenômenos sociais. Nesse sentido, o “feio”
aparece nos referidos modelos tão somente como uma forma de “não-belo”.

Em uma época de tantos e tão contraditórios códigos estéticos (vanguardas, o Kitsch, o
Camp e outros), a questão do valor significativo do que é considerado “feio” surge como um ponto
relevante e ainda não suficientemente analisado em nossa Literatura.

1 Bacharel em Letras pela UNESP e Mestre em Lingüística pela UFSCAR. Professor de Literatura Brasileira
e Inglesa do Centro Universitário Paulista – UNICEP. CEP 13560-002, e-mail: thiagocarbonel@gmail.com
2 Bacharel e Licenciada pela UNESP; Mestre em Estudos Literários pela UNESP. Professora
de Literatura Brasileira e Portuguesa do Centro Universitário Paulista – UNICEP. CEP 13560-
002, e-mail: thiagocarbonel@gmail.com
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Apesar de tardiamente formada, a Literatura Brasileira, desde o início de século XIX (o
que coincide com a transferência da Família Portuguesa para o Brasil, em 1808, e a conseqüente
vitalização da intelectualidade nacional), tem formado uma sólida tradição, cujas raízes mais sólidas
localizam-se no Romantismo (ainda que do ponto de vista da História Literária tal tradição remonte,
de fato, ao século XVI). E já na poesia e na prosa romântica encontramos representações da
Feiúra que não podem ser plenamente compreendidas à luz de valorações arquetípicas superficiais
(feio = mau; feio = sábio)  ou como meros elementos de contraste com o Belo romântico.
Encontramos tais manifestações em Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, ou mesmo em A
Pata da Gazela, de José de Alencar – obras que se valem da forte carga significativa que as
imagens do grotesco e da deformidade podem ter.

Na mesma esteira, podemos analisar as manifestações da segunda metade do século XIX,
desde as sutilezas do discurso machadiano (Memórias Póstumas de Brás Cubas) até a crueza
naturalista de autores como Aluísio de Azevedo e Adolfo Caminha. No século XX, principalmente
a partir da Geração de 30 e do romance neo-realista, o “feio” assume novas possibilidades
conotativas, que vão desde a feiúra reificante de Graciliano Ramos, até o grotesco brutalizante de
Rubem Fonseca ou o feio poética de Caio Fernando Abreu.

Nosso objetivo neste estudo é, em princípio, coligir o que os estudos literários e estéticos
têm proposto como base teórica para a análise das significações da feiúra, começando pela própria
definição do que é feio. Com base nesse estudo, apresentamos os resultados de nossa pesquisa,
que consistiu, basicamente, em revisar o cânone literário brasileiro em busca de personagens e
circunstâncias que evidenciassem a utilização da feiúra não apenas como contraponto do que é
belo, mas como signo literário completo, cujo significado só pode ser alcançado a partir da premissa
de que o “feio” carrega cargas significativas intrincadas e cuja análise depende da consideração de
fatores externos à obra, tais como tendências ideológicas, conjuntura sócio-econômica e fatores
culturais em geral (moda, costumes, códigos sociais de conduta etc.).

O presente artigo encontra-se subdividido em seções. A esta introdução segue-se uma
breve revisão dos estudos que nos fornecem pressupostos teóricos para a análise do fenômeno em
foco; na seção seguinte, apresentamos uma visão panorâmica da Literatura Brasileira, a partir do
Romantismo, na qual tomamos alguns casos pontuais como exemplo da análise que propomos da
feiúra no plano literário; e, ao final, apresentamos nossas considerações finais.

O Feio como Algo Além do “Não-Belo”

O que é Belo e o que é Feio são conceitos apenas relativamente conexos e, obviamente,
dependem do contexto cultural no qual estão sendo considerados. Eco (2004, p. 131) afirma que
é uma premissa lógica a de que cada cultura cria sua concepção de Belo, estabelecendo, em
contrapartida (mas sempre como oposição do primeiro elemento), o que é Feio. A grande dificuldade
ao se analisar uma cultura mais antiga, no entanto, é decidir: o que era, de fato, Belo e Feio aos olhos
de tal povo?

Os gregos foram, talvez, os primeiros a teorizarem pela via da abstração e proporem um
sistema estético baseado no binômio matéria (kállos - belo)/virtude (agathós – termo genericamente
traduzido como “bom”, mas que engloba um conjunto mais amplo de virtudes morais). A partir da
conjunção do belo com o virtuoso, a cultura grega concebeu um ideal de perfeição (Beleza) estética
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que vai além do material, de modo que a transgressão do Belo podia tanto se expressar pela via da
deformidade física ou da monstruosidade (a figura de Medusa), quanto sob a forma de corrupções
da virtude, como é o caso de Medéia (tragédia de Eurípides – séc. III a. C), por exemplo, que
assassina os filhos como forma de vingança por ter sido abandonada pelo marido, Jasão.

Essa possibilidade de análise moral do Feio vai além das expectativas deste estudo. Nosso
foco é o feio material como signo literário, tomando as manifestações de feiúra (significante) a fim de
depreender seu conteúdo profundo (significado). Assim, interessa-nos, sobretudo, as circunstâncias
e personagens caracterizadas, em cada época literária, em oposição ao modelo corrente de beleza
e aceitação estética.

O Romantismo literário (ponto de partida cronológico deste estudo) corresponde ao
momento em que o modo capitalista de produção dá seus dois mais importantes passos: derruba o
modelo absolutista e centralizador de poder político (Revolução Francesa) e implementa a substituição
da lerda manufatura pela maquinofatura (Revolução Industrial). Com isso, as progressivas transições
na pirâmide social vão elevar a classe burguesa ao topo e estabelecer novos padrões estéticos para
a Arte – padrões que vão, em princípio, tentar manter os valores aristocráticos da nobreza (pela via
da natural tentativa de imitar a nobreza), mas que, progressivamente, vão assumir os contornos
autênticos da burguesia.

Victor Hugo, em 1827, proclamava a modernidade da nova visão proposta pela estética
romântica e, em tom de manifesto, afirmava: “Destruamos as teorias, as poéticas e os sistemas”
(2002, p.64). Para o autor, a religião era a responsável pela criação do terrível maniqueísmo estético
que opunha o belo ao feio, como metáfora do bem e do mal. Desse modo, é coerente que o autor
de O Corcunda de Notre Dame assevere que “a musa moderna verá mais coisas com um olhar
mais elevado e mais amplo. Sentirá que tudo na criação não é humanamente belo, que o feio existe
ao lado do belo, o disforme perto do gracioso, o grotesco no reverso do sublime, o mal com o bem,
a sombra com a luz” (2002, p.26). Hugo prevê para o discurso romântico uma articulação do feio
e do belo não mais como antíteses, mas como fatores complementares de um fenômeno mais
amplo, que é a realidade. Na tradição européia, o Romantismo “ressuscitou” valores da estética
gótica do século XVII e nos legou poemas, romances e contos nos quais o monstruoso e o fantástico
são a matéria-prima do discurso literário (Frankenstein de Mary Shelley, por exemplo).

No Brasil, porém, a Literatura não seguiu este veio e a interligação do Sublime ao Grotesco
só se concretizou em obras esparsas (Noite na Taverna talvez seja a obra mais significativa), não
havendo manifestações literárias do monstruoso e do grotesco deformante – exceto pelos relatos
folclóricos e outras manifestações de cunho estritamente popular. O ideal de Beleza romântica no
Brasil segue a perspectiva neoclássica que valorizava a perfeição física aliada à pureza da alma
(virtudes em profusão), de modo que os modelos de herói e heroína possuem contornos que
privilegiam o belo do corpo (e aqui a beleza é medida pelo equilíbrio dos traços do rosto e do
corpo, e não pela sensualidade) e o belo da alma (conjunto de qualidades morais positivas).

O feio manifestado na fase romântica da Literatura Brasileira concretiza-se por meio de
signos mais sutis que corcundas deformados ou monstruosidades de qualquer natureza, incluídas aí
as manifestações fantasmagóricas e outras formas de espectros. A configuração comum que
encontramos nas obras de José de Alencar, Joaquim Manoel de Macedo, Bernardo Ribeiro e
Visconde de Taunay – principais expoentes nacionais do movimento – utiliza a “feiúra moral”,
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expressa pelos atos e posturas de personagens dentro da trama narrativa, sendo menos comuns os
casos em que a imperfeição ou deformação física funciona como elemento de oposição a alguma
forma de beleza (heróica, em geral). Em um romance como A Escrava Isaura de Bernardo
Guimarães, temos um exemplo claro disso. O autor articula o típico paradigma romântico: duas
figuras antagônicas (Leôncio e Álvaro) disputam, mais do que o amor, a posse de Isaura que já
amava Álvaro e vivia o drama de ser propriedade de Leôncio. A própria natureza da relação entre
as personagens já se apresenta sob a égide da deformação (espécie de feiúra) na qual questões
sentimentais, materiais são entremeadas e conduzidas através de um percurso de sofrimento e ódio
causado pelo desejo (tanto sensual quanto capital) de Leôncio pelo objeto fetichista que era Isaura.
Bernardo Guimarães, no entanto, não exterioriza a monstruosidade de Leôncio através de seu
aspecto físico, mas sim em sua configuração psicológica e moral (GUIMARÃES, 1992):

Leôncio achara desde a infância nas larguezas e facilidades de seus pais amplos

meios de corromper o coração e extraviar a inteligência. Mau aluno e criança

incorrigível, turbulento e insubordinado (...) Instalado naquele vasto

pandemonium do luxo e dos prazeres [Paris], Leôncio raras vezes, e só por

desfastio, ia ouvir as eloqüentes preleções dos exímios professores (...) em

compensação, era assíduo freqüentador do Jardim Mabile, assim como de todos

os cafés e teatros mais em voga, e tornara-se um dos mais afamados e elegantes

leões dos boulevards (...) Leôncio pegou na isca e voltou à pátria um perfeito

dandy, gentil e elegante como ninguém (...) Mas o pior era que, se trazia o

cérebro vazio, voltava com a alama corrompida e o coração estragado por hábitos

de devassidão e libertinagem. (pp. 16-17)

Como podemos observar pela descrição, o autor molda sua personagem dando contornos
de feiúra ao eu interior de Leôncio, mantendo no plano da aparência o ethos galante e sedutor.
Desse modo, determinados valores ideológicos dominantes na sociedade brasileira da época, em
sua grande maioria frutos de uma religiosidade (catolicismo) exacerbada, são considerados na
articulação do belo e do feio. Valores como o fato de a beleza superficial não ser determinante do
verdadeiro “ser moral”, mas sim suas virtudes (alma e coração); a crítica ao culto do supérfluo, visto
pela ótica católica da época como um caminho para o vício (o dandismo de Leôncio relacionado ao
pandemônio de Paris); a beleza como instrumento de sedução, sendo esta vista como metáfora da
tentação – o belo demoníaco que, paradoxalmente, não deixa de ser uma forma de feiúra.

E tal como em A Escrava Isaura, outras obras românticas trataram a representação do
feio de maneiras semelhantes, à exceção, é claro, de Memórias de um Sargento de Milícias, de
Manuel Antônio de Almeida. Obra de difícil classificação (romance romântico, romântico excêntrico
ou pré-realista?), o folhetim de Almeida rompe com o modelo romântico brasileiro e traz para o
plano literário o universo real dos bairros de imigrantes, das querelas entre vizinhos e as pequenas
mesquinharias vividas no Rio de Janeiro Joanino. Sai o burguês idealizado (ora demoníaco, ora
angelical) de Alencar e Guimarães e entra em cena o tipo social cômico e grotescamente caracterizado
– os heróis picarescos, ou anti-heróis, Leonardo Pataca e Leonardinho. Almeida, diferentemente
de seus pares do Romantismo, usa o grotesco com a função apontada por Bakhtin. Segundo o
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teórico russo (1999, p. 43), “a função do grotesco é liberar o homem das formas de necessidade
inumana em que se baseiam as idéias dominantes sobre o mundo”.

Almeida, nesse sentido, abandona o paradigma romântico e cria uma obra em que o feio e
o grotesco têm a função de provocar o riso. A comicidade da obra, no entanto, não é gratuita: o feio
das Memórias opera o efeito da carnavalização, entendida esta pela perspectiva bakhtiniana de
força discursiva libertadora, movimento de ataque e ruptura com relação a uma ordem ou modelo
dominante. Almeida, assim, não apenas pretendia usar a estética das representações grosseiras
para fazer rir, como também pretendia que esse riso fosse um protesto contra o modelo romântico
em sua integridade. A cena em que Leonardo Pataca realiza um ritual mágico na tentativa de reaver
uma relação amorosa (no qual circula uma fogueira, seminu, em uma dança ou frenesi estranho) e é
surpreendido pelo Vidigal configura bem esse quadro carnavalesco ao qual nos referimos. O autor,
em uma única imagem, consegue ridicularizar, pela deformação grotesca, o amor e as instituições do
Poder (tão caras aos românticos). O feio aparece nas Memórias, portanto, como o instrumento
retórico por meio do qual Almeida constrói uma comicidade de ataque, semelhante àquela observável,
por exemplo, no romance O Primo Basílio, de Eça de Queiroz, no qual personagens como Dona
Felicidade (“a peidorreira”) e Conselheiro Acácio são grotescamente apresentados, com a função
inequívoca de atacar a classe burguesa lisboeta.

A partir dos últimos decênios do século XIX, porém, o discurso romântico que parametrizava
a feiúra, circunscrevendo-a em limites bastante comportados, como podemos observar pela tradição
brasileira, deu lugar à visão Realista e Naturalista. O foco literário desses movimentos substituiu a
subjetividade idealizadora (e, portanto, filtradora) do Romantismo por uma ótica objetiva que se
manifestou de modos diferentes, porém complementares.

Machado de Assis, encabeçando a linha Realista, penetrou nos labirintos da alma humana
e lançou seu olhar para a feiúra (como veremos com mais detalhes na seção seguinte) para descrever
não apenas as verdadeiras oposições do plano material (as personagens Marcela e Eugênia, em
Memórias Póstumas de Brás Cubas), mas também para analisar os meandros da psique em
determinadas circunstâncias (o conto “A causa secreta”).

Os Naturalistas, mais afeitos à investigação das relações patológicas entre os elementos
determinantes de um dado quadro social, valeram-se do feio como forma de exteriorizar o ethos
putrefato de determinadas personagens ou mesmo de suas atitudes – João Romão, personagem de
O Cortiço, de Aluísio de Azevedo, por exemplo; ou as descrições de atos homossexuais em Bom
Crioulo, de Adolfo Caminha.

O Feio realista-naturalista, portanto, não se afigura simplesmente pela oposição ao Belo,
mas sim como um signo mais complexo que, conforme podemos perceber pela evolução com
relação ao Feio romântico, presta-se a finalidades de conotação diversas: a feiúra como expressão
da ironia vingativa do destino (Marcela), o feio sutil que projeta deformidades maiores na psique do
observador ao operar como quebra de uma expectativa (Eugênia), o feio moralizante (Bom Crioulo).

O século XX inicia-se em meio a uma torrente de vanguardas artísticas que propunham,
sob diferentes aspectos, novas perspectivas para o olhar artístico – o que, sem dúvida, envolvia o
olhar literário. Se desde o final do século XVIII e durante todo o XIX a máquina trilhou um caminho
ascendente no imaginário coletivo, inserindo-se como elemento “natural” na existência social, nada
mais lógico que sua incorporação pelo imaginário artístico. A rigor, desde o Romantismo já é possível
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antever o gradativo aparecimento, tanto nas artes plásticas como um todo, mas também na Literatura,
das classes operárias como uma voz discursiva inicialmente abafada, mas que, depois, ganha fôlego
e nas primeiras décadas do século XX transforma-o em brado.

Assim, é possível analisarmos os movimentos vanguardistas do início do século XX –
sempre sob a perspectiva da significação da feiúra nas manifestações artísticas – como uma forma
de ataque às instituições e valores burgueses, materializando no campo das artes a unificação de
diversos micro-poderes (Foucault) em oposição à máquina capitalista. O Expressionismo de Münch
e Van Gogh, o Cubismo de Picasso e Braque, o Futurismo de Marinetti e mesmo o Dadaísmo de
Tzara representam o contraponto artístico às belas e harmônicas formas preferidas pela
intelectualidade burguesa.

Um poema como “Ode ao Burguês”, de Mário de Andrade, por exemplo, representa bem
esta perspectiva de ataque à classe burguesa paulistana por meio da justaposição de imagens
deformadas do objeto em questão.

Eu insulto o burguês! O burguês-níquel
o burguês-burguês!
A digestão bem-feita de São Paulo!
O homem-curva! O homem-nádegas!

Mário de Andrade generaliza a imagem do burguês glutão, gordo e de formas amplas e
espaçosas (metáforas para acumulação de riquezas e para comodismo burgueses), explorando ,
assim, uma imagem caricatural e deformada do indivíduo. A feiúra realiza-se tanto no plano material
(homem-nádegas) quanto no moral (homem-níquel).

A partir dos anos 30, a segunda leva ideológica do Modernismo brasileiro torna-se menos
agressiva com relação à classe burguesa e seus padrões artístico-literários. O movimento regionalista
inicialmente proposto por Gilberto Freyre ganha força e a Literatura Brasileira assume contornos
mais próximos do neo-realismo já praticado na Europa, mas que, entre os autores brasileiros,
renova-se e atualiza-se (Graciliano Ramos, Jorge Amado, José Lins do Rego). O feio, nessa fase,
toma conotações sociais e a condição de deformidade é mais uma expressão do sofrimento e da
penúria do homem brutalizado e reificado em um contexto de extrema opressão – caso de Fabiano,
de Vidas Secas, romance de Graciliano Ramos –  do que um olhar meramente estético para a pura
deformidade ou feiúra do homem nordestino. Trata-se do feio desumanizador, que desconstrói o
homem, podando-o em seus traços mais humanos até reduzi-lo à condição de animal. A partir
desse momento, o cinema passa, ao lado da Literatura, a dar expressão aos mesmos valores por
meio dos mesmos signos, nos quais o feio assume idêntica valoração (vide o cinema neo-realista
italiano)

Nas décadas seguintes, após as Guerras Mundiais e já rumo à segunda metade do século,
outras formas de exploração do feio com diferentes conotações aparecerão. Desde o feio existencial,
expresso pela poesia drummondiana em seu poema “A flor e a náusea” (DRUMMOND, 1997, p.
3), até o feio carregado de lirismo e poeticidade de Caio Fernando Abreu (1988, p. 129):
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Uma flor nasceu na rua!
(...)
Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego.
Uma flor ainda desbotada
ilude a polícia, rompe o asfalto.
Façam completo silêncio, paralisem os negócios,
garanto que uma flor nasceu.

Sua cor não se percebe.
Suas pétalas não se abrem.
Seu nome não está nos livros.
É feia. Mas é realmente uma flor.  (...)

(...) Tirei a areia dos pés no bidê, lavei a cara e fiquei parado na frente
do espenho. Pequeno monstro, falei. Mais de uma vez, três, doze, vinte,
eu repetia sempre, me olhando no espelho antes de dormir: pequeno,
pequeno monstro, ninguém te quer (...)

Na seção seguinte, passamos a analisar mais detidamente alguns dos casos que pontuamos
como os mais significativos da apropriação do Feio como recurso retórico de expressão dos valores
ideológicos relativos à época de cada texto literário escolhido.

Manifestações e Significações da Feiúra na Literatura Brasileira

No trabalho de pesquisa desenvolvido e cujos resultados reportamos neste trabalho,
procuramos realizar uma varredura o mais detalhada possível das obras que compõem o conjunto
canônico da Literatura Brasileira. Obviamente, ante tão vasto corpus, algumas omissões podem ter
ocorrido e obras não foram selecionadas como representativas do uso do Feio como signo literário.
Em outros casos, a feiúra como característica física distintiva entre personagens antagônicas, não
sendo possível depreender daí significados mais elaborados – essas obras não foram consideradas
em nosso estudo.

O que nos restou, então, foi um conjunto restrito de obras – em parte já comentadas à
guisa de exemplos na seção anterior, na qual apresentamos a evolução da significação da feiúra em
nossa Literatura. Nesta seção, daremos continuidade à análise proposta, aprofundando nosso nível
de investigação do fenômeno da significação da feiúra. Escolhemos apenas algumas obras dentre as
que selecionamos em nossa pesquisa, a fim de que pudéssemos proceder tal análise.

A Pata da Gazela, de José de Alencar: o Feio e o Fetiche

Neste romance de 1870, Alencar, partindo do mote tomado de La Fontaine (“O leão
amoroso”), articula a típica novela romântica na qual o amor da mulher (Amélia) é disputado por
dois homens com valores distintos: Horácio, o típico dândi cuja história amorosa o leva em busca
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de objetos de desejo cada vez mais excêntricos – e, no caso da trama, seu objetivo são os pés de
Amélia; e Leopoldo, menos galante e exuberante que Horácio, porém de sentimentos mais “elevados”,
capaz de amar Amélia a despeito de crer que a moça possua uma terrível deformidade.

A história começa com uma referência bastante direta ao conto infantil da “Gata Borralheira”,
no qual o príncipe busca a dona do sapatinho perdido. Horácio, suposto príncipe, é desde logo
identificado pelo narrador como “o leão”, em uma alusão clara ao seu caráter de predador amoroso.
No início da trama, é ele quem presencia a cena em que um lacaio de Amélia, ao sair de uma
sapataria, deixa cair um pé de sapato. Tomando o objeto em suas mãos, é tomado por grande
euforia: o pé correspondente ao calçado deveria ser extremamente pequeno, portanto, um objeto
(erótico, talvez) raro e digno de sua busca amorosa por algo mais desafiador. A mesma cena,
porém, é observada sob outra ótica por Leopoldo, que vê não o sapato caído, mas sua suposta
dona, Amélia, e é tomado de repentino amor. Leopoldo não vira o objeto perdido, mas notara de
onde o lacaio saíra e é por lá que começa sua investigação, vindo a descobrir que o mesmo lacaio
buscava encomendas que incluíam uma peça monstruosa: um sapato especial, arte nobre da sapataria,
feita sob encomenda para ocultar um monstruoso aleijão.

Horácio, de um lado, deseja Ofélia (ainda que gere para ela e para si mesmo a ilusão de um
amor que legitime seu fetichismo); Leopoldo, contrariamente, sofre por nutrir um amor sincero que
digladia com a perspectiva de que o ser amado seja, ao menos em parte, um aleijão, uma
monstruosidade.

É interessante o modo como a feiúra extrema é lida pelos olhos românticos. A voz do
narrador, reflexo de uma voz social mais proeminente e concreta, deixa claro desde o princípio que
há uma diferença bastante significativa entre a uniformidade da feiúra – a mulher que, em não sendo
bonita, possui uma espécie de coerência no seu “ser feia” – e a deformidade que contrasta com a
beleza do restante do conjunto (caso de Amélia aos olhos de Leopoldo, que acreditava que a
moça, apesar de angelical nas partes expostas de seu corpo, particularmente o rosto, carregasse
sob as saias um pé disforme). Isso fica evidenciado pelos pensamentos tortuosos de Leopoldo ao
refletir sobre a questão, após sair da sapataria (ALENCAR, 1971):

Leopoldo ficara na calçada imóvel e estático de surpresa.

O pé, que seus olhos descobriram, era uma enormidade, um monstro, um aleijão.

(...) Ele sentia-se com forças para amar o feio e o desgracioso, mas não o disforme,

o horrível. Essa aberração da figura humana, embora em um ponto só, lhe parecia

o sintoma, senão o efeito, de uma monstruosidade moral. (p. 26)

O espírito romântico, como apontamos na seção anterior, não era capaz de dissociar o
kallos grego de sua componente agathós, ou seja, a feiúra física de um ser, sua aberração,
estabelecia, ao menos no imaginário, relações com o seu ethos moral. Observamos que o Feio não
é visto pelo seu viés concreto e mensurável, mas sim como uma quebra, um rompimento dentro de
um conjunto estético mais amplo. Ante os valores românticos, essa ruptura era mais agressiva e
repulsiva que a feiúra em si. Notamos que Leopoldo sentia-se “capaz” de amar o feio e o desgracioso
(ainda que seja possível inferir, a partir da construção textual, que, para a personagem, a beleza seja
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preferível à feiúra), mas era a aberração que o afligia. Ora, o ethos romântico de Leopoldo, de fato,
não poderia agir com repulsa à feiúra de uma senhora fora dos padrões de perfeição (ainda que tais
mulheres sejam raríssimas na posição de protagonistas nas narrativas de nosso Romantismo), pois
tal postura quebraria as expectativas em torno de sua postura ideal diante do amor: o amor pela
alma do ser amado é superior ao amor sensual derivado da admiração pela beleza física. Tanto é
assim que Leopoldo, após refletir muito e se permitir uma dança com Amélia (antes de revelar suas
intenções amorosas), decide que seu amor é superior ao asco e à repulsa e que, portanto, deve
aceitar sua amada como a natureza a fez.

O desfecho da narrativa segue a linha moralizante da fábula que lhe serviu de mote: Horácio,
ao suspeitar que Amélia não possui o pezinho angelical que se encaixaria no sapato encontrado,
volta suas atenções para sua amiga Laura, verdadeira desafortunada e possuidora do aleijão. Amélia,
percebendo que Horácio só a desejava pelo pé e não a amava verdadeiramente, aceita o amor
sincero de Leopoldo e casa-se com ele, presenteando-o com a surpresa da revelação de que não
possuía o pé aleijado.

Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis: o Feio Cru

Machado de Assis e Aluísio de Azevedo inauguram, no mesmo ano de 1881 e
respectivamente, as escolas do Realismo e do Naturalismo no Brasil. Machado, com seu olhar mais
agudo e perscrutador, busca nas intrincadas tramas da existência a matéria-prima para sua análise
da natureza humana. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o narrador é a própria personagem-
título e nos narra, pela perspectiva do “defunto-autor/autor-defunto”, sua vida acidentada, pautada
por episódios de profunda desilusão amorosa, profissional e mesmo existencial.

Dentre os episódios que orbitam em torno dos transtornos amorosos da personagem, em
dois deles o Feio aparece carregado de significados que merecem atenção. O primeiro deles
envolvendo uma amante da adolescência de Brás Cubas – Marcela – e o outro um caso já de sua
maturidade, Dona Eugênia.

Brás Cubas conheceu Marcela nos arroubos da juventude e, sendo ele um jovem aristocrata,
foi um amante oportuno para ela, mulher mais experiente e “versada no amor”. A frase com que
Brás Cubas sintetiza seu caso amoroso é das mais geniais de nossa Literatura: “Marcela amou-me
durante quinze meses e onze contos de réis; nada menos”. O pai da personagem, ao descobrir o
envolvimento, afasta o filho da mulher, enviando-o à Europa. A perspectiva machadiana não permite
os equívocos românticos: Brás Cubas reconhece a vilania amorosa de Marcela, mas sua apatia
diante de tudo não lhe permite maior reação que um breve lamento. Anos mais tarde, porém, ao
entrar em uma loja de ourives para trocar o vidro de seu relógio, encontra Marcela. Da posição de
vassalo amoroso da mulher, Brás Cubas é agora um observador e o olhar machadiano transparece
em sua voz (ASSIS, 1962):

(...) Uma mulher, cujo rosto amarelo e bexiguento não se destacava logo, à primeira

vista; mas logo que se destacava era um espetáculo curioso. Não podia ter sido

feia; ao contrário, via-se que fora bonita, e não pouco bonita; mas a doença e uma
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velhice precoce tinham sido terríveis; os sinais, grandes e muitos, faziam saliências

e encarnas, declives e aclives, e davam a sensação de uma lixa grossa (...) (p. 92)

A feiúra de Marcela destaca-se aos olhos do narrador, a ponto de este denominar a visão
de “espetáculo curioso”. Novamente é no contraste do Belo (esmaecido e apenas insinuado como
algo já não mais existente) soterrado sob o Feio que localizamos o efeito de sentido pretendido pelo
autor. Machado ironiza a crueldade do destino ao afirmar, pela voz do narrador, que Marcela fora
bonita. E logo em seguida insere a idéia adversativa, que opõe à beleza de Marcela a doença
(provavelmente varíola) e a velhice precoce. O que compõe o quadro, portanto, não é Marcela ser
simplesmente feia, mas apresentar uma Beleza a qual se justapõe um conjunto de caracteres de
feiúra que rompem com a expectativa positiva do Belo.

Brás Cubas não se sente particularmente tocado pelo encontro e, na pouco interação que
mantém com Marcela no interior da loja, ela lhe conta os dissabores da vida: a ruína financeira, os
amores desiludidos e, ao final, a varíola. Em uma primeira leitura, somos tentados a analisar o Feio
em Marcela como uma maneira irônica encontrada por Machado para aludir ao destino vingador –
ela usara sua beleza para explorar e agora se encontra na condição de balconista, deformada e
envelhecida. A feiúra, nesse veio interpretativo, poderia ser lida como uma sanção ao materialismo
e uma referência à solidão e à ruína trazidas pela ganância – desfechos bastante comuns vivenciados
por outras personagens da Literatura (o Scrooge de Dickens, Lord Macbeth de Shakespeare).

O jogo machadiano, porém, não admite tais ingenuidades interpretativas. A Marcela da
juventude de Brás Cubas e Marcela bexiguenta da loja de ourives são personae que diferem
apenas na forma exterior, sendo possível afirmarmos que o rosto escalavrado (Feio) representa a
evolução (metamorfose) por meio da qual o seu verdadeiro “eu” assume a forma real, coerente
com o ethos ganancioso e ardiloso de mulher manipuladora e mesquinha que sempre foi. A face
deformada de Marcela teria, assim, a função de espelhar a imagem que, na juventude, ela escondia:
a ganância e a insaciedade com relação ao dinheiro – o que torna mais consistente a leitura de sua
presença atrás de um balcão de uma joalheria.

Brás Cubas, em sua posição privilegiada de observador (seu olhar e voz correspondem ao
olhar e voz machadianos), exterioriza a desconfiança de que Marcela não é a pobre infeliz que o
primeiro impacto de sua vista causa (ASSIS, 1962):

Entrei a desconfiar que não padecera nenhum desastre (salvo a moléstia), que

tinha dinheiro e bom recado, e que negociava com o único fim de acudir à paixão do

lucro, que era o verme roedor daquela existência; foi isso mesmo que me disseram

depois. (p. 94)

Outro momento do discurso literário machadiano interessante a nossa análise é o episódio
no qual Brás Cubas conhece Eugênia. A personagem aparece no capítulo XXX da obra, intitulado
“Flor da Moita”, em um episódio que poderia ser considerado prosaico não fosse o aparecimento
de uma borboleta preta que causou alguma comoção em Dona Eusébia, mãe de Eugênia. O capítulo
seguinte, “A borboleta preta”, estabelece o elo significativo com a metáfora sutilmente insinuada
anteriormente e rende uma das mais importantes digressões filosóficas da obra Machadiana.
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Diante de uma borboleta preta que adentra seu quarto, Brás Cubas dá-lhe um safanão
com uma toalha que a deixa moribunda. Um pouco aborrecido e apiedado pela borboleta, que
agonizava, refletiu (ASSIS, 1962, p. 80): “Também por que diabo não era ela azul?”.

As considerações que Brás Cubas tece, em monólogo, são de magnífica simplicidade e,
talvez por isso, geniais: se fosse uma borboleta azul, sua perfeição estética teria gerado alguma
simpatia em seu executor e talvez não fosse morta. Brás Cubas ainda reconsidera que, pensando
bem, talvez fosse pouca a vantagem de ser azul, pois ainda assim poderia acabar espetada por
algum colecionador; porém, ao final do capítulo, retoma a consideração inicial e revalida sua afirmação
inicial.

Metaforicamente, a borboleta preta representa o Feio – um ente que reúne caracteres em
contraste: de um lado, o “ser borboleta”, que semanticamente remete à delicadeza, beleza, suavidade,
leveza; e, de outro, sua característica de “ser preta”, que remete à escuridão, ao sombrio, ao mal,
ao demoníaco (no capítulo anterior, ao afastar uma outra borboleta preta, Dona Eusébia valeu-se
da expressão “T´esconjuro... Sai diabo!”). Desse modo, podemos analisar a borboleta como um
signo grotesco cujo sentido mais coerente com a seqüência narrativa é a Feiúra – ou seja, o significado
da reflexão de Brás Cubas poderia ser traduzido em outras palavras: a borboleta preta morreu
porque era feia; se fosse azul, portanto bonita, não teria tido um destino tão cruel.

Essa interpretação se coaduna perfeitamente com o capítulo seguinte. Brás Cubas é convidado
à casa de Eugênia e, ao passear com a moça, descobre que ela é coxa. Seu defeito, no entanto, é
de extrema sutileza; Brás Cubas, na verdade, pensa inicialmente em alguma lesão no pé, mas
Eugênia sofre com sua condição. Machado, nesse ponto, evidencia uma vez mais sua habilidade na
construção da ironia: Eugênia, nome advindo do grego, pode ser traduzido livremente como “perfeito”
(no sentido de “sem imperfeições ou impurezas”).

Ela, de fato, possui dotes físicos e outras virtudes que compensam imensamente o pequeno
defeito de mancar de uma perna – essa mácula, porém, reverberava tanto em sua psique quanto na
de Brás Cubas. A personagem, pensando sobre as circunstâncias de sua vida (Eugênia reunia os
pré-requisitos da esposa que ele ainda não encontrara), reflete (ASSIS, 1962, p. 85): “O pior é que
era coxa. Uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril; e coxa! Esse
contraste faria suspeitar que a natureza é às vezes de um imenso escárnio. Por que bonita, se coxa?
Por que coxa, se bonita?”.

Machado, aqui, retoma a questão já deslindada por Alencar em A Pata da Gazela – o
que, evidentemente, configura uma forte relação intertextual (BAKHTIN, 2002) – acerca da
corrupção do objeto amado por desvio que, diferentemente (e pior) da feiúra, conspurca a imagem
do ser e transforma a perspectiva do relacionamento em algo penoso, quando não repulsivo, para
o amante. Leopoldo, como vimos na seção anterior, supera o obstáculo da feiúra por amor – e seu
prodígio é maior exatamente porque a extrema beleza de Amélia contrasta com a perspectiva do
aleijão (o monstruoso extremo). Brás Cubas, pelo contrário, reconhece que a imperfeição de Eugênia
é ínfima perto de suas outras qualidades, mas insiste na inviabilidade do relacionamento – o Feio
como quebra da expectativa gerada pela Beleza, ainda que ínfimo, afigura-se um problema moral
que remete a personagem a uma questão que lhe retorna constantemente: por quê?

Dentro do paradigma romântico, o herói tem por prerrogativa a força para vencer (ou
tentar vencer – como no conto “The birthmark” do norte-americano Nathaniel Hawthorne) a
imperfeição. Pela perspectiva realista, particularmente o caso de Brás Cubas, Eugênia não tem
salvação. No único beijo que trocam, Brás Cubas relembra o episódio de sua infância, quando
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surpreendeu D. Eusébia, mãe de Eugênia, beijando às escusas um sujeito odioso (Vilaça), e pela via
de um raciocínio determinista sutilmente inserido no discurso do narrador, descarta-a como amante.
Ironicamente (o que não causa nenhum estranhamento na obra machadiana), a grande paixão de
Brás Cubas, Virgília, irá trocá-lo por Lobo Neves, um homem mais bem posicionado na vida
pública, por critérios valorativos análogos àqueles que excluíram Eugênia. A jovem coxa exteriorizava
uma forma de feiúra material mínima (kállos), que aos olhos de Brás Cubas tomavam a dimensão
abissal da condição de “preta” da famosa borboleta preta, objeto de suas reflexões filosóficas;
Cubas, no entanto, também não era uma borboleta azul e sua miséria estética entranhava-se nos
recantos mais profundos de seu “eu”, comprometendo não a aparência, mas a sua própria condição
de ser humano (agathós).

Considerações Finais

O olhar dos estudos literários sobre os valores estéticos ainda não focaliza a Feiúra sob
uma perspectiva mais abrangente que apenas a simples oposição ao Belo. Em nosso trabalho,
procuramos demonstrar que as dimensões tomadas pelo Feio gozam de um estatuto especial que
merece atenção especial por parte da crítica e dos estudiosos. Analisamos, por meio de obras
pertencentes a movimentos literários distintos (A Pata da Gazela de José de Alencar e Memórias
Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis), porém, próximos cronologicamente, como o
valor significativo da Feiúra pode ser lido e quão diferentes são tais leituras à medida que os valores
ideológicos circulantes alteram-se. O trabalho, obviamente, não esgota as possibilidades de pesquisa
sobre o assunto e resta ainda muito o que estudar acerca da Feiúra no plano significativo da Literatura,
particularmente a brasileira. Como trabalhos futuros, já em trâmite investigativo, podemos localizar
o estudo do Feio reificante, presente na Literatura Neo-realista brasileira a partir dos anos de 1930,
como ótica existencial do homem no contexto da opressão capitalista (Graciliano Ramos, José Lins
do Rego, Jorge Amado). Outro estudo já em desenvolvimento é o da Feiúra ridicularizante como
instrumento de desconstrução da autoridade oficial, presente em obras de contestação  político-
ideológica (literatura da fase militarista) e nos discursos não-literários veiculados pela mídia (charges
e colunas humorísticas como a de José Simão, no Jornal A Folha de São Paulo).

The manifestations and meanings of ugliness in brazilian Literature

ABSTRACT: This work presents the results obtained in an investigative research effort concerning
the meaningful occurrences of Ugliness in Brazilian Literature. Through Esthetic Studies history,
there has always been a main concern to define Beauty and its typology. Ugliness, on the other hand,
is always taken for granted as an antonym of Beauty. In our work, we try to demonstrate that
Ugliness presents specific meaningful contents in Brazilian Literature and discuss how it achieves its
expressive power. To this end, we made a survey of literary works that make use of Ugliness as a
meaningful resource and analyzed the most relevant and consistent cases therefrom.

KEYWORDS: Brazilian literature; History of literature; Esthetic theories; Esthetic of ugliness;
Grotesque.
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RESUMO: Ao considerar as mudanças e os questionamentos provocados pelos blogs
jornalísticos – que propiciaram o aparecimento explícito da subjetividade do jornalista-blogueiro
e propuseram dar voz ao leitor, tornando-o um co-autor dos e-textos –, este trabalho reflete
sobre as formações imaginárias do leitor de blogs jornalísticos: fonte de informação ou um
espaço para construir e formar opinião? Elegemos como perspectiva teórica os estudos do
discurso de linha francesa e das ciências sociais, entre outros que podem contribuir para essa
reflexão. O corpus da análise reúne os blogs jornalísticos de Josias de Souza, da Folha de
São Paulo, e de Luís Weis, do Observatório da Imprensa. Percebemos que os leitores
constroem uma formação imaginária sobre liberdade de opinião e participação na construção
da informação. Essa imagem funciona como um simulacro da realidade, pois, apesar da
participação, na maior parte dos comentários o leitor repete o discurso do jornalista blogueiro.

PALAVRAS-CHAVE: Lingüística; Blog; Jornalismo.

Introdução

A blogosfera, como é conhecido pelos internautas o mundo dos blogs, é um ciberespaço
que aglutina vários tipos de blogs e caracteriza-se como uma comunidade ou rede social
virtual. Segundo a enciclopédia livre Wikipédia3, o termo foi cunhado primeiramente por Brad
L. Graham como brincadeira e depois recunhado por William Quick, para designar a
comunidade de blogs sobre as guerras em curso, como a do Iraque, e o termo acabou por se
propagar pela mídia dos Estados Unidos. O termo ainda se aproxima do sentido de ‘logosfera’,
que pode ser interpretado como o mundo das palavras, e de ‘noosfera’, que é o mundo do
pensamento. Nesse mundo dos blogs, pretendemos refletir sobre as formações imaginárias
dos leitores de blogs jornalísticos.

1 Mestre em Lingüística pela UNIFRAN – Franca/SP, pesquisadora junto ao GTEDI e GADI. e.mail
alaisemcra@bol.com.br
2 Doutora em Lingüística, pesquisadora junto ao GTEDI e GADI, docente da Pós-Graduação em Lingüística da
UNIFRAN – Franca/SP e docente do ensino médio no CTI-Unesp – Bauru/SP e.mail reginamomesso@uol.com.br
http://pt.wikipedia.org/wiki/Blogosfera
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Segundo Lévy (1997, p.11), o crescimento do ciberespaço é resultado de um
movimento internacional, principalmente de jovens, para experimentar coletivamente ‘novas
formas’4 de comunicação. Em conseqüência, abre-se um novo espaço de interação e
comunicação, com potencialidades positivas em diferentes campos, como o econômico, o
político, o cultural e o humanístico, que estão aí para serem explorados.
Nesse espaço de interação e comunicação, encontram-se os blogs jornalísticos, que se
constituem a partir da subjetividade e da informalidade do blogueiro e têm um grande potencial
de aceitação entre o público leitor, representando assim um novo tipo de mídia.
Diante disso, torna-se importante averiguar que formações imaginárias o leitor tem sobre esse
tipo de jornalismo. Em relação aos blogs jornalísticos, alguns autores dizem ser uma nova
forma de fazer jornalístico, que estaria decretando a morte do jornalismo tal como o conhecemos.
Por outro lado, outros estudiosos afirmam que o jornalismo tradicional não morrerá e que os
blogs seriam um complemento do modo como o jornalismo vem atuando há mais de um
século. Há ainda aqueles que abominam os blogs, afirmando que não têm seriedade, não
confirmam suas fontes e são completamente amadores. Lembremos que o jornalismo tradicional
também tem suas ‘fontes anônimas’ e seus ‘amadores’.
Para clarear a questão, nosso trabalho tem como objetivo verificar, por meio dos comentários
nos blogs jornalísticos, se o leitor virtual vê esse suporte digital como fonte de informação ou
como lugar de discussão para formar opinião. Para tanto, serão considerados os pressupostos
teóricos da AD, análise de discurso de linha francesa – mais especificadamente os textos de
Pêcheux (1990) que abordam a questão das formações imaginárias e as condições de produção
de leitura, bem como a noção foucaultiana de ordem do discurso (FOUCAULT, 1999). Também
serão estabelecidas algumas relações entre o jornalismo tradicional impresso e o jornalismo
on line dos weblogs. Para realizarmos as análises, foram selecionados os blogs de Josias de
Souza, da Folha de São Paulo, e de Luís Weis, do Observatório da Imprensa.

Pressupostos Teóricos

Atualmente há uma avalanche de blogs, dentre eles, os jornalísticos, e cada vez mais a
aceitação do público leitor coloca-os como um novo meio de comunicação e interação,
conseqüentemente, uma nova mídia informativa e opinativa, que seria a cibermídia. Tal fato
vem de encontro ao jornalismo tradicional brasileiro, que obedece aos princípios da objetividade,
que cumpre um código de ética e se classifica de acordo com a função desempenhada junto
ao público leitor: informar e opinar.

Segundo Melo (2003), os gêneros que correspondem ao universo da informação
estruturam-se a partir de um referencial exterior à instituição jornalística, sua expressão depende
diretamente da eclosão e evolução dos acontecimentos, sendo o jornalista um vigia que registra

4 Para a AD (análise de discurso francesa) não há nada novo ou original nos discursos, uma vez que todo discurso traz
em seu bojo, um já lá, um já dito. Portanto, os discursos apenas trazem à tona (re)significados, em que o ‘novo’ e o
‘velho’ se fundem. Neste trabalho o termo ‘novo’ é tomado na perspectiva da análise de discurso francesa.
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os fatos e os transmite à sociedade, explicando e relacionando as informações. Já os gêneros
que se agrupam na área da opinião têm a estrutura da mensagem co-determinada por variáveis
controladas pela instituição jornalística. Eles oferecem uma versão dos fatos: os jornalistas
expõem suas próprias opiniões sobre o que lêem, ouvem ou vêem a fim de formar a opinião do
leitor.

Os blogs jornalísticos representam um novo tipo de jornalismo, pois a tônica que os
orienta e os constitui não é mais a objetividade e a linguagem formal, mas a subjetividade e a
informalidade. Isso ocorre com o jornalista-blogueiro – que muitas vezes não é jornalista
profissional, apenas age por vocação ou desejo de sê-lo – por dois motivos: primeiro porque,
de acordo com Schittine (2004), especialista da área, os jornalistas encontram no blog uma
maneira de fugir um pouco das obrigações da profissão; segundo, porque o jornalista-blogueiro
é antes de tudo um blogueiro e o que caracteriza essa “classe”, ainda conforme a pesquisadora,
é uma linguagem fragmentada, rápida e, ao mesmo tempo, informativa e opinativa.

Os blogueiros utilizam uma escrita mais informal e fragmentária. Os textos são rápidos
e limpos. Os blogs acabam sendo um meio caminho entre a ficção e a informação, entre o
jornalismo e o escrito íntimo, isso quando não misturam bastante uma coisa com a outra
(SCHITTINE, 2004, p.156).

Nos blogs jornalísticos, não é possível observar uma classificação por categorias,
como se vê no jornalismo impresso. Aparentemente, não há uma preocupação com as regras
do jornalismo, nem mesmo quando os blogs pertencem a jornalistas ligados a alguma instituição,
como é o caso do Blog do Josias (http://www.josiasdesouza.folha.blog.uol.com.br), ligado à
Folha de São Paulo, e o do Blog do Noblat (http://noblat1.estadao.com.br/noblat/), ligado
ao Estadão. Os textos não podem ser categorizados como informativos ou opinativos,
considerando a classificação de Melo (2003). O que ocorre é uma mistura de categorias ou
gêneros.

O jornalista-blogueiro, ao mesmo tempo que informa, interpreta a notícia, relaciona-a
a outros fatos e imprime no e-texto sua opinião, sua subjetividade. De acordo com a
classificação bakhtiniana dos gêneros discursivos em primários e secundários, poderíamos
designar os blogs jornalísticos como gênero discursivo secundário, pois:

 [...] os gêneros discursivos secundários (complexos – romances, dramas,
pesquisas científicas de toda espécie, os grandes gêneros publicísticos, etc.)
surgem nas condições de um convívio cultural mais complexo e relativamente
muito desenvolvido e organizado (predominantemente o escrito) – artístico,
científico, sociopolítico, etc. No processo de sua formação eles incorporam e
reelaboram diversos gêneros primários (simples), que se formaram nas
condições da comunicação discursiva imediata. (BAKHTIN, 2003, p. 263)

Assim como os discursos classificam-se em gêneros, sabemos também, pelos estudos
de Foucault (1999), que todo discurso obedece a uma ordem, a mecanismos de controle que
de certa forma selecionam, organizam e controlam o que pode ou deve ser dito.
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Tudo se passa como se interdições, supressões, fronteiras e limites tivessem
sido dispostos de modo a dominar, ao menos em parte, a grande proliferação
do discurso. De modo que a riqueza fosse aliviada de sua parte mais perigosa
e que sua desordem fosse organizada segundo figuras que esquivassem o
mais intolerável. [...] Há, sem dúvida, em nossa sociedade e, imagino, em
todas as outras mas segundo um perfil de facetas diferentes, uma profunda
logofobia, uma espécie de temor surdo desses acontecimentos, dessa massa
de coisas ditas, do surgir de todos esses enunciados. (FOUCAULT, 1999,
p. 50).

Dessa forma, podemos afirmar que tanto o discurso do jornal impresso quanto os
cibertextos dos weblogs em questão obedecem a princípios de controle do discurso. Todavia,
os mecanismos de controle dos cibertextos dos blogs diferem drasticamente dos mecanismos
de controle da linha editorial do impresso. Primeiramente, nos weblogs, o editor coincide com
o blogueiro. A seleção das informações não obedece a nenhuma hierarquia ou estrutura editorial.
O blogueiro se pauta pela atualidade, pelo imediatismo da informação e pelos posts de seus
leitores.

De acordo com a pesquisadora Alessandra Aldé5, em entrevista para revista da Fapesp,
em agosto/2006:

Ao contrário da edição de um diário, cujas matérias vão sendo modificadas
ao longo do dia, sendo mesmo descartadas antes de chegar ao leitor, no
jornalismo on-line o processo de apuração, reportagem e checagem dos fatos
acontece em tempo real e é acompanhado pelos leitores, que têm acesso a
uma variedade maior de informações fragmentadas e fontes alternativas.
(HAAG, p.3-4, 2006).

O jornalismo impresso não conta com essa possibilidade e, além disso, tem uma pauta
a seguir que determina “não apenas um elenco de temas ou assuntos a serem observados
pelos jornalistas, mas uma indicação dos ângulos através dos quais os acontecimentos devem
ser observados e relatados” (MELO, 2003, p.78).

Ao considerar a vantagem intrínseca de o blog poder ser atualizado a qualquer momento,
funcionando como um plantão de notícias e podendo cobrir qualquer “furo”, podemos até
afirmar que ele chega a servir de pauta para o jornal impresso. É o que afirma Drezner6 em
reportagem à mesma revista da FAPESP, de agosto/2006: “Os blogs são lidos como um
barômetro de interesse num dado tema. Se os leitores-escritores do blog se concentram em
algo, isso com certeza interessará à mídia, que será afetada pelo consenso, da mesma forma
que a opinião pública é afetada pela mídia” (HAAG, p.3, 2006).

Esse novo meio eletrônico de jornalismo resgatou a exercitação do “faro” dos
repórteres, que saem a campo para descobrir notícias. O contrário do que acontece no jornal
de tinta e papel, em que os jornalistas trabalham mais sentados nas salas da redação. Consoante

5 Pesquisadora da IUPERJ e professora da UERJ, uma das poucas pesquisadoras acadêmicas a se debruçar sobre
o fenômeno dos blogs, em especial os de opinião.
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Melo (2003, p.78), “hoje, essa ação criativa dos repórteres está bastante limitada, pois o seu
trabalho diário se orienta pelas prescrições do pauteiro”.

É comum os blogs jornalísticos postarem notícias que só serão veiculadas nos jornais
impressos do dia seguinte. Isso pode ser constantemente comprovado, por exemplo, pelo
Blog do Josias. Ainda observamos que não só as práticas enunciativas submetem-se a uma
ordem discursiva, mas também as práticas de leitura. Ao parafrasear Chartier, Gregolin(2000)
acentua:

A leitura é assim, ao mesmo tempo, controlada e rebelde e vadia pois a recepção
sempre inventa, desloca, distorce. Nesse sentido, a vigilância do circuito nunca pôde anular a
liberdade do leitor na sua incessante atividade de buscar novos significados, deslocando,
criando, descobrindo. [...] ao mesmo tempo, esse leitor moldado pela materialidade encontra
frestas por onde interpretar novos significados. (GREGOLIN, 2000, p.31)

A partir do exposto, é possível concluir que a leitura é em parte controlada e em parte
livre, podendo o leitor produzir diferentes gestos de leitura, segundo Pêcheux (1997), por
meio da leitura de um arquivo. É interessante que ressaltemos a atenção dada ao leitor dentro
dos blogs jornalísticos. Diferentemente do que ocorre no ciberespaço, no impresso não é
dada muita abertura ao leitor. Melo não concorda com a pouca atenção dispensada ao leitor
dentro do jornalismo de papel e tinta:

O leitor deveria constituir o principal foco de atenção daqueles que produzem informação
de atualidade para a imprensa. Afinal de contas, é em função dele que os repórteres observam
os fatos, que os redatores escrevem matérias, que os editores decidem o que divulgar. O leitor
representa o outro pólo da totalidade jornalística [...].

Deveria ser. Mas não é. Pois o jornalismo se organizou e persiste sendo um processo de
transmissão de informações. Seu fluxo é unidirecional. (MELO, 2003, p. 172-173)

Talvez este seja um dos motivos das persistentes críticas sofridas hoje pela mídia
impressa: o leitor não participa ativamente do processo de produção jornalística, há entre o
editor e o leitor uma barreira que, segundo Melo (2003), deve ser rompida. Essa barreira foi
criada, em parte, pela editorialização da mídia impressa, tanto dos jornais quanto das revistas,
e vem sendo criticada com freqüência por leitores de weblogs e jornalistas-blogueiros, que
não aderiram à editorialização da mídia de papel e tinta. Abaixo, seguem alguns exemplos:

O fato de uma publicação jornalística ter uma opinião, porém, não justifica dar as
costas às notícias importantes que nela não se encaixem. Também acho complicado editorializar
o material. (Ainda sou daqueles antiquados que acreditam na diferença entre interpretação/

6 Da Universidade de Chicago, autor de The power and politics of blogs.
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análise e editorialização). Não acredito que isso “manipule mentes influenciáveis”. Mas, por
qualquer medida razoável, é mau jornalismo (SOARES, 2006, http://
observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=403IMQ001).

Marco Costa Costao, São Caetano do Sul-SP - T.P.A

A CartaCapital, a Veja, IstoÉ, Época, entre outras, não têm o direito de defender este
ou aquele governo. Isto cheira conluio político com interesses financeiros dos mais sórdidos.
Uma imprensa livre e democrática não pode andar de braços dados com o sistema vigente. O
papel da imprensa democrática é sempre defender os interesses do povo brasileiro. Quanto
aos estudantes que queimaram a revista Veja, não vejo nesta atitude falta da famigerada
democracia. Quando não se concorda com alguma coisa que vai de encontro com os interesses
do povo, nada mais justo que tomar atitudes desta natureza, porque isto chama-se democracia
de livre manifestação. Como sempre, a imprensa neste caso se acha a dona da verdade
(SOARES, 2006, http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=403IMQ001).

Com o advento dos blogs jornalísticos, nota-se que foi possível romper a barreira
citada, pois houve transformação no processo jornalístico por uma prática, aparentemente,
mais dialética, a que o leitor é convidado a participar, a expor sua opinião e ter uma possível
resposta do jornalista-blogueiro ou de outros leitores do blog. Melo acredita que romper essa
barreira constitui um desafio para o jornalismo impresso:

Romper a barreira que separa editor e leitor, produtor e receptor tem sido um

desafio para quantos pretendem que o processo jornalístico deixe de ser

meramente informativo (unidirecional) e se converta numa prática

comunicativa (bidirecional). (MELO, 2003, p. 173).

Entretanto, o pesquisador provavelmente não esperava que essa transformação se
desse por meio de um ‘novo’ jornalismo, um jornalismo digital. O jornalista-blogueiro propõe-
se a dar ampla liberdade a seu leitor para que ele, por meio de posts, concorde, polemize,
critique ou até mesmo desminta o seu e-texto.  É consenso na blogosfera afirmar que o blog
deve suscitar reações no leitor, caso isso não ocorra, não será bem sucedido.

Dentro dessas condições de leitura, é correto chamar o leitor de escrileitor ou co-
autor, uma vez que a autoria do texto é compartilhada. Ainda é importante lembrar que tudo
acontece em tempo real dentro do ciberespaço, diferentemente do jornal impresso. “O
imediatismo e a interação em tempo real, nesse discurso emergente, são características que
deixam o cibertexto muito mais atrativo para o leitor e escritor” (OLIVEIRA, 2006).  Como
afirma Rosen7,

7 Professor de jornalismo da New York University.
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8 Luís Frias: empresário e diretor-presidente da Empresa Folha da Manhã S/A. In:DINES, Alberto; VOGT,
Carlos; MELO, José Marques. A imprensa em questão. Campinas,SP: Ed. Unicamp, 2005

[...] a hegemonia do jornalismo como o guardião das notícias está ameaçada,

não por novas tecnologias ou por rivais, como se imaginava até então, mas

potencialmente, pelo público a que ele deveria servir: o leitor, transformado

em escritor, jornalista e editor. (apud HAAG, 2006, p.3):

Considerando o que foi apresentado, ou seja, que o surgimento de um novo suporte
digital midiático propicia ao jornalista a oportunidade de explicitar sua subjetividade e dá voz ao
leitor, colocando-o como um co-autor da notícia, podemos afirmar que emanam da sociedade
vários questionamentos, críticas e dúvidas: muitos afirmam ser os blogs uma nova forma de
jornalismo; outros não os aceitam como instrumento jornalístico.

Conseqüentemente, surge uma questão: será o fim do jornalismo impresso? Segundo
Aroso (apud OLIVEIRA, 2006), “muitos autores preconizam o fim da profissão de jornalista e
do jornalismo tal como conhecemos”.

Frias8 (1997) questiona o futuro do jornalismo de papel e tinta em um mercado cada vez
mais eletrônico e computadorizado. Diz ainda acreditar que um dia o jornal eletrônico substituirá
o impresso. Conforme Mesquita (1997, p.62), “embora esses meios [digitais] ainda não atinjam
o público que o jornal atinge, este irá passar por uma transformação profunda e dramática,
mesmo que não desapareça. Mas não acredito que o jornal continue sobrevivendo nos próximos
50 anos”.

Há algum tempo, era a investigação que dava qualidade e diferenciava o jornalismo da
mídia impressa, de acordo com Patarra9 (1997); hoje, a investigação da notícia já se faz presente
nos blogs jornalísticos, ou seja, aquela diferença de algum tempo não existe mais.

Com certeza ainda é cedo para afirmar que o jornalismo impresso será substituído pelo
jornalismo digital. Mas é necessário e interessante observar que, a cada dia, mais pessoas se
interessam em buscar informações no meio virtual, principalmente nos weblogs, “o mais novo
astro de audiência na Internet”, conforme anunciam jornais, revistas, a própria mídia digital e
defende Oliveira (2006).

Essa aceitação dos blogs jornalísticos como uma nova mídia traz à tona uma pergunta:
como o leitor vê esse novo jornalismo – como fonte de informação ou como espaço de discussão
para construir e formar opinião?
Sabemos, a partir de Pêcheux (1990, p.83), que “todo processo discursivo supõe a existência
dessas formações imaginárias”, ou seja, vemos funcionar certa espécie de formações imaginárias
que designam “o lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles se fazem
de seu próprio lugar e do lugar do outro” (Idem, p.82). Esses lugares são representados na
estrutura de uma formação social nos processos discursivos colocados em jogo.
Sendo assim, o leitor digital ocupa o lugar e o discurso do outro, o blogueiro. Para que se
responda à questão colocada anteriormente, é preciso que observemos a imagem que o leitor
atribui ao discurso do blogueiro a partir dos comentários postados por ele (leitor) no espaço
virtual. Dessa forma, teremos que analisar como são lidos os textos dos blogs, ou melhor, como
se dão essas práticas de leitura, investigando a que ordem discursiva os gestos de leitura obedecem.
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Análise

A partir da análise que se segue, tentaremos responder à questão levantada a respeito
de como o leitor digital lê e interpreta essa nova mídia representada pelos blogs jornalísticos.
Serão examinados alguns comentários dos blogs de Josias de Souza e de Luís Weis. Inicialmente,
percebemos que os posts dos leitores virtuais seguem a mesma tônica dos blogs jornalísticos,
citada anteriormente – informalidade e subjetividade.

 [Chiquito] [Rio]
Deixa o hómi trabalhar, jornalista. —————>Vai ser ótimo pra gente que não suporta as
suas alopradices, ver que, quando elle se ferrar, não vai poder expulsar o Zé Sai Daí, que antes
traficava os integrantes da sua republiqueta de araque.————————> Entendeu? Agora,
quem vai ter que ser catapultado vai ser elle mesmo, pois não terá a quem culpar, tampouco
dizer que foi traído, kkkkkkkkkkkkk! 09/11/2006 06:58 (Blog Josias de Souza – http://
www.josiasdesouza.folha.blog.uol.com.br).

douglas  puodzius, pesquisador (sao paulo/SP)
Enviado em 14/11/2006, 1:42:44 PM

O interessante é iniciar uma matéria do nada e depois sair por aí, como se diz,
repercurtindo a matéria. Obviamente, os parlamentares de oposição devem estar nesse
momento, como de costume, fazendo centenas de discursos sobre a bombástica matéria do
Estadão. É só assistir a tv camara ou a tv senado e a diversão é garantida... É um tal de ler
matéria de jornal e fazer discurso inflamado sobre a “verdade” que ali se encontra, que parece
o anuncio do final dos tempos. Durante os discursos, cujas as vozes vão se revezando no
pulpito, sempre aparece um aparteante com outra informação Bomba de algum Blog, geralmente
do Noblat, dando mais conscistencia ao tema. No dia seguinte, lá vem as repercussões sobre
a matéria sem pai e nem mãe da vespera. E assim seguimos orfãos de informação, ou, a
informação orfã nos persegue. De qualquer forma, sempre podemos dar melhor utilidade a um
jornal velho (embrulhar carnes ou ...) o problema é o que fazemos com o radio, a tv e a
internet... Com relação ao tema. A unica coisa que sei, foi que a oposição ficou por dias
dizendo que o pessoal da tv camara alterou o horario de reprise dos seus importantes discursos
e que tal atitude ocorrera pelo governismo do pessoal da tv estatal. Acho que isso poderia ter
entrado na matéria do estado, Mas, talvez o jornalista não seja tão informado quanto eu, ou
talvez porque isto não venha de fontes desconhecidas (http://
www.josiasdesouza.folha.blog.uol.com.br).

Como se pode notar, a tônica referida é levada ao extremo nos exemplos: a
subjetividade aparece tanto pela primeira pessoa quanto por meio da opinião do leitor, da
ironia e do cinismo dos trechos, sendo nítida também a informalidade da língua escrita. No
primeiro exemplo, ela é facilmente perceptível na seleção do léxico, na pontuação que simula

9 Judith Patarra: jornalista e redatora da revista Caras, Editora Abril.
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a fala e na expressão “kkkkkkkkkkk”, que representa um sinal digital usado em salas de bate-
papo, no orkut, em e-mails, para simular o riso. Já no segundo trecho, a linguagem informal é
notável por meio das expressões lexicais “como de costume”, “como se diz”, e da falta de
revisão textual, configurada pela ausência de alguns acentos gráficos e pelos erros de grafia.

Além da subjetividade e da informalidade, percebemos também que cada comentário,
referente a um mesmo e-texto, representa um gesto de leitura (PÊCHEUX, 1997), visto que
cada leitor lê o arquivo de maneira diferente, pois tem memória e historicidade diferentes.

Abaixo colocamos um grupo de exemplos – retirados do Blog do Josias – e
procuramos demonstrar, com a clareza desejável, o que foi relatado no parágrafo anterior.

[Rogério Viana] [Curitiba - PR - Brasil]
Esta charge do Angeli é emblemática. Lula adoraria criar um manual de redação para todos os
jornalistas que (ainda) não usam aquela indefectível estrelinha vermelha no peito, no coração
ou no bolso. Ontem, lá na Venezuela, depois da breve lua-de-mel com jornalistas brasileiros,
Lula voltou a atacar “azelites” e a imprensa do nosso país, aquela que não está alinhada com
ele. Antes, teve oportunidade de enfiar mais uma azeitona na empada do anedotário que criou
de si próprio. Chamou a Venezuela de Bolívia! Lula continua comportando-se como se fosse
aquele destemperado líder sindical aboletado na carroceria de um caminhão nas antigas
manifestações no ABC metalúrgico. Não. Ele é o presidente do Brasil e se esquece disto ao
fazer discursos sem preparação e sem tratar as relações institucionais entre países como se
falasse para seus “cumpanhêro”. Falando nestes, mais um abandonou o barco lulista. Foi-se
Gushiken. Lula parece que vai “despetizando” seu governo, aos poucos. Sempre longe daqui.
14/11/2006, 08:42 (http://www.josiasdesouza.folha.blog.uol.com.br).

 [Glok] [Itapetininga]
Só terá uma página, é proibidu fala mal do presidenti e mete o pau na eliti. (Só que eu numsei
quem é, para resumi são os que fala mal di min e dos companheiru)  14/11/2006, 09:09 (http:/
/www.josiasdesouza.folha.blog.uol.com.br ).

[constantino kaváfis] [Brasília]
Querem sempre negar mas a atuação da maior parte da imprensa brasileira nos últimos meses
foi horrível. Quiseram manipular nossa democracia, difamaram pessoas sem provas,
romancearam no intuito de liquidar com determinadas pessoas e partidos políticos. Eu, como
cidadão brasileiro, me senti e me sinto dentro de uma ditadura onde os barões donos da
imprensa e seu exército lamentável de pobres jornalistas assalariados que dependem do emprego
e por isso deixam a ética em segundo plano têm condições de dirigir uma grande parcela da
opinião pública atropelando os outros impunemente... Seria isso democracia? Não quero
censura, mas quero IMPRENSA DEMOCRÁTICA E UM CONSELHO FEDERAL DE
JORNALISMO para sinalizar abusos e coibi-los... os médicos, os engenheiros, os advogados,
etc. o têm, por que os jornalistas e jornais também não deveriam ter? 14/11/2006, 09:17
(http://www.josiasdesouza.folha.blog.uol.com.br).
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[Nascimento] [João Pessoa - PARAIBA]
14.11.06-9:50 Oi, Josias. Lula nem censurou nem pretende jamais amordaçar a imprensa.
Agora tem o direito de defender-se de todo ataque injusto, malicioso, improcedente. O
jornalismo, para servir à democracia, tem de observar, antes de tudo, um mandamento: ser
imparcial. Vejamos um exemplo: os atrasos nos aeroportos dizem que existem problemas a
serem resolvidos, que são necessários mais controladores, treinamento, segurança e conforto
para o usuário. Daí a tratar questões como essas com o rótulo de caos, descalabro,
incompetência, indiferença etc. é apelar, no mínimo, para o incitamento de mamutes que podem
agrupar-se e querer atropelar a democracia. Já vi este filme antes pois desde o idos de 1950
que assisto ao espetáculo bufo da imprensa brasileira atrás da conquista do poder. Ela se faz
de vítima, exibe o rosto de uma dama ofendida que, entre lamúrias, pede aos seus cativos
leitores que a vinguem, que a amparem. E o pior é que sempre encontra apoio para suas
ambições desmedidas. 14/11/2006, 11:11 (http://www.josiasdesouza.folha.blog.uol.com.br).

[Tiago Coel] [Rio de Janeiro - RJ - Brasil]
Cara, tá pra nascer cartunista mais talentoso, genial, direto e sarcástico q o Angeli. Ele consegue
dizer tudo com um simples desenho. Genial. 14/11/2006, 11:11(http://
www.josiasdesouza.folha.blog.uol.com.br).

Esse grupo de comentários remete a uma charge do Angeli (Anexo I), postada no blog
do Josias, que faz referência à necessidade de elaboração de um novo manual de redação
para o jornalismo brasileiro. Essa charge foi feita após o presidente Lula ter proferido grandes
críticas à mídia brasileira em um discurso na Venezuela.

No primeiro exemplo do grupo, Rogério comenta a charge, deixando perceber que
concorda com o que foi ironizado. Além disso, o comentário contextualiza o momento histórico
em que a charge foi criada e recupera vários outros discursos anteriores e simultâneos à charge,
a fim de produzir uma crítica severa ao presidente Lula, ou seja, o comentarista relaciona fatos
por meio do interdiscurso, acionando a memória, o seu arquivo, e elabora o seu comentário.

O trecho em seguida apenas relata o que, segundo o comentarista, constará nesse
virtual novo manual de redação. Glok, para tanto, utiliza-se de uma linguagem bem próxima da
fala. Na realidade, parece que ele quer simular a fala de Lula, pois recupera trechos de discursos
pronunciados pelo presidente: “eu num sei”, “companheiru”. Já o terceiro exemplo contém um
discurso contrário tanto ao da charge quanto ao dos trechos já discutidos. Constantino produz
um discurso crítico em relação à mídia e favorável à sua regulamentação.

É interessante o quarto trecho citado, porque já se inicia a partir do fato que deu
origem à charge do Angeli: o pronunciamento político de Lula na Venezuela. O comentário
contém um discurso que condena as atitudes parciais da mídia, por meio de exemplos
recuperados no arquivo do comentarista e acusa a mídia de se colocar no papel de vítima.
Diferentemente dos demais, o último comentário, apesar de manifestar um discurso que concorda
com a crítica mediada pela charge, não o faz diretamente. O comentarista faz um elogio ao
chargista e deixa implícito no texto o seu ponto de vista.
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Com esse levantamento dos diferentes gestos de leitura por parte dos leitores digitais,
podemos perceber que cada um que lê o texto postado no blog pelo jornalista-blogueiro
expressa o seu ponto de vista ao mesmo tempo em que discute, critica ou elogia o discurso do
blogueiro. O leitor não busca no blog visitado apenas informação, mas também propõe uma
discussão a respeito do tema em questão.

Dessa forma, podemos afirmar que o leitor virtual é ativo e ocupa uma posição de co-
autor do texto total, ou seja, é um escrileitor, colaborando na produção da notícia, uma vez
que ajuda os comentaristas posteriores a formar uma opinião a respeito do tema. De certa
forma, os comentários representam uma maneira de balancear a notícia do novo suporte
jornalístico, caracterizado por não priorizar nem a objetividade nem a imparcialidade.

De acordo com as “formações imaginárias” de Pêcheux (1990), podemos concluir
que o destinatário do e-texto do blogueiro não preenche uma posição apenas de leitor em
busca de informação. Ele vai muito além, pois fala de um lugar de comentarista e analista do
discurso postado e do próprio lugar do blogueiro, já que diversas vezes percebemos que ele
fala diretamente com o blogueiro e não só de seu discurso.

[amora] [RJ]
Josias parabéns pelo seu blog, está sempre atualizado. Não facilite a vida de nenhum quadrilheiro
que se utilize de cargo publico para beneficios pessoais ou partidários tenha ele a quantidade
de votos que for, afinal o clientelismo ainda é uma vergonha em nosso país. 08/11/2006, 19:36
(http://www.josiasdesouza.folha.blog.uol.com.br).

Ainda com relação às formações imaginárias e aproveitando o exemplo citado, é
possível analisar a imagem que o leitor (destinatário do blog) constrói de seu destinador, ou
seja, que lugar ocupa o blogueiro dentro da perspectiva do seu destinatário. Observamos que,
para o leitor digital, pelo tom informal e subjetivo que utiliza – não tomamos por base somente
o exemplo mencionado, mas também os demais utilizados anteriormente – o blogueiro ocupa
o lugar de alguém “próximo” de seus leitores. Ou melhor, para os leitores, o blogueiro não fala
de uma posição social de jornalista, mesmo que ele também tenha essa posição fora do meio
virtual, como é o caso de Josias de Souza, colunista da Folha de São Paulo, mas ocupa um
lugar de pessoa íntima e amiga, mesmo que virtual.

Há, possivelmente, entre leitor e blogueiro, uma intimidade virtual perceptível pela
maneira como eles referem-se um ao outro, e também pelo fato de a internet propiciar uma
proximidade à distância. Esta é, porém, uma outra discussão que provavelmente renderia um
outro artigo.

Considerações Finais

Conforme o que já foi exposto, percebemos que o leitor não acessa os blogs políticos
como o intuito único e exclusivo de buscar informação. Sabemos que existem vários outros
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meios de buscar informação, como as revistas e os jornais televisivos, impressos ou online.
Os leitores, além de informação, procuram também um espaço onde possam expressar suas
opiniões, discutindo o tema abordado pelo blogueiro.

Na realidade, o leitor é convidado a participar do processo jornalístico, ajudando a
transformá-lo em uma comunicação interativa. Como já foi dito, um blog que não suscite
reações do leitor não é bem sucedido, ou seja, o blog precisa da participação do leitor para
sobreviver.

E o leitor, a quem até então era praticamente vedado participar do jornalismo tradicional,
aceita com grande entusiasmo essa nova maneira virtual de participar da construção da notícia
e partilhar a autoria do texto com o blogueiro. Observamos também que o leitor, aparentemente,
tem ampla liberdade para ler o texto postado, uma vez que produz diferentes gestos de leitura,
que são aceitos e editados pelo blogueiro. É importante ressalvar que o sujeito é, aparentemente,
livre para expressar o que pensa, no entanto, podemos observa nos comentários diferentes
formações ideológicas, muitas delas reforçando o jágicas, muitas delas reforçando o j nos
comenta virtual que faz parte do c( dito do blogueiro.

Dessa forma, acreditamos que o blog constrói a formação imaginária de um “espaço
de liberdade”, tanto para o blogueiro, que se expressa subjetiva e informalmente, quanto para
o leitor, que pode manifestar sua opinião e também criticar, discutir ou elogiar o discurso do
blogueiro. Tais discussões apresentam-se como importantes, pois simulam ajudar a balancear
o teor informativo do blog, ou seja, contribuir para mostrar os dois lados da notícia e formar
opinião de um modo mais coerente. No entanto, percebemos que o jornalista, apesar de
mostrar-se aberto e livre para o que dizer, na realidade continua ligado às formações ideológicas
do jornal tradicional que representa, como o jornalista Josias de Souza liga-se ao jornal Folha
de São Paulo, que lhe confere credibilidade e status de jornalista experiente. E também ‘controla’
a publicação dos comentários.

 Mesmo assim, o número de blogs cresce como uma “bola de neve” e eles são cada
vez mais aceitos como uma nova mídia, não por serem informativos, mas por representarem
um espaço de discussão para se construir e formar opinião.

Readers and imaginary formation in journalistic blogs

ABSTRACT: Journalistic blogs have made it possible for the reporter/blogger’s subjectivity
appear explicitly and have given right to the reader to express his/her opinion, transforming him
into a co-author of this kind of e-texts. Considering the changes and questions derived from the
advent of this type of blog, this current article investigates how the reader sees this new digital
journalism: either as a source of information or as room to build and shape opinions. As a part
of the theoretical perspective a  french approach about discourse studies and social sciences
were elected to contribute to this reflection. The main part of the analysis include journalistic
blogs like Souza, Josias from Folha de São Paulo and Weis, Luís from Observatório da Imprensa.
It was realized that readers have an imaginary formation related to freedom of opinion and the
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participation in building up   information . Although the reader take part of the discussion, a
reality simulation is created due to the repetition of the reporter/blogger comments.

KEYWORDS: Linguistic; Blog; Journalism.

Referências Bibliográficas

BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
p. 263.

DINES, Alberto. et. al. (Orgs). A imprensa em questão. Campinas, SP: Editora Unicamp,
1997.

FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, 1999.

GREGOLIN, Maria Rosário V. Da tela à teia do jornal online. Revista Nexos: Estudos em
comunicação e educação. Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo: Editora Anhembi
Morumbi, ano IV, n. 6, p. 25-41, 1º semestre, 2000.

HAAG, Carlos. Quem tem poder sobre o quarto poder? Blogs desmitificam jornalismo e
pautam noticiários. In: Revista Pesquisa FAPESP, agosto/2006. Edição 126. Disponível
em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/extras>. Acesso em: 25 ago. 2006.

MELO, J. M. Jornalismo Opinativo: gêneros opinativos no jornalismo brasileiro. 3. ed.
Campos do Jordão: Mantiqueira, 2003.

OLIVEIRA, Maria Regina M. Práticas de discurso e de leitura em blogs jornalísticos. In:
NASCIMENTO, Edna Maria Fernandes do; OLIVEIRA, Maria Regina M.; LOUZADA,
Maria Silvia Olivi. Processos enunciativos em diferentes linguagens. Franca, SP: Unifran,
2006.

PÊCHEUX, Michel. Ler o arquivo hoje. In: ORLANDI, Eni P (Org). Gestos de leitura: da
história ao discurso. 2. ed. Campinas, SP: Editora Unicamp, 1997.

_______. Análise automática do discurso (AAD-69). In: GADET, F. HAK, T. (Orgs). Por
uma análise automática do discurso: uma introdução à obra de Michael Pêcheux. Tradução
de Bethânia S. Mariani [et. al] Campinas: Ed. Unicamp, 1990. p. 61-105.



213Multiciência, São Carlos, 9: 200-213, 2008

ESCRILEITORES E FORMAÇÕES IMAGINÁRIAS EM BLOGS JORNALÍSTICOS

SOARES, Marcelo. Imprensa em questão. In: OBSERVATÒRIO DA IMPRENSA. Disponível
em: <http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=403IMQ001>. Acesso em:
17 out. 2006.

SOUZA, Josias. Blog do Josias: nos bastidores do poder. In: FOLHA ONLINE. Disponível
em: <(http://www.josiasdesouza.folha.blog.uol.com.br>. Acesso em: 15 nov. 2006.

WEIS, Luís. Verbo Solto. In: OBSERVATÒRIO DA IMPRENSA. Disponível em: <http://
observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/>. Acessado em: 15 nov. 2006.



214 Multiciência, São Carlos, 9: 214-227, 2008

Thiago T. Cobra, Eliane P. Crescenti

SURGIMENTO DOS NÚMEROS E A ESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE
NUMERAÇÃO: UM OLHAR SOBRE A HISTÓRIA
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RESUMO: Este artigo foi elaborado a partir de uma pesquisa realizada pelo grupo GEPICEM3,
vinculado ao curso de Licenciatura em Matemática da UNICEP. Teve como objetivo realizar
um resgate histórico sobre a origem dos números da antiguidade e ser um subsídio para o
professor de Matemática em formação e em atuação. Trata das origens primitivas dos números
e dos sistemas de numeração egípcio, babilônico, romano, grego, chinês e hindu e algumas
considerações sobre o seu ensino.

PALAVRAS-CHAVE: Números; Sistemas de numeração; História da matemática; Ensino de
matemática.

Introdução

Olhe! Há duas nuvens no céu, três carros passaram e uma bicicleta está parada. O ser
humano, assim como alguns insetos e pássaros, tem o que os cientistas chamam de senso
numérico, ou seja, a capacidade de observar conjuntos e determinar quantidades. Mas o
homem foi além desse conceito e desenvolveu um atributo muito mais sofisticado: a contagem.
Com ela podemos mensurar conjuntos que vão muito além do senso numérico.

A Matemática é um “prédio” que começou a ser construído há muito tempo por nossos
mais antigos antepassados e ainda se encontra inacabado. De períodos em período, a estrutura
desse prédio é revista, idéias antigas e ultrapassadas dão lugar a novas descobertas.

Como afirma MACHADO (1993), a Matemática é um sistema de representação
construído a partir da realidade e a partir do qual se constrói o significado dos objetos, das
ações, das representações. “Contar, medir e observar formas geométricas são expressões da
mente humana que refletem a razão contemplativa e a busca da perfeição estética” (FREITAS;
BITTAR, 2004, p.13), como fizeram os povos antigos ao estruturarem seus sistemas de
numeração, uma vez que as necessidades da vida de suas sociedades conduziriam às
necessidades de reconhecer e comparar quantidades, como quantidade de animais dos

1 Aluno do Curso de Licenciatura em Matemática do Centro Universitário Central Paulista (UNICEP). 14815-000, Ibaté, São Paulo. e-mail:
ticobra6@yahoo.com.br
2 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, São Paulo, área
Matemática e Ciências; 13574-290, São Carlos, São Paulo. e-mail: eliane.crescenti@itelefonica.com.br.
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rebanhos, quantos animais haviam nascido, quantas luas se haviam passado, quantas pessoas
moravam em seus povoados. Com isso, “o homem primitivo desenvolveu o ato de contar” e
“a idéia de quantidade está diretamente ligada às perguntas: quantos? quantas?” (CENTURIÓN,
2002, p.10).

Para responder a essas perguntas, hoje utilizamos os números, mas estes não existiram
tal como os conhecemos atualmente e nem mesmo a idéias de número existia, pois houve uma
época em que o homem não sabia contar (CENTURIÓN, 2002).

A partir da necessidade da contagem e da correspondência surgiu, a idéia de número,
sendo estes uma qualidade que os conjuntos possuem, cuja representação se dá por meio de
símbolos denominados numerais. Assim, numeração é o processo utilizado para representar
quantidades e o ato de utilizar símbolos para representar números (CENTURIÓN, 2002).

A presença hoje dos números possui várias funções, como: localizador, ordenador,
quantificador, cardinalidade, ordinalidade, cálculo, mensuração. Como explica LORENZATO
(2006, p.29), “pesquisas realizadas nas últimas décadas revelam que o campo conceitual do
número é constituído de inúmeras variáveis”, como: correspondência um a um, cardinalidade
de um conjunto, ordinalidade na contagem, contagem seriada um a um, contagem por
agrupamentos, composição e decomposição de quantidades, reconhecimento da simbologia
numérica, reconhecimento da simbologia operacional, representação numérica,
operacionalização numérica, percepção de semelhanças, de diferenças, de inclusão, de
invariância.

A formação do conceito de número, portanto, consiste em um processo complexo e
longo, contrariamente ao que se pensava até recentemente, com o ensino dos números
privilegiando o reconhecimento dos numerais (LORENZATO, 2006).

A partir dessas constatações, surgiu o interesse por investigar sobre os números e
sobre os sistemas de numeração. Algumas questões foram levantadas: como surgiram os
números? Como se estruturaram e como se desenvolveram os sistemas de numeração? Como
os ensinar e os tornar mais significativos aos alunos da escolaridade básica?

Buscamos, então, realizar uma investigação que contemplasse respostas a essas
indagações, cujo objetivo consistiu em realizar um resgate histórico a fim de compreender as
necessidades que levaram os homens primitivos a criar os números e a maneira como se deu
esse processo.

O estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica, com levantamento de dados
em livros, revistas científicas e sites educacionais sobre o tema e a confecção de material
didático: o ábaco.

A partir desse estudo, elaboramos um material didático contendo conceitos teóricos
sobre o tema, bem como a construção do ábaco, cuja finalidade é a de ser um recurso didático
para auxiliar no ensino do número e das operações básicas no sistema decimal.

Este artigo foi, então, elaborado a partir de uma pesquisa realizada pelo grupo
GEPICEM, vinculando as disciplinas Instrumentação e Prática para o Ensino de Matemática,
História da Matemática e Introdução à Pesquisa em Educação Matemática do curso de
licenciatura em Matemática da UNICEP.
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Origens Primitivas do Número

As noções matemáticas datam de milhões de anos antes da humanidade.  No ‘Descent
of man’, uma das conjecturas de Darwin é que alguns animais superiores tinham capacidade
de memória e imaginação; hoje, esse fato está provado a partir de pesquisas que mostram que
o senso numérico e as capacidades de distinguir formas, tamanhos e ordens não são restritos
apenas ao gênero humano.

As grandes civilizações surgiram às margens de grandes rios e dependiam,
essencialmente, da agricultura para sobreviverem. Para tanto, necessitavam do uso da geometria
e da contagem para, por exemplo, dividir as terras entre os agricultores ou mensurar o tamanho
da produção.

Nossos antepassados, porém, não se limitavam a desenvolver conceitos só para
problemas práticos, mas também pelo prazer de conhecer. Nesse aspecto, um dos povos que
mais se destacou foi o grego.

É provável que a idéia de número tenha surgido mesmo antes de o homem saber que
o estava utilizando, nas tentativas de perceber seu habitat natural. Como, por exemplo, quando
pensava na diferença entre ‘um’ e ‘muitos’.

A percepção de número deu-se gradualmente e admite-se que esse fato ocorreu
concomitantemente à descoberta do fogo há 300.000 anos a.C.. O homem desenvolveu essa
percepção provavelmente por meio de comparações do tipo “um par de lobos”, “um par de
orelhas”, a correspondência entre as mãos e os pés, dentre outros fatores que sugerem
semelhanças. Não se sabe ao certo quando foi inventada a contagem, mas sabemos que há
evidências desse surgimento que datam de cinqüenta mil anos atrás.

É interessante perceber que muitas línguas antigas reservam em sua grafia distinção
entre ‘um’, ‘dois’ e ‘muitos’, este último equivalendo a três ou mais. Esse fato pode ser
comprovado observando a grafia do número três em diversas línguas:

Hoje fazemos distinção apenas entre singular e plural, ou seja, um ou mais de um.
Uma das formas de contar é a primitiva correspondência biunívoca, usada por pastores

de ovelhas. Ela consistia em estabelecer uma correspondência biunívoca entre animais e
pedrinhas, ou seja, para cada ovelha que tinham guardavam uma pedrinha, assim poderiam
descobrir se alguma ovelha poderia estar perdida ou saber quantos animais possuía sem que

Português: três

Grego: tre

Inglês: three

Russo: tri

Francês: trois

Polonês: trzy

Italiano: tre

Hindu: tri

Alemão: drei

Latim: tres
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houvesse necessidade de tê-los por perto. O “sistema de pedrinhas” também era utilizado
para controlar quantidades de outros grupos, talvez daí tenha surgido o nome cálculo usado
hoje, já que pedrinha, em Latim, é calculus.

Pelo fato de pedras não serem o que podemos chamar de um bom “conservador de
informações”, já que o sistema é inviável quando se têm centenas ou milhares de objetos no
conjunto, os pré-históricos, às vezes, faziam marcas em pedaços de madeira ou ossos para
conservar as informações numéricas.

As pedras eram dispostas, normalmente, em grupos de dez, porque tal número lhes
era familiar, já que era o mesmo número de dedos das mãos e dos pés de uma pessoa. Disso
resulta o fato de que hoje usamos a base decimal, simplesmente por causa de nossa
anatomicidade. BOYER  (2003) observa que seria mais conveniente que o Homem de Cro-
Magnon tivesse em cada mão e pé quatro ou seis dedos, já que, dado este fato, segundo ele,
o sistema de numeração seria mais simples.

O intercâmbio de conhecimento entre as grandes civilizações foi grande e importantíssimo
para o desenvolvimento da Matemática, o ábaco que teve papel crucial no desenvolvimento
do sistema de numeração, não tem procedência definida, sugere-se apenas que tenha sido
criado pelos acadianos (povo que vivia na Acádia, região superior da Mesopotâmia, situada à
margem esquerda do Rio Eufrates), mas sabe-se que foi difundido por meio dessa “troca” de
saber.

A história da Matemática é, com freqüência, subdividida em partes, cada uma delas
falando sobre uma grande civilização. Contudo, é importante que se tenha em mente que essa
subdivisão, como ressalta BOYER (2003), é feita para que se possa compreender com mais
facilidade os dados históricos, já que muitas sociedades coexistiram e, com exceção dos
maias, mantinham um ativo intercâmbio de mercadorias e conhecimento.

Descreveremos algumas civilizações e suas formas de contagem, simbologia e sistemas
de numeração.

Egípcios

Os egípcios tinham um sistema numérico decimal representado por hieróglifos. Usavam
símbolos para a unidade, para a dezena, para a centena, para o milhar, para a dezena de
milhar, para a centena de milhar e para o milhão.

Com a descoberta da Pedra de Rosseta, que continha uma mensagem em três escritas
(grega, demótica e hieroglífica), fato comum na época, pode-se, o que há muito tentavam sem
sucesso, interpretar os hieróglifos, já que havia domínio sobre a escrita grega. Com esse
importante passo, estava decifrada a numeração hieroglífica, que teria surgido há
aproximadamente três mil anos a.C.. A seguir, é possível observar a representação dos
hieróglifos usados para representar os números:
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Numerais egípciosii

Embora o desenvolvimento da Matemática entre os egípcios tenha sido rápido, ela
ficou inerte durante dois mil anos. O sistema continuou decimal, porém, os símbolos foram
alterados e outros, mais simples, substituíram alguns dos antigos, o que facilitou em muito a
representação. O único inconveniente foi que o número de símbolos que precisava ser
memorizado era bem maior, como se observa a seguir:

Numerais egípciosiii
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Mesopotâmicos

As civilizações mais antigas da Mesopotâmia são conhecidas como babilônicas. BOYER
(2003) destaca que essa designação não é inteiramente verdadeira.

Os mesopotâmicos usavam a base sessenta (sexagesimal). Esse era o sistema
fundamental dessa sociedade e, provavelmente, foi muito forte, porque, apesar de o sistema
decimal ser grande predominante nas sociedades atuais, ainda há resquícios do sistema usado
na Mesopotâmia. Um exemplo claro é a contagem do tempo.
Os dois símbolos usados para representar unidades e dezenas propiciaram a possibilidade de
representação de qualquer inteiro, não importando seu tamanho (fato esse que, assim como
com a numeração mesopotâmica, garante a eficácia de nosso sistema de numeração atual).
Damos a esse sistema de representação o nome de “notação posicional”, consistindo em cada
número ter um valor diferente em cada posição que ocupa, por exemplo, no número 22, o
primeiro dois é representado como 2×101, enquanto o segundo é a representação de 2100.

 Os algarismos 1 e 10iv

 Os algarismos de 2 a 9v

As dezenas de 10 a 50vi

Mesmo com toda a eficácia do sistema, este possuía uma falha: o número zero, que às
vezes era representado com um espaço vazio. O problema estava em alguns números como,
por exemplo, o “vinte e dois” e o “duzentos e dois”, que, embora tivessem significados diferentes,
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eram representados da mesma forma. Mesmo muitas vezes o contexto esclarecendo o que se
queria representar, a situação era inconveniente. Criou-se, então, um novo símbolo para a
representação do zero. O símbolo inicialmente era parecido com a letra minúscula “o” e,
evoluindo posteriormente, assemelhava-se a uma letra maiúscula “O”. Por fim, recebeu um
formato oval, parecido com o que temos hoje.

As antigas civilizações da Mesopotâmia desapareceram e, com elas, o seu sistema
numérico, restando alguns resquícios, como a contagem da hora, minutos e segundos (0 a 60).

Romanos

O sistema de numeração Romano é um sistema decimal. Esse sistema é utilizado até
hoje em representações de séculos, capítulos de livros, mostradores de relógios antigos, nomes
de reis e outros tipos de representações oficiais em documentos.

Esse sistema não se destinava ao uso em operações aritméticas, mas para representar
quantidades. Os símbolos utilizados pelos romanos eram sete letras, cada uma com um valor
numérico:

Essas letras obedeciam a três princípiosvii:
· Todo símbolo numérico que possui valor menor do que o que está à sua

esquerda deve ser somado ao maior;
· Todo símbolo numérico que possui valor menor do que o que está à sua direita

deve ser subtraído do maior;
· Todo símbolo numérico com um traço horizontal sobre ele representa milhar e

o símbolo numérico que apresenta dois traços sobre ele representa milhão.

Assim, o numeral 1988 poderia ser representado da seguinte maneira:

MDCCCLXXXVIII

que significa

  1000+500+100+100+100+50+10+10+10+5+1+1+1 .

Já 1999 ficaria da seguinte forma:

MCMXCIX

que significa

 1000+(1000-100)+(100-10)+(10-1) 
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Além da dificuldade da realização de cálculos com esses símbolos, existia o problema
de não se poder representar consistentemente números maiores que 3999, já que,
primordialmente, o maior número representado por um símbolo era o 1000.

Gregos

Na Grécia parecem ter existido dois sistemas de numeração e, embora os dois usassem
base dez, um era mais antigo que o outro. Notação Ática (ou herodiânica) era o nome dado
ao mais antigo e o outro Sistema Jônio (ou Alfabético).

A notação ática baseava-se num esquema simples, semelhante ao primitivo sistema
de numeração hieroglífico egípcio. Os números de um a quatro eram representados por barras
verticais repetidas, para o cinco havia um símbolo especial, do seis a nove combinava-se o
símbolo do cinco com as barras verticais. Fica claro, com essas definições, a semelhança entre
o sistema ático e o romano, com exceção apenas das formas dos símbolos.

O sistema jônio já era usada no século 5 a.C.. Seu esquema de representação
empregava vinte e sete letras do alfabeto. Admite-se que não poderia ser o alfabeto atual
nesse sistema, já que este só tem vinte e quatro símbolos. Usavam-se nove símbolos para
inteiros menores que 10, nove para múltiplos de 10 inferiores a 100 e nove para múltiplos de
100 inferiores a 1000.

Como os símbolos eram letras, esse sistema tinha o inconveniente de tornar o processo
de cálculo muito mais complicado.

Chineses

A civilização chinesa, apesar de ser mais antiga que a grega e a romana, merece menos
credibilidade do que essas duas últimas. Devido aos grandes “obstáculos” pelos quais a
civilização em questão passou, como, por exemplo, o fato de muitos documentos terem sido
queimados por ordem dos imperadores chineses, a influência desta sobre as demais foi diminuída.

O sistema chinês foi unicamente decimal, diferente dos outros povos. Dois sistemas de
numeração foram usados desde os primitivos: um tinha como predominância um princípio
multiplicativo e outro a notação posicional. No primeiro, usavam-se símbolos para os números
de um a dez e outros diferentes para representar as potências de dez; no segundo, era usado
o sistema de notação posicional.

Como na babilônia, foi tardia a criação de um símbolo especial para o zero.

Caracteres tradicionais do sistema numérico chinês antes da criação do zeroviii
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Hindus

Um destaque especial deve ser dado a essa civilização, já que ela é a base de nosso
sistema de numeração atual (hindu-arábico).

Inicialmente, os hindus usavam uma notação por extenso para os numerais, os nove
primeiros tinham representações independentes. A representação dos números era feita na
ordem das potências de dez, da menor para a maiorix:

Então, o número 3.709, por exemplo, ficava assim representado: nava sapta sata  ca
trisahasra

Há aproximadamente 4000 anos, os hindus tinham um alto nível de civilização e, como
não poderia deixar de ser, esse tipo de sociedade possuía linguagem escrita e sistema de
numeração próprio. Esse sistema não é ainda o que usamos hoje. Séculos mais tarde, foi
criado um sistema de base 10, no qual cada dezena recebia um nome, assim como cada
centena e milhar. Mas, ao invés de fazer como hoje, de acordo com as potências decrescentes
de 10, os hindus, por volta do século IV d.C., escreviam os números em ordem crescente das
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potências de 10, como representado anteriormente. Eles começavam pelas unidades, depois
pelas dezenas, pelas centenas e assim por diante. Não existem muitos documentos que tratam
sobre essa representação e, conseqüentemente, não podemos dizer com precisão em que
momento e como aconteceram esses fatos. Entretanto, é possível afirmar que houve contato
entre hindus e outros povos, principalmente com os babilônios. Por isso, os hindus influenciaram
e foram influenciados por esses povos também.

Em virtude da grande repetição que ocorria com as potências de 10, por volta do
século V d.C., os matemáticos e astrônomos hindus resolveram abreviar a notação, retirando
os múltiplos de 10 que apareciam nos números grandes:
o número 12.345 que era escrito como

pañca caturdasa trisata dvisahasra ayuta

 passou a ser escrito apenas por

pañca catur tri dvi dasa,

que significa 12345 = 5 + 410 + 3100 + 21000 + 110000.

Ocorria, porém, o mesmo problema citado com os babilônicos, quando se queria
representar os números “trinta e um” e “trezentos e um”:

301 = dasa tri     que significa     301 = 1 + 3  100

31 = dasa tri     que significa     31 = 1 + 3  10

Passou-se, então, a ser usado um símbolo para a reapresentação do zero, símbolo
este que não foi criação dos hindus. Imagina-se que tenha sido fruto do intercâmbio entre
hindus e babilônios.

Devido à Igreja Católica Apostólica Romana, o sistema de numeração romano foi
estabelecido e teve seu uso amplamente difundido na Europa e, conseqüentemente, criou
raízes profundas. Esse fato foi um dos problemas com o qual o sistema hindu de numeração
deparou-se ao chegar à Europa. Nós, que conhecemos os dois sistemas em questão, sabemos
das enormes vantagens do sistema criado pelos hindus, porém, isso não foi levado em
consideração. Somente após alguns séculos, o sistema hindu, que hoje é conhecido como
hindu-arábico (já que foram os árabes que o estudaram e o disseminaram), começou a ter sua
superioridade aceita. Contudo, oficialmente, o sistema vigente ainda era o romano, sendo que
o hindu era usado na clandestinidade. A perseguição ao sistema hindu foi forte, mas não
conseguiu deter sua disseminação e, posteriormente, sua imposição sobre o sistema romano.
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Com o tempo, os algarismos que representavam o sistema hindu foram reproduzidos
por copistas, já que a imprensa ainda não existia.  Cada copista tinha sua própria caligrafia, o
que causou modificações na representação dos algarismos em questão.

Abaixo, listamos os numerais usadosx:

Por volta do século IV, a representação era feita da seguinte maneira:
Ainda não existia um símbolo para se representar o zero.
Por volta do século IX, com a inserção de um símbolo para o zero, a notação foi modificada
ficando assim:

Com o passar do tempo, foram realizadas modificações na escrita desses números:
Século XI – hindus:

Século XI - árabes ocidentais:

Século XVI - árabes orientais:

Séculos XV e XVI - europeus:

Hoje, os símbolos usados, chamados também de numerais, são evoluções dos símbolos
apresentados anteriormente:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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Algumas Considerações sobre os Números e seu Ensino

A partir desse resgate histórico sobre os números e os sistemas de numeração, que
não se esgota aqui, procuramos responder às questões surgidas, bem como atingir o objetivo
proposto para este estudo, o que nos conduziu à reflexão sobre o ensino dos números aos
alunos da escolaridade básica, uma vez que buscamos investir na formação de professores de
Matemática contemplando a qualidade do ensino.

Segundo a Proposta Curricular do Estado de São Paulo para Matemática o “trabalho
com o eixo denominado Números tem por objetivo principal a ampliação da idéia do campo
numérico por meio de situações significativas que problematizem essa necessidade” (SÃO
PAULO, 2008, p.45), sendo indicado para a 6ª série do Ensino Fundamental – Ciclo II o
ensino dos sistemas de numeração da antiguidade e posicional decimal, foco de nosso estudo.

Faz-se necessário, então, que o professor que leciona no Ensino Fundamental – Ciclo
II, principalmente, tenha conhecimento sobre a origem dos números e dos sistemas de numeração
da antiguidade e o sistema de numeração de base 10. Vale ressaltar a importância de desenvolver
com os alunos a idéia de ampliação do conceito de número que, inicialmente, consistia apenas
em uma marca, mas que depois evoluiu por ter uma posição ordenada dentro de um conjunto
(LORENZATO, 2006).

Ao ensinar contagem, então, faz-se necessário lembrar que, por trás da simplicidade do
processo, existem condições a serem obedecidas e que, com o avanço das séries, o grau de
complexidade da contagem vai diminuindo para os alunos. Apresentar os variados sistemas de
numeração, seu surgimento e sua estrutura pode contribuir para que os alunos internalizem
mais solidamente o sistema decimal.

O ábaco é um instrumento que permite fazer operações de adição e subtração com
grande facilidade. É um instrumento de cálculo antigo cuja forma consiste em uma moldura
com hastes dispostas no sentido vertical, correspondendo cada uma a uma posição e nas
quais estão os elementos de contagem que podem deslizar livremente pelas hastes. Cada haste
representa uma casa decimal, nas quais se encontram dez objetos iguais (contas, bolas, etc..)
em cada uma. Teve origem, provavelmente, na Mesopotâmia, há mais de 5.500 anos, podendo
ser considerado como uma extensão do ato de se contar nos dedos. Esse instrumento tem
uma ligação intrínseca com o ensino de Matemática, principalmente nos primeiros anos da
escolaridade básica, sendo utilizado para ensinar as operações fundamentais de adição e
subtração.

Ábaco de hastes verticais produzido com materiais alternativosxiii
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Além do ábaco de hastes verticais, existem outras versões denominadas segundo a
região onde é utilizada, como suan-pan (chinês), soroban (japonês) e Schoty (Russo).

Ábaco russoxiv

Soroban japonêsxiv

Ábaco chinêsxv

Esse recurso didático, além de despertar o interesse do aluno para o aprendizado de
conceitos, facilita o processo de compreensão, fazendo com que o mesmo entenda o sistema
de notação posicional.

Appearing of numbers and numbering systems structuration: a look at the history

ABSTRACT: This paper is the direct result of a research made by the GEPICEM group, all
part of UNICEP’S Mathematics Graduation Course. The purpose is to perform a historical
redeem of the number’s origin and ancient numbering systems structuration, as well as to subside
mathematics theachers, both graduated and in the process of getting their degree. It is about
numbers’primal origin, and Egyptian, babilonic, roman, greek, Chinese and Indian numbering
systems, as well as some thoughts about its teaching.

KEYWORDS: Number; Numbering systems; Mathematics history; Mathematics education.
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ANÁLISE SENSORIAL E NUTRICIONAL DE SORVETES FORMULADOS
COM LEITE DE CABRA E EXTRATO DE SOJA
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RESUMO: O aumento do número de pessoas com necessidades de dietas controladas de
calorias e determinadas patologias, como a intolerância à lactose, vem causando também o
crescimento significativo da elaboração de produtos que não sejam à base de leite de vaca.
Dessa forma, desenvolveu-se um sorvete formulado com leite de cabra e outro formulado
com extrato de soja, como opção de um alimento saudável. Às formulações básicas
desenvolvidas, foi adicionado um bolo de cenoura feito com farinha de trigo integral com o
objetivo de garantir a estabilidade do sorvete e proporcionar o aumento do valor nutricional.
As formulações foram testadas sensorialmente. Participaram da análise sensorial 50 provadores
não treinados. Foi utilizada a escala hedônica de nove pontos (de “gostei extremamente” a
“desgostei extremamente”). As expressões foram convertidas em valores numéricos e analisadas.
Ao nível de 5% de probabilidade pela análise de variância, constatou-se que uma amostra não
possuiu aceitação superior a outra. A média dos 50 provadores para o sorvete à base de leite
de cabra foi de 6,6 e, para o sorvete à base de extrato de soja, também foi de 6,6, ambas
entre os termos hedônicos “gostei ligeiramente” e “gostei moderadamente”. Concluiu-se que
os sorvetes foram aprovados pelos consumidores.

PALAVRAS-CHAVE: Sorvete; leite de cabra; extrato de soja; análise sensorial.

Introdução

A obesidade, atualmente, tem apresentado proporções epidêmicas. Segundo os últimos
dados mundiais, em 2003, mais de um bilhão de adultos no mundo encontrava-se com excesso
de peso e mais de 300 milhões com obesidade. Preocupante ainda é a crescente incidência na
infância, com prevalência mundial de excesso de peso estimada em 17,6 milhões (WHO,
2003). Não obstante, observa-se o conseqüente surgimento de doenças crônicas não-
transmissíveis entre crianças, antes exclusivas da população adulta. A mudança repentina do

1 Curso de Nutrição, Centro Universitário Central Paulista – UNICEP. Campus Miguel Petroni – Rua Miguel
Petroni, 5111 – São Carlos, SP, CEP: 13563-470, São Carlos, SP, Brasil. Email: matiucci@yahoo.com.br
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perfil nutricional da população tem sido apontada como resultante de aspectos ambientais e
comportamentais, devido a intensas divergências socioeconômicas e culturais atuais (WHO,
2003). Esse fenômeno, conhecido como transição nutricional, tem como uma de suas principais
características alterações no padrão alimentar da população (MONTEIRO et al., 1995). Em
geral, refere-se à passagem da desnutrição para a obesidade (KAC e VELASQUEZ-
MELENDEZ, 2003). No Brasil, a transição nutricional assumiu um perfil diferenciado. O país
convive com perfis nutricionais distintos, por vezes, sobrepostos. Nota-se a evolução da
desnutrição, a permanência das anemias carenciais e o incremento da obesidade e dos agravos
relacionados a ela (ESCODA, 2002; KAC; VELASQUEZ-MELENDEZ, 2003; SICHIERI
et al., 2000). Observa-se um maior consumo de alimentos com alto valor energético, mas nem
sempre associado ao alto valor nutricional. No caso específico das crianças, há a necessidade
de formulação de novos alimentos que sejam mais saudáveis, mas que ao mesmo tempo faça
parte da alimentação, como sorvetes.

Além do supra citado, algumas crianças podem apresentar a intolerância à lactose. A
intolerância à lactose ocorre devido à inabilidade para digerir quantidades significativas do
açúcar do leite, a lactose. Para a lactose ser assimilada pelo organismo, é necessário que seja
hidrolisada no intestino delgado, pela ação da enzima lactase, também chamada de beta
galactosidase, em: galactose e glicose. Na ausência da lactose na mucosa intestinal, a lactose
não pode ser absorvida e utilizada. No cólon, os microorganismos fermentam-na, resultado
em ácidos e gases, aparecendo sintomas clínicos como: diarréia, flatulência, dores de barriga
e inchaço no abdômen. Aproximadamente 75% da população mundial é intolerante à lactose.
O tratamento da intolerância à lactose consiste basicamente na retirada ou diminuição desse
açúcar da dieta, o que leva ao desaparecimento progressivo dos sintomas. Uma das grandes
preocupações com a redução da lactose da alimentação é a garantia do fornecimento de
quantidade apropriada de proteínas, cálcio, riboflavina e vitamina D, cuja maior fonte é o leite
e seus derivados (UGGIONI; FAGUNDES, 2006).

Atualmente, no mercado de sorvetes, há poucas opções para as pessoas com
intolerância à lactose. Visto que boa parte dos consumidores é formada por crianças, verifica-
se a necessidade da elaboração de novas formulações, com substitutos do leite de vaca, como
o leite de cabra e/ou extrato de soja.

O sorvete é um produto de alto valor nutricional e bastante popular no mercado. Tem
consumo expressivo em praticamente todas as partes do mundo, mesmo em países de clima
frio. Nesses países nórdicos, o consumo per capita é superior ao do Brasil – 20 litros/ano e 3
litros/ano, respectivamente (CORREIA, PEDRINI; MAGALHÃES, 2007).

Segundo a Portaria n. 379 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL,
1999), os sorvetes são classificados como gelados comestíveis: são produtos alimentícios
obtidos a partir de uma emulsão de gorduras e proteínas, com ou sem adição de outros
ingredientes e substâncias, ou de uma mistura de água, açúcares e outros ingredientes e
substâncias que tenham sido submetidas ao congelamento, em condições tais que garantam a
conservação do produto no estado congelado ou parcialmente congelado, durante a
armazenagem, o transporte e a entrega ao consumo.
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Os ingredientes básicos de sobremesas congeladas são gordura láctea, sólidos não
gordurosos do leite (proteína, lactose e minerais), adoçantes, estabilizantes/emulsificantes,
essências e água (SILVA, 2004). A formulação é definida com base nas regulamentações
nacionais, no tipo de produtos de leite e equipamentos disponíveis, nas exigências contratuais,
no tipo de concorrência que o produto irá enfrentar, no efeito das operações de congelamento
e, finalmente, nos custos (SILVA, 2004).

Os ingredientes podem ser agrupados em produtos lácteos e produtos não lácteos. Os
produtos lácteos formam os ingredientes básicos que fornecem gordura e sólidos não gordurosos
do leite. Entre os produtos não lácteos, encontram-se adoçantes, estabilizantes/emulsificantes,
ovos, frutas, nozes, essências, produtos especiais e água (SILVA, 2004).

Cada um dos ingredientes contribui de maneira particular para as características do
produto final. A gordura do leite influencia na textura, corpo e suavidade do produto, diminuindo
a sensação de frio do sorvete; as proteínas contribuem para o desenvolvimento da estrutura
do sorvete e influenciam na emulsificação, batimento e retenção de água; os açúcares contribuem
para a diminuição do ponto de congelamento, aumento da viscosidade e cremosidade
(CORREIA, PEDRINI; MAGALHÃES, 2007).

Além dos nutrientes citados acima, estabilizantes e emulsificantes fazem parte da mistura
do sorvete. Os estabilizantes contribuem para a estabilidade da emulsão e são empregados
para melhorar o corpo, diminuir a velocidade de derretimento e proteger os sorvetes de choques
térmicos. Já os emulsificantes são moléculas com atividade superficial que são absorvidas na
superfície das gotas, evitando fenômenos de floculação excessiva ou de coalescência. Os
agentes emulsionantes também podem atuar como estabilizantes (CORREIA, PEDRINI;
MAGALHÃES, 2007).

O uso de emulsificantes resulta em células de ar que são menores e com distribuição
mais regular através da estrutura interna no sorvete, mas um uso excessivo de emulsificante
pode resultar em derretimento muito lento e alterações nas características desejáveis de corpo
e textura (SILVA, 2004).

Em substituição ao leite de vaca, uma opção é o leite de cabra. Leite de cabra é o
produto oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em condições de higiene, de animais da
espécie caprina sadios, bem alimentados e descansados (BRASIL, 2000). Em termos de
composição química, o leite caprino é considerado o mais semelhante ao leite humano
(NASCIMENTO, 2007).

O Brasil tem o nono maior rebanho de caprinos do mundo, com 12 milhões de cabeças.
A produção de leite, no entanto, ainda é pequena no país, o equivalente a apenas 1% da
produção mundial (FROTA, 2006). Devido ao grande volume de produção de leite bovino,
seu menor custo de produção e seu menor preço no mercado, a produção de leite de cabra e
seus derivados destina-se a um nicho de mercado restrito. Mas o cenário está mudando: leite,
queijo e iogurte de cabra começam a ganhar espaço entre os consumidores. Hoje, o leite de
cabra já é encontrado na maioria dos supermercados, em pó, congelados ou em embalagens
longa vida - UHT (FONSECA, 2006).
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O leite de cabra apresenta propriedades bioquímicas que favorecem seu valor
nutricional, sendo recomendado para crianças, particularmente para aquelas intolerantes ao
leite de vaca, para pessoas com doenças gastrointestinais, ou mesmo como suplemento para
pessoas idosas e mal nutridas (RIBEIRO e RIBEIRO, 2001). Comparado ao leite de vaca,
apresenta digestibilidade muito superior (NASCIMENTO, 2007).

O teor de cálcio no leite de cabra é  40% maior que o encontrado em leite bovino
(FONSECA, 2006). Elevados teores de cálcio e fósforo são de fundamental importância
para a formação e manutenção dos ossos, ajudando as crianças a crescerem saudáveis, como
também idosos e mulheres na menopausa a prevenirem osteoporose (RIBEIRO; RIBEIRO,
2001).

O leite de cabra não possui pigmentos â-caroteno (provitamina A), que originam a cor
amarela do leite de vaca. Em compensação, têm em sua composição teores elevados de
vitamina A. É composto também por potássio, magnésio, cloro, manganês; além de vitamina
D, ácido nicotínico, colina; baixos teores de lactose, tornando-o uma importante fonte de
nutrição (OSMARI, 2006).

O leite de cabra possui 20% menos colesterol e a gordura é o seu principal elemento
energético, aparece em maior quantidade, porém, em glóbulos menores que facilitam a digestão;
28% das partículas do leite de cabra têm diâmetro inferior a 1,5 microns (RIBEIRO; RIBEIRO,
2001). Sendo assim, as enzimas digestivas, como a lipase, atuam eficientemente, quebrando
mais rapidamente a cadeia lipídica. Dessa forma, o leite caprino é rapidamente absorvido, em
média 40% a mais que o leite de vaca, reduzindo a fermentação e a má digestão
(NASCIMENTO, 2007). Possui uma melhor palatabilidade, com 18% de ácidos graxos de
cadeia curta (o dobro do leite de vaca), o que parece estar associado com o desenvolvimento
do odor e aroma característico nos produtos elaborados com o leite caprino (RIBEIRO;
RIBEIRO, 2001).

Outra opção de substituição ao leite de vaca na elaboração de sorvete é a utilização
do extrato de soja, ou, mais popularmente conhecido, “leite” de soja. A soja é de grande
interesse mundial graças à versatilidade de aplicação de seus produtos na alimentação humana
e animal. Seus derivados constituem matérias-primas altamente promissoras para uso na indústria
de alimentos. Apesar da alta produtividade e de suas propriedades nutricionais e funcionais, a
soja é ainda pouco usada na dieta do brasileiro. As razões para esse baixo consumo são
atribuídas ao seu sabor e odor desagradáveis devido à presença de diversos compostos
orgânicos nas sementes (SILVA, 2006).

A soja contém um conjunto de substâncias que participa ativamente no estado nutricional
e na qualidade de vida dos indivíduos. Apresenta componentes de comprovada ação benéfica
à saúde humana, com destaque para as proteínas, os antioxidantes, as isoflavonas e as fibras
(BOWLES, 2006). Constitui excelente fonte de energia, além de razoável fonte de vitaminas
e minerais. É rica em magnésio, fósforo, ferro, cobre e zinco; quando ainda verde, apresenta
alto conteúdo de niacina e de ácido ascórbico; quando madura, torna-se ótima fonte das
vitaminas E e K e boa fonte de tiamina, riboflavina e ácido fólico (TASHIMA, 2003).



232 Multiciência, São Carlos, 9: 228-243, 2008

Helmo dos Santos Kamiyama, Eduardo Nordi Junior, Cíntia Alessandra Matiucci Pereira

O consumo de produtos à base de soja na dieta contribui para uma melhor qualidade
de vida, havendo relatos da redução da concentração dos níveis do colesterol sangüíneo, na
prevenção de vários tipos de cânceres, amenizando os sintomas da menopausa, ajudando a
prevenir a osteoporose, de possuir propriedades antioxidantes que diminuem a quantidade de
radicais livres no organismo, retardando o envelhecimento precoce (BOWLES, 2006).

Como o “leite” de soja não contém lactose e colesterol, é ideal para portadores de
intolerância à lactose ou indivíduos com indicação de ingestão de colesterol reduzida. Constitui
boa fonte protéica, podendo ser utilizado na prevenção e correção da desnutrição infantil
(TASHIMA, 2003).

Dessa forma, os objetivos do presente trabalho foram desenvolver sorvetes com leite
de cabra ou extrato de soja, com adição de bolo à base de cenoura e farinha integral à
formulação do sorvete para aumentar seu valor nutricional e dar estabilidade às preparações,
bem como verificar a aceitação destes alimentos formulados pelos consumidores, por meio da
análise sensorial.

Material e Métodos

Formulação dos sorvetes

Os sorvetes foram formulados com leite de cabra ou extrato de soja. A quantidade dos
ingredientes utilizados nas duas formulações está descrita no Quadro 1. Para aumentar o valor
nutritivo e garantir maior estabilidade ao sorvete, foi testada a adição de um bolo de cenoura
com chocolate às formulações. Dessa forma, foi adotada a seguinte técnica para as formulações:

Confecção dos bolos

Para a fabricação dos bolos, primeiramente pesaram-se todos os ingredientes. As
cenouras, a margarina, o açúcar light (sucralose), o ovo, claras e o chocolate em pó foram
liquidificados. Em outro recipiente, foram misturados os ingredientes secos - farinha de trigo
integral, farinha de soja com 200ml de leite (leite de cabra – para o sorvete a base de leite de
cabra e extrato de soja, para o sorvete a base de extrato de soja). A essa mistura foram
adicionados os ingredientes liquidificados. A massa final foi então homogeneizada e, em seguida,
adicionado o fermento. A massa foi levada ao forno a 180ºC, pré-aquecido por 15 minutos,
em assadeira de alumínio por 25 minutos. Após assado, esperou-se esfriar para ser cortado
para o uso no sorvete.

Preparação dos sorvetes com leite de cabra e extrato de soja

As preparações são semelhantes, diferenciando-se apenas na composição básica –
tipo de leite utilizado. No balde de preparação de uma sorveteira industrial, foram adicionados
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quatro litros de leite, chocolate em pó, açúcar light (sucralose) e liga neutra. Os preparados
foram levados para o resfriamento gradativo a -15ºC. A essa massa, foi adicionado o bolo,
previamente cortado em pedaços menores, e o emulsificante. Após homogeneização, aguardou-
se por 20 minutos. As amostras foram imediatamente separadas uma a uma em potes
descartáveis de 70ml com tampa, contendo aproximadamente 30g do produto; e foram mantidas
no freezer (-18ºC) até sua utilização.

Tabela 1: Quantidade dos ingredientes utilizados nas duas formulações dos sorvetes
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Análise sensorial

Na análise sensorial, foi utilizado o teste de aceitação, utilizando a Escala Hedônica
Verbal (CHAVES; SPROESSER, 1993). O teste foi conduzido no Laboratório de Técnica
Dietética do Centro Universitário Central Paulista (UNICEP). Foram montadas cabines
individuais, de modo a não se possibilitarem trocas de opiniões entre os provadores, e a
análise sensorial de cada formulação foi realizada em dias diferentes.

Os sorvetes foram apresentados em potes com tampa contendo aproximadamente 30
g (uma colher de sopa cheia). As amostras foram identificadas com número casual de três
dígitos – 246 (formulação com leite de cabra) e 135 (formulação com extrato de soja). Cada
amostra foi testada por um grupo de 50 provadores não-treinados (professores, funcionários
e estudantes da UNICEP), os quais marcaram em uma ficha (Figura 1) a impressão que o
produto lhe causou, indo de “gostei extremamente” a “desgostei extremamente”. As expressões
foram convertidas em valores numéricos e analisadas.
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Foi considerado o delineamento inteiramente casualizado e os dados obtidos foram
submetidos à Análise de Variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey, ao nível
de 95% de probabilidade.

Resultados e Discussão

Formulação dos Sorvetes

Os nutrientes encontrados nas formulações básicas dos sorvetes, principalmente os
açúcares, gorduras, proteínas, são de extrema importância para a aparência e estrutura final
do sorvete. A presença de ar proporciona também textura agradável e leve (CORREIA,
PEDRINI; MAGALHÃES, 2007).

Procurou-se elaborar sorvetes com textura e sabor agradáveis. Os ingredientes básicos
foram os mesmos para as duas formulações, sendo a única diferença a substituição do leite de
vaca por leite de cabra (Formulação 246) ou extrato de soja (Formulação 135). Como na
Formulação 135 (extrato de soja), a matéria-prima base é isenta ou contém nutrientes reduzidos
que podem interferir no produto final, tornou-se necessário acrescentar algum ingrediente que
garantisse a estrutura do sorvete. Dessa forma, foi acrescentado às formulações básicas um
bolo de cenoura, elaborado com farinha de trigo integral. A opção por esse tipo de bolo foi
decorrente da tentativa de se aumentar o teor de â-caroteno e fibras às formulações testadas.

A proposta da adição do bolo teve como objetivo principal a estabilização do sorvete à
base de extrato de soja. No sorvete à base de leite de cabra, o acréscimo do bolo causou uma
melhoria na similaridade de aparência e textura. Um dos objetivos em modificar as formulações
do sorvete é produzir um produto com textura desejável e, por meio da melhoria da estrutura
física do sorvete, ocorrerá a obtenção da melhor textura.

Outro fator importante para a elaboração do sorvete, foi a escolha do sabor chocolate,
pois, rico em gorduras, auxilia no processo de estabilização do produto, além de acentuar o
sabor e disfarçar o sabor característico de soja e leite de cabra, ocasionando um alimento de
maior aceitabilidade para o consumo.

No mercado, não há produto similar para efeito de comparação. A maioria dos sorvetes
encontrados é de formulação simples, ou seja, não é elaborado com adição de um produto
mais consistente, como o bolo. Os industrializados à base de soja só estão disponíveis no
sabor de frutas e ainda não há no mercado sorvete à base de leite de cabra.

Entretanto, as características organolépticas observadas nas formulações elaboradas
foram bem similares aos produtos industriais comercializados no sabor chocolate. Observou-
se uma consistência com aspecto de grânulos, resultado da adição do bolo elaborado com
cenoura e farinha integral. Contudo, elaborado com ingredientes mais saudáveis,
conseqüentemente enriqueceu de forma natural (sem suplementação) o produto.

As formulações desenvolvidas apresentaram vantagem nutricional em relação aos sorvetes
comuns industrializados, como se observa no Tabela 2.
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Tabela 2: Comparação entre as formulações desenvolvidas e o sorvete industrializado.

 Observa-se que o sorvete formulado com leite de cabra (Formulação 246) apresentou
um maior teor de proteína (4,09 g) quando comparado a um sorvete de chocolate industrial
(2,8 g) e ao sorvete a base de extrato de soja (2,17 g). As proteínas contribuem muito para o
desenvolvimento da estrutura do sorvete, inclusive para emulsificação, aeração e promovendo
corpo e textura suaves ao produto. A capacidade de retenção de água das proteínas conduz à
melhoria da viscosidade da mistura (SILVA, 2004). As proteínas também podem contribuir
para o aumento do tempo de derretimento do sorvete e para redução de formação de gelo. A
adsorção das proteínas aos glóbulos de gordura durante a homogeneização da mistura confere
propriedades emulsificantes (SILVA, 2004).

O tipo e a quantidade de gordura influenciam as características do sorvete resultante,
influenciando suas propriedades. Com relação à gordura total, observou-se que a formulação
à base de extrato de soja foi a que apresentou menor teor (3,5 g) em comparação ao sorvete
à base de leite de cabra (4,7 g) e ao sorvete de chocolate industrializado (7,5 g).

A gordura contribui para a estrutura do sorvete durante o congelamento e aeração,
formando uma rede tridimensional parcialmente coalescida de glóbulos homogêneos que, junto
com as bolhas de ar e cristais de gelo, é responsável pela rigidez, bem como pela resistência
ao derretimento e textura macia do produto congelado (SILVA, 2004).

Um alto conteúdo em gordura pode limitar o consumo, aumentar o valor calórico e
custo, tornando-se interessante uma diminuição desse teor.

O açúcar é usado principalmente para conferir doçura ao produto final, mas também
diminui o ponto de congelamento da mistura, ou seja, uma temperatura mais baixa é necessária
quando se aumenta a quantidade de açúcar (SILVA, 2004).
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O açúcar mais comumente utilizado em sorvetes é a sacarose, mas a lactose está
presente em sorvetes lácteos, uma vez que é o açúcar encontrado apenas no leite. No caso do
presente estudo, ambas formulações são menos calóricas, principalmente pela redução (50%)
do açúcar refinado tradicional com o açúcar light e o uso reduzido de gorduras na preparação
do bolo.

Para fins de comparação, foram confeccionados os rótulos dos sorvetes desenvolvidos
utilizando-se a Tabela de Composição de Alimentos (FRANCO, 1995) e Tabela TACO (NEPA,
2006). A confecção obedeceu ao disposto na Resolução n.360 de 2003 da ANVISA (BRASIL,
2003), a qual determina a obrigatoriedade da declaração de valor energético, carboidratos,
proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras e sódio. Os rótulos estão
apresentados nas Figuras 2 e 3.

Figura 2: Rótulo do sorvete à base de extrato de soja.
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Figura 3: Rótulo do sorvete à base de leite de cabra.

Pode-se observar que a porcentagem de cálcio da formulação à base de leite de cabra
foi superior ao industrializado, mas a formulação à base de extrato de soja apresenta menor
teor, por ter como base um produto vegetal pobre neste mineral.

No sorvete industrializado, não foi detectado teor de fibra e, nas formulações
desenvolvidas, foi encontrada quantidade significativa (média de 6,5% do valor diário
recomendado), decorrente da utilização da farinha integral no bolo.
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Observou-se também que o custo dos sorvetes formulados é três vezes mais alto que
o sorvete industrializado de chocolate. Esse preço se deve principalmente ao elevado preço
da matéria prima básica – leite de cabra e extrato de soja.

Análise Sensorial

A avaliação sensorial para verificação da aceitação dos consumidores é crítica para o
desenvolvimento de produtos. O sorvete oferece uma combinação de propriedades sensoriais
altamente desejáveis sendo estas classificadas em categorias de aparência (cor, maciez,
regularidade), aroma, sabor e textura/preenchimento bucal (dureza, viscosidade, cremosidade).

Concluiu-se ao nível de 5% de probabilidade pela análise de variância que uma amostra
não possui aceitação superior a outra, ou seja, não há diferença significativa.

Para verificar a aceitabilidade dos sorvetes, foi realizada a comparação das médias
utilizando o Teste de Tukey com intervalos simultâneos de 95% de confiança. As médias dos
50 provadores para a Formulação 135 foi de 6,6 e para a Formulação 246 foi de 6,6, todas
situando-se entre os termos hedônicos: “gostei ligeiramente” e “gostei moderadamente”. O
resultado satisfatório pode se relacionar com características similares ao produto industrializados
e ao sabor chocolate que mascarou os ingredientes usados.

Conclusões

Concluiu-se que os sorvetes apresentaram uma qualidade aceitável pelos consumidores.
Isso indica que o odor característico do leite de cabra, o sabor do extrato de soja e o acréscimo
do bolo não tiveram influência na análise sensorial. Não houve diferença entra as formulações
em relação à estabilidade. A formulação à base de leite de cabra foi mais completa
nutricionalmente por ser de origem animal.
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Sensorial and nutritional analysis of ice creams made with goat milk and soy extract

ABSTRACT: The increase of people with necessities of controlled diets of calories and
pathologies as lactose intolerance comes also causing the significant growth of the elaboration
of products that not use cow milk. So, it was developed an ice cream formulated with goat
milk, and another formulated with soy extract. To the developed basic formulations, it was
added a carrot cake made with integral flour to guarantee the ice cream stability and to provide
the increase of nutritional value. For the sensorial analysis, fifty tasters participated. It was
utilized the nine points hedonic scale (from “I extremely liked” to “I extremely disliked”). The
expressions were converted to numerical values and then analyzed. The data was submitted to
variance analysis and the mean were compared through the Tukey Test. By 5% of probability,



241Multiciência, São Carlos, 9: 228-243, 2008

ANÁLISE SENSORIAL E NUTRICIONAL DE SORVETES FORMULADOS COM LEITE DE CABRA E EXTRATO DE SOJA

the variance analysis shows that a sample do not have a better acceptance than the other one.
The mean of the fifty tasters for the goat milk ice cream was 6,6; and for the soy extract ice
cream was also 6,6; all between the hedonic terms “I few liked” and “I moderatedely liked”. It
was concluded that the ice creams showed an acceptable quality by the consumers.

KEYWORDS: Ice cream; Goat milk; Soy extract; Sensorial analysis.
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EXCESSO DE PESO E HIPERTENSÃO ARTERIAL: FATORES DE RISCO
PARA AS DOENÇAS CARDIOVASCULARES

Gislaine Fabíola Fazzani SCURACCHIO 1

Valdete Regina GUANDALINI 2

RESUMO: A obesidade é um problema de saúde pública encontrado mundialmente. É um
dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares.
Estima-se que, em todo mundo, mais de 300 milhões de pessoas estejam obesas. No Brasil,
a prevalência aumentou muito na última década, destacando-se mulheres adultas chegando a
13,3%. O trabalho constituiu-se de 22 pacientes de ambos os gêneros atendidos em um
Centro de especialidades Médicas, durante o ano de 2006, no município de São Carlos, SP.
Como critério de inclusão, foram determinados aqueles que eram portadores de doenças
cardiovasculares e na faixa etária de 35 a 85 anos. O critério de exclusão foi o de serem
portadores da doença de chagas. Utilizou-se para classificação do estado nutricional o índice
de massa corporal (IMC), segundo a World Health Organization (1998). Os resultados foram
obtidos, identificando-se 13 pacientes com obesidade (59%), com maior incidência do gênero
feminino (81%), e 19 pacientes com hipertensão arterial (86,4%), confirmando a associação
entre obesidade e o aumento dos riscos para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares,
demonstrando a necessidade de trabalhos de conscientização visando não só ao tratamento,
mas à prevenção por meio de hábitos alimentares saudáveis.

PALAVRAS-CHAVE: Obesidade; Hipertensão arterial; Doenças cardiovasculares.

Introdução

A obesidade é uma doença metabólica de origem genética e o seu grande fator
desencadeante é a exposição dos indivíduos aos fenômenos ambientais, estimulando a uma
elevada ingestão de calorias e também ao sedentarismo; esse cenário ocorre mundialmente,
inclusive no Brasil (BUSCH; BRAMORSKI, 2005).

As tendências de transição nutricional ocorridas neste século direcionam para uma
dieta mais ocidentalizada, a qual, aliada à diminuição progressiva da atividade física, converge

1 Nutricionista formada pelo Centro Universitário Central Paulista – UNICEP. – Avenida João Stella, nº 600, casa 72,
Condomínio Sta. Cruz Bairro: Mons. Romeu Tortorelli. Cep:13.562.530 - São Carlos - SP - Brasil.
gislainefazzani@yahoo.com.br.
2 Curso de Nutrição - Centro Universitário Central Paulista – UNICEP. Rua Miguel Petroni, 5111 – 13563.470 – São
Carlos - SP - projetonutrivida@uol.com.br.
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para o aumento no número de casos de obesidade em todo mundo, representando um aumento na
morbidade e na mortalidade, sendo que, para cada 10% de aumento no peso corporal, há um
aumento na incidência de doenças coronarianas em aproximadamente 20% (FRANCISCHI et al.,
2000).

A prevalência de indivíduos que apresentam excesso ponderal está aumentando cada vez
mais e muito rapidamente. De acordo com dados da Obesity Task Force de 2002, estima-se que,
em todo o mundo, mais de 700 milhões de pessoas estão acima do peso e mais de 300 milhões de
pessoas são obesas; essa prevalência tem aumentado entre homens e mulheres, em todas as idades,
no Brasil, a prevalência aumentou muito na última década, destacando-se mulheres adultas, chegando
a 13,3% (CARVALHO, 2005).

A obesidade apresenta importância como fator de risco independente, para Doença Arterial
Coronariana, em que, além de contribuir de forma isolada, está fortemente correlacionada aos
fatores de risco considerados primários para essa doença, destacando sua associação com o diabetes
mellitus, a dislipidemia e a hipertensão arterial sitêmica (HAS; COLOMBO, et al., 2003).

A hipertensão é uma doença caracterizada pela elevação crônica da pressão sistólica e/ou
diastólica, sendo um fator de risco para doenças cardiovasculares ateroscleróticas e
cerebrovasculares, encontrando-se geralmente associada, de forma complexa, à obesidade e também
às dislipidemias (MARTINS et al., 2008).

O excesso de tecido adiposo é considerado, atualmente, um dos fatores de risco mais
importantes na gênese da hipertensão arterial, em alguns grupos étnicos, como mulheres negras
americanas; a prevalência de obesidade é de 70 a 80%, coincidindo com a prevalência de hipertensão
arterial que vai além de 70% (BARROSO et al., 2002).

O diagnóstico da obesidade é feito a partir do índice de massa corporal (IMC = peso/
altura2), sendo o ponto de corte >30 Kg/m2, indivíduos com IMC entre 25 e 29,9 Kg/m2 são
considerados pré – obesos e, se associados com obesidade central ou fatores de risco, devem ter
intervenção e ser acompanhados (BRASIL, 2006).

A OMS recomenda para a população uma mediana de IMC entre 21 e 23 Kg/m2 para
indivíduos; a faixa etária recomendada é de 18,5 a 24,9 Kg/m2, evitando ganhos de peso superiores
a 5 kg na vida adulta, sendo que dois problemas atuais precisam ser enfrentados diretamente: o
aumento do consumo de alimentos industrializados, normalmente ricos em gorduras hidrogenadas e
carboidratos simples e pobres em carboidratos complexos, e o declínio do gasto energético associado
ao transporte motorizado, à mecanização do trabalho e a outros aspectos que aparecem dentro do
desenvolvimento tecnológico (BARRETO, et al., 2005).

Apesar dos elevados investimentos para o controle das afecções cardiovasculares, os
índices de mortalidade têm sofrido poucas modificações nas últimas décadas, com melhores resultados
em programas direcionados às mudanças de hábitos prejudiciais à saúde, como combate às dietas
ricas em colesterol e à obesidade. Hábitos saudáveis adquiridos na infância que se perpetuem na
vida adulta podem contribuir para a prevenção primária das doenças cardiovasculares (MENDES
et al., 2006).

Baseado nessas informações, realizou-se este o trabalho com o objetivo de relacionar a
presença de excesso de peso e hipertensão arterial em pacientes portadores de doenças
cardiovasculares.
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Casuística e Métodos

O presente estudo foi realizado em um Centro de Especialidades Médicas, um
ambulatório de referência em 24 especialidades no município de São Carlos, interior de São
Paulo, em Janeiro de 2006.

Como critério de inclusão, foi determinado que os pacientes fossem portadores de
doenças cardiovasculares diagnosticada clinicamente e estivessem na faixa etária de 35 a 85
anos. O critério de exclusão foi serem portadores da doença de chagas.
Foram avaliados neste estudo 22 pacientes de ambos os gêneros, que estiveram em consulta
médica por um cardiologista no período determinado. Obtiveram-se ainda informações como
gênero, idade, peso, estatura e tipo de doença cardiovascular, referidas pelo paciente ou
consultadas em seus respectivos prontuários.

Para avaliação do estado nutricional, foram realizadas medidas antropométricas, como
peso e estatura, a fim de calcular o índice de massa corporal (IMC), que é obtido dividindo-
se o peso em quilogramas pelo quadrado da altura em metros. Os valores de IMC foram
classificados utilizando os critérios preconizados pela World Health Organization (WHO, 1998),
sendo: eutrofia (IMC 18,5 – 24,9), pré-obeso (IMC 25 – 29,9), obesidade grau I (IMC 30 –
34,9), obesidade grau II (IMC 35 – 39,9) e obesidade grau III (IMC e” 40).

As medidas foram realizadas seguindo-se as técnicas descritas por Lohman et al.
(1988).

 Para realização do trabalho, todos os pacientes assinaram um termo de consentimento,
estando cientes e esclarecidos sobre sua participação no estudo, de acordo com a Resolução
196/96 do CNS.

Resultados e Discussão

O grupo estudado constituiu-se de vinte e dois pacientes de ambos os gêneros, sendo
onze do sexo feminino e onze do sexo masculino. A média de idade foi de 57,3 ± 11,1 anos
para as mulheres e de 55,9 ± 12,7 anos para os homens.

Com relação ao estado nutricional, avaliado por meio do IMC, o grupo feminino
apresentou média de 34,8 ± 8,16 Kg/m2, estando classificado como obesidade grau I, com
distribuição de gordura na região abdominal do tipo andróide, havendo alta prevalência também
de obesidade grau III.

Quanto ao grupo do sexo masculino, o IMC médio foi o de 28,95 ± 4,93 Kg/m2,
classificando-se em sobrepeso, apresentando ainda uma distribuição de eutrofia e obesidade
grau I, com distribuição de gordura também na região abdominal.

Em geral, o grupo avaliado apresentou uma prevalência total de excesso de peso de
82%, destancando-se a obesidade grau I, com 36% (figura 1).
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 Figura 1: Estado Nutricional de acordo com IMC do grupo avaliado.

Segundo Picon et al. (2007), a obesidade contribui para o desenvolvimento de
várias doenças crônicas, incluindo a doença arterial coronariana, a hipertensão arterial sistêmica
(HAS), a dislipidemia e o diabetes mellitus tipo 2 (DM2), o que leva a um maior risco de
complicações cardiovasculares e à deposição excessiva de gordura visceral na região abdominal,
chamada de obesidade androgênica, todas patologias apresentadas pelo grupo estudado.

A figura 2 apresenta a prevalência de hipertensão arterial relacionada ao excesso
de peso no grupo avaliado. Observa-se que quanto maior o excesso de peso (sobrepeso/
obesidade), maior a presença da hipertensão arterial, conforme dados da literatura explorada.

Figura 2: Prevalência de hipertensão arterial quanto ao estado nutricional.
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Silva et al. (2007) mostram, em seu estudo, que alguns pacientes hipertensos obesos
apresentam anormalidades anatômicas e hemodinâmicas em consequência do excesso de peso,
inclusive aumento no volume intravascular, do leito vascular, da frequência cardíaca e também
do débito cardíaco.

Os resultados encontrados neste trabalho relacionaram o estado nutricional às doenças
cardiovasculares, confirmando que o acúmulo de gordura corporal, principalmente na região
abdominal, representado no estudo pelo sobrepeso e a obesidade, estão associados a esse
grupo de doenças, conforme demonstrado por Lima et al. (2000).

Já com relação às patologias diagnosticadas, identificadas após entrevista e análise
dos prontuários, destacou-se a Hipertensão Arterial, com 86,4%, seguida das Dislipidemias,
18,2%, Acidente Vascular Cerebral, Diabetes Mellitus, Prolápso da Válvula Mitral,
Taquicardia e Angina, todos com 9,0 %, seguidas pela Insuficiência Cardíaca, Miocardiopatia
Dilatada, Fibrilação Arterial, Arritimia e Hipertorfia Concêntrica, com uma prevalência de
4,55% (figura 3).

Figura 3: Prevalência e distribuição das doenças cardiovasculares.

Conhecendo-se a papel da hipertensão arterial no desenvolvimento das doenças
cardiovasculares e sendo identificada de maior prevalência neste grupo, avaliou-se a sua relação
com as doenças cardiovasculares observadas (figura 4). Verificou-se que a maioria dos pacientes
portadores de doenças cardiovasculares apresentavam a hipertensão arterial, principalmente
como doença de base, de acordo com a entrevista realizada.
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Figura 4: Presença de doenças cardiovasculares em pacientes hipertensos.

A hipertensão tem sido reconhecida como o principal fator de risco para a morbidade
e mortalidade precoces causadas por patologias cardiovasculares, sendo que estudos
epidemiológicos indicam que níveis elevados de pressão arterial aumentam o risco de doença
cardiovascular cerebral, doenças coronarianas e insuficiência cardíaca congestiva, como mostra
o estudo de Conceição et al. (2006).

Segundo Kuschnir et al. (2007), a hipertensão arterial primária é uma doença
multifatorial, em que diferentes mecanismos estão implicados, levando também ao aumento da
resistência vascular periférica.

É uma doença que representa elevado custo financeiro à sociedade, já que sua
característica crônica e silenciosa dificulta a percepção dos portadores, sendo assim perversa
por sua invisibilidade, que acaba por comprometer a qualidade de vida (TOLEDO;
RODRIGUES, CHIESA, 2007).

Conclusão

De acordo com os dados encontrados, verificou-se que o excesso de peso é um dos
mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares,
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principalmente a hipertensão arterial, estando presente na maioria dos pacientes do grupo
avaliado.

Outro dado significativo foi a relação da hipertensão arterial com doenças
cardiovasculares, sendo, portanto, uma das principais causas para o aparecimento desse grupo
de doenças.

É possível apontar o excesso de peso e a hipertensão arterial como fatores que elevam
a probabilidade de um indivíduo desenvolver as doenças cardiovasculares, mesmo sem a
presença de demais fatores considerados de risco.

Com isso, ressalta-se a necessidade de conscientização para adesão ao tratamento
clínico, além de educação e acompanhamento nutricional, principalmente aos pacientes obesos
e hipertensos, que, na maioria das vezes, não recebem orientação dietética adequada e não
associam ao tratamento clínico e farmacológico mudanças no estilo de vida e de hábitos
alimentares saudáveis, que reduzem significativamente as chances de apresentar um evento ou
doença cardiovascular.

Excess weight and Arterial Hypertesion: Risk Factors for Cardiovascular Diseases

ABSTRACT: Obesity is a public health problem found worldwide. It is one of the most important
risk factors for the development of cardiovascular diseases. It is estimated that, around the
world, more than 300 million people are obese. In Brazil, the prevalence has soared in the last
decade, emphasizing itself to adult women reaching 13.3%. This work consisted of 22 patients
of both genders treated in a Centre for Medical specialties, during 2006, in the municipality of
São Carlos, SP. As a criterion for inclusion was determined to be carriers of disease and meet
the age group of 35 to 85 years. The criterion for exclusion was to be carriers of the disease
from wounds. It was used for classification of nutritional status body mass index (BMI), according
to the World Health Organization (1998). The results were obtained identifying themselves 13
patients with obesity (59%), with a higher incidence of female (81%) and 19 patients with
hypertension (86.4%), confirming the association between obesity and increased risk for
development of cardiovascular disease, demonstrating the need to work on awareness aimed
not only the treatment, but prevention through healthy eating habits.

KEYWORDS: Obesity; Hypertension arterial; Cardiovascular diseases.
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RESUMO: O método da espectrofotometria de derivadas para análise simultânea de dois
fármacos associados foi utilizado adequando-se o uso de um espectrofotômetro de varredura
e uma planilha eletrônica. A análise dos dois fármacos foi possível exportando-se os dados
dos espectros experimentais de ordem 0 obtidos na varredura espectral nas regiões do UV-
vis para uma planilha eletrônica. Os dados foram matematicamente trabalhados e, a seguir,
plotados sobrepostos em gráficos do tipo de dispersão XY. Aplicando-se a técnica do ponto
de anulação, os espectros 1D dos dois princípios ativos estudados mostraram vários
comprimentos de onda, onde as curvas padrões poderão ser obtidas para a análise quantitativa.

PALAVRAS-CHAVE: Espectrofotometria de derivadas; Espectro de varredura; Planilha
eletrônica, Doseamento simultâneo.

Introdução

Espectrofotometria de derivadas

A idéia de se diferenciar as curvas experimentais a partir de aparelhos de medição é
bastante antiga. Por volta dos anos 50, ela começou a ser aplicada às diferentes técnicas:
polarografia, titulações potenciométricas, medidas cinéticas, análise termogravimétrica,
espectrofotometria, etc.

Quando diferenciamos, por exemplo, um espectro de absorção (ordem zero) de um
composto, obtêm-se um perfil característico, onde mudanças sutis de inclinação e curvatura se

1 Faculdade de Farmácia, Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, Rua Miguel Petroni, 5111, 13563-470
São Carlos, São Paulo. E-mail: lr_paschoal@yahoo.com
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470 São Carlos, São Paulo. E-mail: pritoyama@yahoo.com.br
3 Aluna do Curso de Farmácia, Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, Rua Miguel Petroni, 5111, 13563-
470 São Carlos, São Paulo. E-mail: gatyjp@hotmail.com
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tornam mais evidentes. Assim, no espectro derivado, observa-se um estreitamento das bandas
e ainda podem-se isolar aquelas que estão parcialmente encobertas (ombros).

Desta forma, esse fato, individualiza melhor os constituintes de uma mistura complexa
e elimina, também, as interferências de coadjuvantes, etc. Se duas espécies apresentam bandas
de absorção na mesma faixa de comprimentos de onda, através da sobreposição dos
respectivos espectros de 1ª, 2ª etc. derivadas, podemos separá-las em curvas e, desta forma,
individualizarmos cada componente.

As bandas de transferência de carga nos espectros de absorção (ordem zero) em
solução, nas regiões do ultravioleta-visível (UV-vis), às vezes são largas e/ou o resultado de
vários picos próximos. Assim, quando duas ou mais substâncias apresentarem características
espectrais nessas regiões, a técnica da espectrofotometria direta se torna inaplicável.

A figura 1 demonstra um exemplo como um “ombro” presente em um espectro de
ordem zero (a) é separado e melhor “quantizado” no espectro de primeira derivada (ordem 1)
(b)

Figura 1: Espectro de duas bandas sobrepostas (a.) e a curva derivada deste espectro (b.). O uso da curva
derivada permite a análise quantitativa.

Em um espectro de ordem 1 (1D) ocorre anulação no ponto referente ao comprimento
de onda máximo (ë

max
) do espetro de ordem zero. É positivo onde a absorção aumenta e

negativo onde ela diminui. Assim, uma curva diferencial de ordem n se anula n vezes, apresentando
n+1 bandas (PASCHOAL, FERREIRA, PRADO, VILELA, 2003). Esses fatos são
demonstrados na figura 2.
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Figura 2: Demonstração de medidas pelo método do ponto de anulação (zero-crossing). O espectro de

ordem 1 (1D) apresenta 2 bandas e 1 ponto de anulação que corresponde ao ë
max

 no espectro de ordem 0.

Tendo em vista que as curvas derivadas (ordem n) guardam proporcionalidade com a
curva experimental e, se considerarmos a técnica da espectrofotometria de absorção, podemos
concluir que a espectrofotometria de derivadas segue a Lei de Lambert-Beer.

Assim, para se determinar a concentração (C) de uma substância a partir do espectro
derivado, emprega-se o chamado “método do ponto de anulação (zero crossing)”. No ë onde
uma espécie se anula, lê-se a amplitude da derivada da outra espécie. Assim, ÄA(1D) = K. C.

Neste método, a medição do valor absoluto da amplitude da derivada de uma curva
composta (soma da absorção de mais de uma substância), num determinado comprimento de
onda (ë), é correspondente ao ponto de anulação da derivada do interferente.

O método do ponto de anulação é utilizado, portanto, para eliminar erros sistemáticos
provenientes de interferências específicas, mas é bastante sensível às pequenas alterações na
posição da banda interferente.
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Objetivo

O presente trabalho propõe-se a mostrar como o método da espectrofotometria de
derivadas pode ser desenvolvido e aplicado na identificação e quantificação de dois fármacos
associados em uma forma farmacêutica sólida, empregando-se um espectrofotômetro de
varredura e posterior tratamento dos dados utilizando-se uma planilha eletrônica.

Fármacos utilizados

Tomou-se como exemplo a associação de Hidroclorotiazida e Propranolol  utilizada
em comprimidos para controle da pressão arterial.

O doseamento destes ativos é feito pelas indústrias através do método Cromatografia
Líquida de Alta Eficiência (CLAE), tendo em vista que nos compêndios oficiais, tais como a
USP – United States Pharmacopeia, a maioria dos medicamentos utiliza este método para a
separação dos fármacos e posterior doseamento.

A grande vantagem da utilização da espectrofotometria de derivadas está relacionada
com a possibilidade de se minimizar os problemas com interferentes, sem complicados
procedimentos de separação ou extração prévios, bem como não necessitar de padrões
ultrapuros exigidos na CLAE, além da grande possibilidade da validação do método no
doseamento simultâneo e, principalmente, ao baixo custo da técnica..

Os antihipertensivos são medicamentos essenciais para preservar a saúde de pacientes
que apresentem hipertensão arterial. A hipertensão arterial é uma condição clínica de natureza
multifatorial, caracterizada por níveis de pressão arterial (PA) elevados e permanentes, condições
que aumentam o risco de dano em órgãos atingidos como o coração, cérebro, rins e vasos
periféricos. Devido a estas complicações, o controle desta doença crônica é de fundamental
importância para manter a integridade do paciente (GUYTON e HALL, 2002).
A associação dos princípios ativos hidroclorotiazida e o propranolol são utilizados para este
fim.

Hidroclorotiazida

A hidroclorotiazida pertence à classe dos tiazídicos que agem inibindo o transporte de
NaCl. Por esta razão, aumenta o volume urinário e, conseqüentemente, diminui o volume
sanguíneo, proporcionando redução na pressão arterial. Tem ampla absorção quando
administrado por via oral. São secretados pelo sistema secretor de ácidos (FARMACOPEIA
BRASILEIRA, 1997).

A fórmula estrutural da hidroclorotiazida está representada abaixo: (GUYTON e HALL,
2002).
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É o protótipo de antagonista â-adrenérgicos e bloqueia tanto receptores â1 como
â2. Estão disponíveis preparações de liberação sustentada para administração única e diária.
Ações: cardiovascular: o propranolol diminui o débito cardíaco, apresentando efeitos tanto
inotrópicos negativos como cronotrópicos negativos. Deprime diretamente as atividades
sinoauricular  e átrio-ventricular. A bradicardia resultante em geral limita a dose do fármaco.
O débito, o trabalho e o consumo de oxigênio cardíacos são reduzidos pelo bloqueio dos
receptores â1; estes efeitos são úteis no tratamento da angina. Os â-bloqueadores são
eficazes em atenuar as arritmias cardíacas supraventriculares, mas em geral não o são nas
arritmias ventriculares (exceto as causadas pelo exercícios).

A utilização do método da espectrofotometria de derivadas no doseamento simultâneo
de dois princípios ativos, anti-hipertensivos em formas farmacêuticas sólidas, devido às suas
propriedades e características, apresenta-se como ferramenta muito útil nas análises de fármacos
associados em comprimidos, pastilhas, cremes, entre outros, sem a necessidade de separações
prévias.



258 Multiciência, São Carlos, 9: 253-263, 2008

Luís Roberto Paschoal, Priscila Thais Toyama, Jéssica Pietroneiro

Métodos

Reagentes

Os fármacos (matérias primas), propranolol (lote: 06112218A) e hidroclorotiazida
(lote: 050728), cerca de 1g, foram adquiridos da Farmácia  Ipanema da cidade de São Carlos
– SP, do fornecedor Pharma Nostra e apresentavam grau técnico.

O álcool utilizado no preparo das soluções foi o etanol absoluto, com pureza de 99%.
Toda a água utilizada na lavagem de vidrarias, preparo das soluções e diluições, foi

previamente destilada e, a seguir, deionizada.
As matérias-primas foram utilizadas após realização do processo de pulverização e

secagem segundo Farmacopéia Brasileira 3° edição.

Soluções Padrões

Soluções padrão estoque (100 mg . L-1): São preparadas utilizando-se 10 mg de propranolol
e 10 mg de hidroclorotiazida, dissolvidos em solução hidroalcoolica 50%, em balão volumétrico
de 100 mL. Estas soluções foram usadas na preparação dos espectros de varredura após
diluições apropriadas com o mesmo solvente.

Técnicas Experimentais e Equipamentos Utilizados

Os espectros de ordem zero e suas respectivas derivadas foram obtidos na região do
ultravioleta (UV) empregando-se um espectrofotômetro Quimis mod. Unico 2102 PC de
varredura que apresenta as seguintes características: simples feixe entre 200 - 1000 nm, banda
espectral variável, correção automática de linha base, manipulação total do espectro, sistema
controlado por microcomputador. Software para análise quantitativa, espectros e curvas de
tempo. As análises espectrofotométricas foram realizadas a 25 oC.

Tratamento dos Dados Experimentais

Os espectros de absorção de ordem zero do propranolol e da hidroclorotiazida
foram obtidos separadamente em solução hidroalcoolica 50%, (e depois sobrepostos), através
de estudo da absorção da radiação na região do ultravioleta (200 a 350 nm) e ë = 3,0 nm.
As medidas espectrofotométricas foram realizadas em cubetas padronizadas de quartzo de
1 cm e em velocidade de varredura fixa do aparelho.

Os espectros das derivadas (1D) dos fármacos estudados foram obtidos, através de
conversão matemática dos (pares de pontos) X = comprimento de onda (nm) e Y = absorbância,
dos espectros experimentais (ordem 0), utilizando-se uma planilha eletrônica. As medidas
experimentais são armazenadas como pares de pontos X vs Y, e são “exportados” do programa
do espectrofotômetro para a planilha. Os valores de 1D foram calculados empregando-se a
equação ÄA/Äë.
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Resultados e Discussão

Após o preparo das soluções hidroalcóolicas dos fármacos, estas foram levadas à
leitura no espectrofotômetro e procedidas várias varreduras dos espectros individuais, para se
adequar a melhor diluição em função da escala de absorbância do equipamento.

A seguir, a figura 3 apresenta os espectros de varredura de ordem 0 obtidos para
propranolol e hidroclorotiazida solubilizados em meio hidroalcoolico 50 % e  sobrepostos.
Verifica-se que ambos os fármacos apresentam bandas de absorção (transferência de carga)
situadas na região estudada, ultravioleta entre 200 e 350 nm.

Como se vê, as absorções estão sobrepostas e dessa forma impossibilitando qualquer
tipo de análise quantitativa através da espectrofotometria direta, caso se deseje quantificar um
medicamento possuindo esses ativos associados.

Figura 3: Espectros sobrepostos de ordem zero para concentrações ~10-4 M de hidroclorotiazida e
propranolol em solução hidroalcóolica 1:1.

Empregando-se a planilha eletrônica contendo os dados importados do software do
espectrofotômetro, foram obtidos separadamente e depois sobrepostos os espectros de 1ª.
derivada (1D), conforme demonstrado na Tabela 1.
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Tabela 1: Valores experimentais e derivados calculados através do uso de planilha eletrônica, para os
espectros de varredura dos fármacos estudados obtidos através do espectrofotômetro.
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Plotando-se os valores do comprimento de onda (nm) no eixo X e ÄA/Äë no eixo
Y, para hidroclorotiazida e propranolol e empregando-se a planilha eletrônica, foram obtidos
os gráficos do tipo dispersão XY, que correspondem à 1ª. derivada (1D) dos fármacos
estudados.

A figura 4 demonstra os resultados obtidos dos dois espectros sobrepostos.

Figura 4: Observação do ponto de anulação (zero crossing). Espectros de 1ª. Derivada (1D) de
hidroclorotiazida e propranolol  mostrando os principais pontos de leitura: 224 e 272 nm para propranolol
212, 227, 260 e 275 nm para hidroclorotiazida.
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Assim, com os espectros de varredura de 1ª. derivada (1D) das soluções de
propranolol e hidroclorotiazida, pode-se observar a possibilidade de se empregar o método
da espectrofotometria de derivadas para a identificação e doseamento destes fármacos,
pois existem vários pontos de anulação onde as curvas padrões poderão ser obtidas, senão
vejamos:

Tabela 2: Comprimentos de onda observados nos espectros de derivadas (1D) sobrepostos de propranolol
e hidroclorotiazida, indicando as possibilidade de obtenção das curvas padrão.

Fármaco Comprimento de onda  (nm)

Hidroclorotiazida 212, 227, 260 e 275

Propranolol 224 e 272

Conclusão

Por meio de um espectrofotômetro que realize varredura de espectro nas regiões do
UV-vis é possível, desde que haja o uso de uma planilha eletrônica, desenvolver o método da
espectrofotometria de derivadas. Com esse trabalho demonstra-se que não há necessidade
de uso do software do equipamento para tal finalidade.

As análises requerem curto período de tempo e os reagentes empregados na preparação
das amostras são de baixo custo, o que viabiliza a utilização do método tornando-se uma
técnica bastante atrativa se comparada com a CLAE.

A precisão, a sensibilidade e a reprodutibilidade são satisfatórias. A técnica desenvolvida
pode ser considerada adequada para análises de rotina em um grande número de amostras.

Adaptation of derivative spectrophotometric method using a scan spectrophotometer
and a commercial electronic interface for analysis of pharmaceutical products

ABSTRACT: The application of the derivative spectrophotometric method for simultaneous
determinations of two pharmaceutical actives is described by using a scan spectrophotometer
and an commercial electronic interface. The performance of analyses was possible by date
export of obtained experimental UV-vis zero order spectras, for the  electronic interface.  The
mathematical dates after process were overlapping in the plotter type XY dispersion. By the
application of zero crossing technique the 1D spectras show very possible wavelenghts for
development of the standart curves for the quantitative analyses.
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RESUMO: A respirometria fechada é uma técnica que mede o consumo de oxigênio dissolvido
por microrganismos em recipiente fechado. O ensaio determina a atividade de bactérias
oxidadoras de amônio, oxidadoras de nitrito e heterotróficas. A quantificação das diferentes
populações microbianas presentes em sistemas biológicos é uma importante ferramenta para o
monitoramento e o controle de sistemas de tratamento de águas residuárias. Este trabalho
apresenta o uso de ensaios de atividade respirométrica para avaliar a dinâmica das comunidades
bacterianas presentes em reatores operados em bateladas seqüenciais em escala de bancada,
utilizados no pós-tratamento de águas residuárias de indústria de abate de frango.

PALAVRAS-CHAVE: Nitrificação; pós-tratamento de águas residuárias de indústria de abate
de frango; RBS; respirometria.

Introdução

A poluição de corpos d’água pode ocorrer pelo lançamento de águas residuárias ricas
em nutrientes, como nitrogênio e fósforo. A presença de excesso desses nutrientes promove o
crescimento descontrolado de algas, resultando na eutrofização do corpo d’água, deteriorando
sua qualidade. Além disso, quando a nitrificação ocorre no corpo d’água pode ocasionar
riscos à saúde devido ao nitrato (NO

3
-) e nitrito (NO

2
-) formados. O NO

3
- é bastante solúvel

em água e seu excesso em água potável constitui um risco à saúde, pois pode levar a
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metemoglobinemia em bebês recém-nascidos (síndrome do bebê azul) e em adultos com
determinada deficiência enzimática; e pode formar subprodutos, como nitrosaminas, compostos
conhecidos por sua ação carcinogênica (BAIRD, 2002).

A indústria de abate de frango caracteriza-se por elevado uso de água no processo
industrial e geração de águas residuárias com elevada concentração de matéria orgânica,
nitrogênio e fósforo. Efluentes provenientes do tratamento anaeróbio de águas residuárias de
abatedouro de frango contêm fração significativa de nitrogênio amoniacal (N-NH

4
+), devido à

amonificação de compostos nitrogenados. Dessa forma, o pós-tratamento dessas águas
residuárias por meio de processos e de operações que possibilitem a sua adequação e a sua
correta disposição final, é necessário (AMORIM et al., 2007).

A forma comumente empregada para remoção de nitrogênio da água é por processos
biológicos de nitrificação/desnitrificação. O processo convencional de nitrificação ocorre em
duas etapas consecutivas: amônio (NH

4
+) convertido em NO

2
- por bactérias oxidadoras de

amônio (BOA) (equação 1); e NO
2
- é convertido em NO

3
- por bactérias oxidadoras de nitrito

(BON) (equação 2).

NH
4
+  +  1,5 O

2
  # NO

2
-  +  H

2
O  +  2 H+ (BOA)        (1)

NO
2
-  +  0,5 O

2
  #  NO

3
- (BON)        (2)

Os fatores que influenciam a nitrificação são: alcalinidade, pH, concentração de oxigênio
dissolvido (OD), carga orgânica, tempo de retenção celular, temperatura e presença de
substâncias tóxicas.

A desnitrificação, conversão de NO
3
- e NO

2
- em nitrogênio molecular (N

2
), é realizada

por bactérias heterotróficas, sob condições anóxicas, utilizando uma variedade de doadores
de elétrons. Os fatores que controlam a desnitrificação são: característica da matéria orgânica
carbonácea, relação carbono/nitrogênio, pH, temperatura, concentração de OD e presença
de substâncias tóxicas (METCALF E EDDY, 2003).

Os métodos tradicionalmente utilizados para o controle dos sólidos e, indiretamente,
de biomassa em sistemas aeróbios são: controle de sólidos em suspensão no tanque de aeração,
controle da relação alimento/microrganismo (A/M) e controle da idade da biomassa. Tais
estratégias clássicas de controle não englobam de maneira simultânea os objetivos de remoção
de matéria carbonácea e nitrogenada (VON SPERLING, 1997). Dessa forma, a avaliação da
atividade das diferentes populações microbianas presentes em sistemas biológicos de tratamento
de águas residuárias é uma ferramenta necessária para o monitoramento do desempenho dos
reatores biológicos e para o controle e a otimização das condições operacionais.

A avaliação da biomassa pode ser realizada pelo método do número mais provável,
por técnicas de biologia molecular e por respirometria. No caso de instalações aeróbias, o
acompanhamento do consumo de OD, por ser um substrato comum, permite a determinação
da atividade de diferentes espécies microbianas presentes na biomassa, utilizando um único
ensaio de maneira rápida, simples e de baixo custo (MÉNDEZ-PÉREZ, 1998).
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Este trabalho teve como objetivo principal avaliar a atividade da biomassa presente em
dois reatores operados em bateladas seqüenciais (RBS), em escala de laboratório, utilizados
no pós-tratamento de águas residuárias de indústria de abate de frango, mediante técnica de
respirometria.

Material e Métodos

Características de Efluente Anaeróbio do Sistema de Tratamento de Águas Residuárias
(STAR) do Abatedouro de Frango

O abatedouro de frango Céu Azul Alimentos Ltda está localizado na cidade de
Sorocaba, SP e está inserido na sub-bacia Sorocaba / Pirajibu da Unidade de Gerenciamento
de Recursos Hídricos – 10 do Sorocaba / Médio Tietê. O STAR é composto por peneiras
rotativas e estáticas, sistema de flotação por ar dissolvido e dois reatores anaeróbios de fluxo
ascendente com manta de lodo (UASB). No sistema de flotação por ar dissolvido e nos
reatores UASB, são removidos óleos e graxas e matéria orgânica solúvel, respectivamente.
Contudo, os efluentes dos reatores UASB apresentam elevada concentração de amônia,
produzida como resultado da amonificação de compostos nitrogenados e da baixa assimilação
para o crescimento da biomassa (DEL NERY et al., 2007).

Funcionários da Céu Azul Alimentos Ltda coletavam o efluente dos reatores anaeróbios
em recipientes de 5, 10 e 20 L de capacidade, sendo transportados, imediatamente, por
veículos da indústria, de Sorocaba a São Carlos. Os recipientes eram, então, armazenados em
freezer no Laboratório de Processos de Tratamento de Águas Residuárias até sua utilização. A
Tabela 1 apresenta as características do efluente secundário utilizado nos ensaios de pós-
tratamento, em escala de laboratório, para remoção de nitrogênio e matéria orgânica
remanescente.

Tabela 1: Características do efluente secundário do STAR do abatedouro de frango utilizado para alimentar
os reatores RBS.



267Multiciência, São Carlos, 9: 264-275, 2008

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DA BIOMASSA NITRIFICANTE E HETEROTRÓFICA PRESENTE EM REATORES OPERADOS EM BATELADAS
SEQÜENCIAIS TRATANDO ÁGUA RESIDUÁRIA DE INDÚSTRIA DE ABATE DE FRANGO MEDIANTE TÉCNICA DE RESPIROMETRIA

Pós-Tratamento do Efluente Anaeróbio do STAR

Estudos de pós-tratamento para remoção de N-NH
4
+ e matéria orgânica remanescente

foram realizados em dois reatores RBS, variando o tempo de alimentação aerada e as etapas
de operação.

O projeto dos reatores RBS foi adaptado de projetos utilizados no Laboratório de
Processos Biológicos da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) / Universidade de São
Paulo (USP) (CALLADO, 2001; CUBAS, 2004). Os reatores foram confeccionados em
acrílico transparente, com volume total de 10 L, seção circular de 20,8 cm de diâmetro e 30
cm de altura.

A coleta de amostras e a descarga de efluente foram realizadas por meio de
amostradores instalados ao longo de suas alturas, espaçados a cada 4,3 cm. A alimentação do
afluente foi realizada na parte superior dos reatores por bomba dosadora marca ALLDOS,
modelo 221-50A00 220/380v. A descarga do efluente foi realizada por gravidade a 9 cm de
altura. O lodo em excesso era descartado sempre que atingia o nível da saída. A adição de
fonte externa de carbono, armazenada em recipiente de 40 mL de capacidade, era realizada
por gravidade.

A aeração dos sistemas foi realizada por bomba compressora tipo aerador de aquário.
O ar era distribuído por três pedras porosas de formato cilíndrico, acopladas a mangueiras,
distribuídas no fundo dos reatores.

O líquido e a biomassa nos reatores eram misturados mecanicamente por meio de
rotores impulsionados por motores com variação de freqüência que permite o ajuste da
velocidade de até 200 rpm. Os rotores eram constituídos por haste contendo três palhetas de
4 cm de comprimento, resultando em escoamento predominantemente axial.

Os reatores foram inoculados com 2 L de lodo sedimentado proveniente de reator
biológico utilizado no tratamento de esgoto doméstico da comunidade de Bueno de Andrada,
distrito de Araraquara, SP. O volume de efluente anaeróbio tratado era de 5 L por batelada.
Os reatores foram operados à temperatura constante de 28±2ºC, em câmara climatizada.

O reator R1 foi operado com tempo de alimentação de 5 minutos, caracterizando
regime de batelada, e com ciclos de nitrificação (reação aeróbia) e desnitrificação (reação
anóxica). O reator R2 foi operado com tempo de alimentação de 5 horas, caracterizando
regime de batelada alimentada, somente com a etapa de nitrificação (reação aeróbia) (Figura
1). A Tabela 2 apresenta as condições e os parâmetros operacionais dos reatores.
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Figura 1: Fotos dos reatores RBS.

Ensaios de Atividade Respirométrica

Ensaios de respirometria foram realizados, em réplicas, nos 443º e 464º dias de
operação do reator R1 e nos 84º e 93º dias de operação do reator R2. Para o reator R1,
foram utilizados volumes de amostras de biomassa de 150 e 200 mL no 443º dia de operação.
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No 464º dia de operação, foram utilizados volumes de 50 e 100 mL de amostra. Para o reator
R2, foram utilizados volumes de 100 e 200 mL no 84º dia de operação. No 93º dia de
operação, foram utilizados volumes de 150 mL.

A determinação da taxa de utilização de oxigênio (TUO) foi realizada em respirômetro
(Figura 2). O respirômetro consistia de um reator de vidro com 566 mL de volume útil, composto
por três orifícios para alojar o difusor de ar, a sonda de OD e o septo, por meio do qual se
realizaram as injeções dos diferentes substratos. Agitação magnética era realizada para manter
regime de mistura completa. O respirômetro era mantido à temperatura de 28±2ºC, em cabine
climatizada.

Figura 2: Fotos do ensaio de respirometria.

O protocolo experimental foi realizado de acordo com Méndez – Pérez (1998). O
lodo era aerado, previamente, por 2 horas, para oxidação completa de qualquer substrato
presente na amostra, alcançando, dessa forma, a respiração endógena. O modo de operação
da respirometria fechada consistia na introdução do lodo em respiração endógena no
respirômetro; na adição de água destilada sem deixar vazios; na aeração do meio líquido até
atingir valores de concentração de OD entre 6,0 e 8,0 mg/L; no registro da medida de
concentração de OD no meio; na adição sucessiva dos diferentes substratos.

A respiração endógena era medida sem a adição de substrato. Para a determinação da
atividade das BON, BOA e heterotróficas, foram utilizados nitrito de sódio, cloreto de amônio
e acetato de sódio, respectivamente, em soluções com volumes de 1,0 mL. No estudo das
atividades das bactérias nitrificantes, fonte de carbono inorgânico, como bicarbonato de sódio,
foi adicionada na relação estequiométrica.

As concentrações de substrato e oxigênio utilizadas foram superiores aos valores de
sua constante de saturação, para garantir condições de velocidade máxima de consumo de
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substrato, em que a velocidade de consumo de substrato é independente de sua concentração,
não afetando o ensaio de respirometria.

Relações substrato / microrganismos inferiores a 2 foram utilizadas para evitar a
multiplicação celular, especialmente em populações mistas, o que poderia provocar variações
na relação entre organismos com diferentes velocidades de crescimento.

A atividade da espécie bacteriana é dada pela velocidade de consumo de oxigênio por
unidade de biomassa e de tempo. O valor da atividade de cada espécie bacteriana foi calculado
a partir da diferença entre a tangente da reta de consumo de OD em função do tempo, originada
com a introdução do substrato, e a do substrato anterior.

A concentração de OD no meio líquido foi medida por eletrodo tipo Clark acoplado
ao medidor de oxigênio marca ORION modelo 810A+, com aquisição on-line dos dados por
meio de dispositivo de comunicação Windows (hiper terminal), em intervalos de armazenamento
de 10 e 30 segundos. As determinações analíticas foram realizadas de acordo com Standard
Methods for the Examination of Water and Wastewater (1998).

Os ensaios respirométricos realizados para o reator R1 tiveram uma duração média de
28 minutos, pois a cada 10 segundos era registrada a medida de concentração de OD, enquanto
os ensaios para o reator R2 tiveram uma duração média de 53 minutos, registrando suas
medidas a cada 30 segundos.

Resultados e Discussão

Reator R1 operado em regime de batelada, com ciclo completo de nitrificação e desnitrificação

O reator  R1  apresentou  desempenho  satisfatório com relação à remoção de N-
NH

4
+ e matéria orgânica remanescente, apresentando eficiências de remoção de 96±7% e

56±28%, respectivamente. Assim, ambas nitrificação/desnitrificação e oxidação da matéria
orgânica foram consideradas adequadas (Tabela 3).

Reator R2 operado em regime de batelada alimentada, somente com etapa de
nitrificação

Nas condições operacionais impostas, o reator R2 apresentou bom desempenho,
apresentando eficiências de remoção da matéria orgânica total e solúvel de 88+4% e 68+11%,
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respectivamente, e convertendo 77+5% do N-NH
4
+ em NO

3
-. Durante o processo biológico,

20+5% do N-NH
4
+ foi utilizado na síntese celular (Tabela 4).

Ensaios de atividade respirométrica

Avaliação do volume de amostra de biomassa nos ensaios respirométricos

O volume de amostra de biomassa a ser utilizado nos ensaios respirométricos está
relacionado com sua concentração. Para amostras muito concentradas, o tempo de ensaio
pode ser muito reduzido, impossibilitando a obtenção adequada dos dados de consumo de
OD, uma vez que o decréscimo na concentração de OD é muito rápido. Para amostras muito
diluídas, o ensaio pode não ser efetivo.

Assim, a influência do volume de amostra de biomassa nos ensaios de respirometria foi
avaliada. Foram utilizados volumes de 50, 100, 150 e 200 mL de biomassa do reator R1 com
concentração de sólidos suspensos voláteis (SSV) de 4058 – 4904 mg/L (Tabela 5).

Para amostras de biomassa de 50 e 100 mL, não foi possível caracterizar a atividade
dos grupos BOA e BON, porém, sem prejuízo à caracterização da atividade das bactérias
heterotróficas. Isso se deve, provavelmente, ao menor número de bactérias nitrificantes frente
as bactérias heterotróficas.

Ensaios de atividade respirométrica para os reatores R1 e R2

Os ensaios de respirometria realizados para os reatores R1 e R2 mostraram que, à
medida que os diferentes substratos foram adicionados, pôde-se observar um aumento na
inclinação da curva de consumo de OD com o tempo (Figura 3).
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Figura 3: Respirograma típico dos ensaios.

As curvas apresentaram coeficientes de correlação entre 0,8042 e 0,998 para o reator R1 e
entre 0,7416 e 0,999 para o reator R2.

Os resultados da estimativa da atividade da biomassa nitrificante e heterotrófica presente
nos reatores estão descritos na Tabela 6.

Para o reator R2 operado em regime de batelada alimentada somente com etapa de
nitrificação, a relação entre as BOA/BON foi de 0,8 – 1,7, a 28±2ºC, apresentando valores
praticamente similares. A temperaturas superiores a 25ºC, a competição entre as BOA e BON
resulta em crescimento maior das BOA. A 25ºC, a velocidade máxima de crescimento específico



273Multiciência, São Carlos, 9: 264-275, 2008

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DA BIOMASSA NITRIFICANTE E HETEROTRÓFICA PRESENTE EM REATORES OPERADOS EM BATELADAS
SEQÜENCIAIS TRATANDO ÁGUA RESIDUÁRIA DE INDÚSTRIA DE ABATE DE FRANGO MEDIANTE TÉCNICA DE RESPIROMETRIA

de BOA e BON são similares, 1,02 e 1,10 dia-1, respectivamente (RITTMANN e
MCCARTY, 2001). A 35ºC, a velocidade das BON é a metade da velocidade das BOA
(KHIN e ANNACHHATRE, 2004).

Para o reator R1 operado em regime de batelada com ciclo completo de nitrificação e
desnitrificação, não foi possível avaliar a atividade das bactérias nitrificantes devido a problemas
no decorrer dos ensaios. Esses resultados não corroboram o bom desempenho do reator.

A atividade das bactérias heterotróficas do reator R2 apenas com a etapa de nitrificação
corresponde somente à etapa de degradação da matéria orgânica. Em relação ao ciclo completo
de nitrificação e desnitrificação do reator R1, a atividade das bactérias heterotróficas foi
substancialmente maior, devido à contribuição das bactérias desnitrificantes, que são anaeróbias
facultativas (Tabela 6).

Cabezas et al. (2004,2005) avaliaram a atividade de BOA e BON na operação de
reator RBS, sob condições limite de OD (0,7-0,9mgO

2
/L), no pós-tratamento de águas

residuárias de matadouro. A relação BOA/BON aumentou drasticamente para
aproximadamente 47, com a atividade das BON caindo, indicando que as condições impostas
ao sistema para o estabelecimento da via curta de nitrificação foram adequadas. Entretanto,
Benítez et al. (2005) obtiveram relação BOA/BON igual a 2,7, no monitoramento de reator
RBS, sem limitação de OD (>4,5mgO

2
/L), utilizado no pós-tratamento de águas residuárias

de laticínio (Tabela 7). Esse valor é compatível com a relação BOA/BON de 0,8 – 1,7 obtida
neste trabalho, em que o OD também não foi limitante.

Conclusões

Os valores similares das atividades das bactérias nitrificantes, relação BOA/BON de
0,8-1,7, comprovaram a ocorrência do processo completo de nitrificação no reator R2.

Os valores de atividade das bactérias heterotróficas, corroboram os bons resultados
de desempenho de ambos os reatores em relação à degradação de matéria orgânica e, para o
reator R1 também, em relação ao processo de desnitrificação.
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Evaluation of the nitrifying and heterotrophic biomass activity present in sequencing
batch reactors treating poultry slaughterhouse wastewater by respirometry

ABSTRACT: Respirometry is the measurement of biological respiration under well-defined
experimental conditions. Thus, the oxygen-uptake rate can be taken as a measurement of the
biological activity of ammonia-oxidizing bacteria, nitrite-oxidizing bacteria and heterotrofic
bacteria. The quantification of different microbial populations present in biological systems is
an important tool for monitoring and controlling wastewater treatment plants. This paper shows
the use of respirometric activity tests to evaluate the dynamics of bacterial communities present
in bench-scale sequencing batch reactors post-treating poultry slaughterhouse wastewater.

KEYWORDS: Nitrification; poultry slaughterhouse wastewater pos-treatment; SBR;
respirometry.
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A ESPECIFICIDADE DA TV CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EM RELAÇÃO À REDE INTEGRADA DE TELEVISÃO EDUCATIVA:

O EMBATE ENTRE A SUA PROPOSTA E AS INVESTIDAS
DO PODER PÚBLICO DE 1967 A 1979

Josmar Brandão COUTINHO 1

RESUMO: O intuito deste artigo é estabelecer a distinção entre a TV Cultura e as outras tevês
educativas instituídas no Brasil. Ao comparar os decretos que regulamentam o funcionamento
da TV Cultura do Estado de São Paulo e da Fundação Centro Brasileiro de TV Educativa,
que compõe o sistema de TV Educativa implantado no Brasil, notamos que, embora houvesse
autonomia jurídica da Fundação Padre Anchieta (FPA), mantenedora da TV Cultura, em
relação ao poder executivo, o governo interferiu na emissora cada vez que se sentiu questionado
ou com os seus interesses comprometidos. Desse modo, destacamos alguns fatos que marcaram
a trajetória dessa emissora durante os seus primeiros anos de existência (1967-1979). O
motivo pelo qual delineamos esse período explica-se pelo fato de o país estar sob a égide do
Ato Institucional Número 5 (AI5), um momento profundamente marcado pela hegemonia da
sociedade política sobre a sociedade civil.

PALAVRAS-CHAVE: TV Cultura; TV Educativa; Estado; Sociedade civil; Sociedade
política.

O decreto 60.596/67, que aprovou o Estatuto da Fundação Centro Brasileiro de
Televisão Educativa, expressou o caráter centralizador e autoritário da política voltada para as
comunicações no regime militar, o que fica evidente no seu artigo 9º, que especifica: “A
Assembléia-Geral terá como membros natos os Diretores dos órgãos executivos e técnicos
do Ministério da Educação e Cultura, imediatamente subordinados ao Ministro” (BRASIL,
1967). É interessante notar que, de acordo com esse artigo, poderiam também integrar essa
Assembléia, os brasileiros que, tendo feito à Fundação doações superiores ao equivalente a
dez vezes o maior salário mínimo em vigor no país, fossem, comprovadamente, pessoas de
saber e experiência em matéria de educação. Dessa maneira, ao se privilegiar como membros
dessa Assembléia indivíduos de elevado poder aquisitivo, não há como pensar uma
democratização desse órgão por meio da participação da sociedade civil como um todo, mas
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sim de uma elite financeira, política e intelectual. Por outro lado, nesse período, surge no
Estado de São Paulo a FPA, mantenedora da TV Cultura. Podemos dizer que a especificidade
dessa emissora enquanto uma TV educativa é ter sido criada como uma instituição pública de
direito privado se vinculando de uma forma distinta com o poder executivo em relação às
outras emissoras criadas com essa finalidade. Isso é evidente no seu estatuto legal, que lhe
garante plena autonomia administrativa e financeira, além de uma ampla representatividade da
sociedade civil. Conforme o artigo 4.º do decreto n.º 48.660 – 17/10/1967, que dispõe sobre
a aprovação do Estatuto da Fundação “Padre Anchieta” de Rádio e T. V.  – Educativa: “A
Fundação terá sede e foro na cidade de São Paulo, gozando de plena autonomia administrativa
e financeira, sendo de sua privativa competência a gestão de seus bens e recursos”.

Além disso, de acordo com Art. 7 .º do decreto citado acima, a FPA seria  administrada
pelos seguintes órgãos: I – Diretoria Executiva; II – Conselho Curador composto por vinte e
cinco membros de instituição da sociedade civil, dentre eles Universidade de São Paulo,
Secretaria do Estado de São Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo.  A Diretoria Executiva da Fundação Padre Anchieta seria composta por seis membros,
entre eles: um Diretor-Presidente; um Diretor Vice-Presidente; um Diretor Administrativo, um
Diretor de Ensino, um Diretor Artístico-Cultural e um Diretor  de Produção, para um mandato
de três anos, conforme frisa o artigo 8.º desse mesmo decreto.

Por outro lado, o decreto 60.596/67, que aprovou o Estatuto da Fundação Centro
Brasileiro de Televisão Educativa, especificou no seu art. 10 que o Conselho Curador dessa
fundação seria constituído por seis membros (três titulares e três suplentes), com mandatos de
três anos, sendo estes eleitos pelo seu órgão soberano, a  Assembléia-Geral, diferenciando-se
profundamente do primeiro decreto que dispôs sobre a FPA, que prescrevia a existência de
25 membros no seu Conselho Curador.

De acordo com o art. 13 do decreto citado acima, caberia a Assembléia da Fundação
Centro Brasileira de TV Educativa I – eleger membros do Conselho Curador; II – eleger o
Presidente; III – propor a alteração desses Estatutos; IV – exercer qualquer poder não atribuído
expressamente aos outros órgãos da Fundação.  Conforme frisa o art. 1.º do decreto 69.038 de
09 de agosto de 1971, os membros dessa Assembléia Geral seriam os seguintes Diretores do
Ministério da Educação e Cultura: o Secretário Geral, o Secretário de Apoio Administrativo, o
Diretor de Departamento de Assuntos Culturais, o Diretor do Departamento de Ensino Médio,
o Diretor do Departamento do Ensino Fundamental, o Diretor do Departamento de Educação
Física e Desportos e o Diretor do Instituto de Estudos Pedagógicos. Notamos que, de acordo
com este artigo, os pressupostos da Fundação Centro Brasileira de TV Educativa estariam
estreitamente vinculados ao poder executivo federal, diferenciando profundamente a FPA.

No contexto de centralização que marcou o governo de regime militar Jambeiro
(2001, p. 123), é afirmado que o decreto 236/67 modificou o Código Nacional de
Telecomunicações estabelecendo que as tevês educativas deveriam transmitir apenas programas
educacionais como aulas, conferências e debates; não poderiam aceitar publicidade direta ou
indireta, nem patrocínio; somente os governos federal, estadual e municipal, universidades e
fundações de direito público poderiam operar tevês educativas.
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No caso de São Paulo, dentro do contexto autoritário, o governador Abreu Sodré
procurou se conduzir no sentido de seguir direção contrária ao que ocorria em relação ao
autoritarismo e à centralização presente em outras legislações referentes à TV educativa. Abreu
Sodré elucidou que o seu objetivo, ao criar uma emissora subvencionada pelo governo do
Estado, era o de deixá-la sem influência da administração pública, sem interferência política.
Além disso, para Abreu Sodré, se a Fundação fosse contemplada com doações que lhe
proporcionassem renda própria, sua autonomia de ação seria maior, daí ter instituído uma
fundação para administrar a TV Cultura. No artigo 6.º da lei n.º 9.849, de 26/09/1967, que
instituiu a FPA, estaria aberto o caminho para canalizar recursos financeiros  provenientes de
doações, legados, subvenções e outras receitas.

Nesse sentido, talvez possamos compreender o surgimento da TV Cultura em
setembro de 1967. Quando Abreu Sodré instituiu a Fundação Padre Anchieta (FPA) – Centro
Paulista de Rádio e TV Educativa, cujos objetivos básicos eram a promoção de atividades
educativas e culturais por meio do rádio e da televisão e dotada de um estatuto próprio,
enfatizou a relevância da autonomia e da organização empresarial da TV Cultura e.
simultaneamente. garantiu que a FPA não sofreria interferência por parte do governo do Estado.
Como afirma Rondini (1996, p.26):

De sobre aviso em relação as possíveis acusações de que o governo estaria

criando uma emissora com fins de propaganda política, a Fundação Padre

Anchieta foi dotada no decreto que a criava de autonomia financeira e

administrativa e de um conselho curador que incorporava, além do

representante do poder executivo e de três secretarias de Estado, membros

natos indicados por 21 outras instituições com afinidades na área de educação

e cultura.

A manutenção da TV Cultura de São Paulo por uma fundação pública de direito
privado, em uma época de regime autoritário, significa algo extremamente relevante, na medida
em que pode expressar uma luta política no âmbito da estrutura do poder político e
concretamente podemos dizer que, nesse sentido, seu estatuto representou uma diferença
substancial em relação as outras tevês educativas vinculadas ao executivo federal, mas que,
simultaneamente, não deixa de apresentar uma contradição. Notamos que, de acordo com o
decreto 48.660/67, o qual aprovou o primeiro Estatuto da Fundação Padre Anchieta, o
governador indicaria o presidente e vice-presidente executivos da emissora e o presidente do
Conselho Curador. Após o governador nomear seus pares na direção da Fundação e antes do
término de seu mandado, o decreto 50.191/68 alterou a forma de eleição e o quadro do
Conselho Curador, diminuindo os membros natos e aumentando o número de participantes
eleitos.  A partir daí, todos os presidentes e conselheiros seriam eleitos pelo próprio Conselho
Curador. Conforme aponta Rondini (1996, p.26):
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(...) Na verdade o então governador Abreu Sodré conduziu todo o processo

de maneira que após sua saída do executivo, outros governantes não

pudessem interferir ou fazer uso da emissora para qualquer finalidade política,

e apenas ele mesmo pudesse usufruir de algum benefício da Fundação Padre

Anchieta.

De acordo com Moacir Expedito Vaz Guimarães (2001), membro do Conselho
Curador:

Foi uma convicção muito pessoal de Sodré, que queria criar uma entidade

voltada para a educação e para a cultura e que fosse absolutamente apolítica.

Então não houve nenhuma  conversa, nenhuma interferência com o governo

federal, porque quando ele chegou na meta do governo dele, um dos pontos

de honra, digamos assim, era isto. Então o Sodré não sofreu influências, mas

teve, vamos dizer, a felicidade de poder construir alguma coisa que desafiou

o tempo, desafiou os altos e baixos políticos, e conseguiu até hoje sair viva,

em pé.

Por outro lado, José Mindlin (2001), secretário da Cultura durante o governo Paulo
Egydio, afirma que o processo de institucionalização da TV Cultura não foi feito em oposição
ao governo:

O Abreu Sodré era um delegado do governo federal, ele não foi um governo

eleito. Neste tempo não havia muita oposição mesmo ao governo federal, ao

governo militar. Então, o Abreu Sodré foi indicado governador e agia de

acordo com o governo federal, não tomou nenhuma posição contrária.

De acordo com o depoimento de Mindlin, o fato de o governador Abreu Sodré criar
uma emissora independente da rede federal não gerou resistência por parte dos militares, pois
o mesmo foi o primeiro governador indireto após 1964, o que nos leva a crer que o mesmo
poderia possuir interesses em comum com o governo militar.

Além disso, Abreu Sodré manteve-se no corpo de conselheiros após sua saída do
executivo por meio da manobra jurídica instituída pelo decreto 50.191/68. No entanto, o fato
de o ex-governador Abreu Sodré ter instituído uma fundação de direito privado com plena
autonomia e de acordo com o depoimento dos membros do Conselho Curador Quimarães e
de Deganello, conforme veremos abaixo, poderíamos dizer que o que prevaleceu talvez não
tenham sido os interesses em comum do governador com o regime militar, mas provavelmente
o perfil do governador como um conservador humanista. Veremos mais adiante que Abreu
Sodré se rebelará junto com outros conselheiros contra a intervenção do governo do Estado,
realizada na gestão de Marin em 1982. Ainda sobre a institucionalização da TV Cultura de
São Paulo, Deganello (2001), representante dos funcionários da FPA, afirma que:
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O governador da época, Abreu Sodré, que foi quem instituiu essa fundação,

vislumbrou as conseqüências e que poderia vir para o futuro. (...) Eu acho

que o Abreu Sodré, apesar da interferência federal e tudo mais, conseguiu

algumas saídas, não só com relação a Fundação de ter sido colocada naquele

momento como fundação de direito privado, mas outras, digamos assim,

situações políticas, não é? (...) Acho que não foi uma coisa só da fundação,

mas era a maneira dele encarar a situação política, ele era advogado, tinha

tarimba nas questões jurídicas e tudo mais. Então conseguiu não só colocar

a Fundação como fundação de direito privado.

A diferença entre a TV Cultura e as outras tevês educativas é extremamente relevante,
na medida em que a mesma foi instituída com uma expressiva representatividade da sociedade
civil evidente em seus estatutos, além de uma relativa autonomia política no plano legal. No
entanto, não podemos afirmar que houvesse uma especificidade de São Paulo que justificasse
essa diferença. De acordo com a evolução do jogo político na época, as eleições para os
governos estaduais eram indiretas e por indicação explícita do governo central. Conforme
afirma Mindlin em relação à institucionalização da TV Cultura: “não foi uma coisa em oposição
ao governo federal, tudo isso era feito de comum acordo” (MINDLIN, 2001).

Para Santos (1998, p.30), o nascimento da TV Cultura enquanto TV educativa
pode ser visto como produto de interesses e propostas em comum:

Ela pode ser vista como resultado de uma linha político/econômica adotada

pelo governo militar e como esforço de um grupo para implantação de projetos

educativos. É importante ressaltar que os grupos “intelectuais” ligados a

esse projeto educativo viviam num clima de euforia, dada a possibilidade de

se utilizar a televisão como um moderno método de educação de massa.

Para Santos, além de a TV Cultura ser paulista, a “elite intelectual paulista” desde a
criação da USP, considerava-se a mais competente para comandar as discussões sobre “um
modelo educacional brasileiro” e seus instrumentos (SANTOS, 1998, p. 31).

A TV educativa surge no país como um instrumento para auxiliar nos escassos recursos
da Secretaria da Educação. Assim, de acordo com a perspectiva de Santos, a criação da
Fundação Padre Anchieta pode ser pensada como o produto de diversos interesses cujo
objetivo seria montar um projeto para preencher as lacunas do sistema educacional, com
telecursos vinculados à educação de base, alfabetização e primário intensivo, como, por
exemplo, cursos de madureza ginasial e colegial, visando à formação profissional.

Em dezembro de 1969, o Ministro da Educação, Jarbas Passarinho, foi à TV Cultura
com o objetivo de efetivar projetos para exportar os programas produzidos na emissora para
outros estados brasileiros por meio de um convênio entre a emissora e o Ministério da Educação.
Nesse sentido, não podemos dizer que a criação de uma emissora independente da rede
federal tenha gerando resistência por parte dos militares.
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Notamos também que o objetivo de utilizar a televisão como um instrumento para
suprir a defasagem no sistema de ensino tinha um caráter político-ideológico. Santos (1998,
p.33) enfatiza a concepção de Leal Filho sobre esse ponto, afirmando que:

Para além das tele-aulas e das aulas televisionadas, o objetivo era colocar os
recursos da televisão a serviço da arte e da educação, considerando para isso
que caberia à elite intelectual paulista a tarefa de formular o problema brasileiro,
ou seja, resgatar os elos perdidos da cultura nacional através da educação.

Quando a TV Cultura entrou no ar, o cenário político nacional estava sobre a ação
do Ato Institucional n. º 5 e, embora no plano legal não houvesse nenhuma ligação formal entre
a Fundação e o governador do Estado, ocorreram várias interferências governamentais sobre
a mesma. “É o momento da consolidação de um modelo econômico inserido num projeto
político que exclui qualquer tipo de participação democrática” (LEAL FILHO, 1988, p. 31).

O descompasso entre a os objetivos da TV Cultura e o que ocorre no tocante ao
seu funcionamento fica evidente no discurso expresso pelo primeiro presidente da FPA, José
Bonifácio Nogueira. Segundo José Bonifácio: “o governo Abreu Sodré deu à Fundação Anchieta
o instrumental e a independência necessários. Os artistas, os cientistas, os professores, os
intelectuais, estão, desde já, convocados para o esforço comum que a TV educativa espera
de todos eles” (LEAL FILHO, 1989, p. 10). Veremos que, embora existisse um respaldo
legal para garantir plena autonomia da FPA, a atuação de vários governantes, apoiada na
conjuntura política da época, impediu que os objetivos do projeto de constituição da emissora
se efetivassem concretamente.

Embora a FPA tenha sido instituída como pessoa jurídica de direito privado, para
que tivesse ampla liberdade de programação e administração e simultaneamente ficasse
resguardada de possíveis injunções políticas, ao acompanhar a trajetória da emissora, desde
os seus primórdios a TV Cultura sofre intervenções de vários governantes em sua programação
e estrutura cada vez que o mesmo sentia-se questionado, seus interesses comprometidos e
quando era interesse daquele utilizá-la como um instrumento de propaganda política.

Relatamos alguns fatos que demonstram as constantes intervenções do governo,
contrariando assim os dispositivos legais da FPA. Enfatizamos alguns acontecimentos ocorridos
na sua estrutura administrativa e no departamento de jornalismo, que, ao nosso ver, é um
espaço na linha de programação em que ficou mais evidente a intervenção do poder público.

Um fato que demonstra um abuso de poder ocorreu em fevereiro de 1972, quando,
em uma entrevista, o ex-procurador da Justiça, Hélio Bicudo, denunciou na TV Cultura o
sistema carcerário, provocando a ira do chefe da casa civil do governo, Laudo Natel, Henri
Aidar. Como resultado desse acontecimento, o governador exigiu a demissão imediata do
diretor do programa. Esse fato fez com que José Bonifácio Coutinho Nogueira, presidente da
Fundação desde seu início, entregasse sua renúncia ao Conselho Curador.
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Nas eleições para mudar a Diretoria Executiva em março de 1972, ganhou a chapa
indicada pelo governador Laudo Natel, presidida por Raphael de Souza Noschese, que
substituiu José Bonifácio. O fato de o governador indicar Noschese demonstra que seu objetivo
era ter alguém de confiança para, provavelmente, interferir na linha de programação da emissora.
No entanto, Raphael Nochese só aceitou a presidência executiva da Fundação por ter recebido
garantias de que sua autonomia seria respeitada. Porém, o Palácio dos Bandeirantes solicitou-
lhe que readmitisse Benedyto Ruy Barbosa, afilhado do governador, que havia sido demitido
pelo ex-presidente José Bonifácio.

Noschese sofria pressões freqüentes do Palácio dos Bandeirantes e, como se tratava
geralmente da concessão de favores menores, cedia para não assumir uma posição intransigente
e radical. Henry Aidar, chefe da Casa Civil do governador, passou a insistir para que Benedito
Ruy Barbosa fosse promovido ao cargo inexistente na TV Cultura, de assessor de programação,
o que concederia ao afilhado do governador o controle de toda a linha de programação da
emissora. A divisão Cultural, chefiada por Nídia Lícia, e a divisão de Ensino, chefiada por
Samuel From, responsáveis, juntamente com a Diretoria Executiva, em estabelecer a linha de
programação, passaram a ser subordinadas a Ruy Barbosa. Raphael Noschese tentou resistir
às pressões do Palácio, mas foram feitas novas exigências. Henry Aidar cobrava a demissão
de dois altos funcionários da Cultura, um dos quais era o engenheiro Miguel Cipolla (BREVE,
1973).

A pressão do Palácio dos Bandeirantes sobre a TV Cultura provocou a demissão de
Noschese e outra grave crise. Políticos procuravam fazer da emissora uma espécie de porta
voz oficial. Antônio Guimarães Ferri assumiu o cargo de presidente da Fundação.  No entanto,
a crise interna da emissora não cessou, mesmo depois de Ferri ter assumido. No dia 15 de
junho de 1973, Paulo Duarte, membro do Conselho, também se demitia, denunciando pressões
e interferências. Além disso, pediram demissão vários funcionários do telejornal Hora da Notícia,
que se opunham à divulgação de notícias que consideravam estar servindo apenas a interesses
privados, sem caráter jornalístico (SETE, 1976).

Maior insegurança na TV Cultura e no Departamento de Telejornalismo deu-se em
1974, quando o governo Laudo Natel começou a interferir diretamente na programação da
emissora. Conseqüentemente, o jornalista Fernando Pacheco Jordão foi afastado da direção
do Departamento de Telejornalismo, sendo nomeado interinamente para o cargo o jornalista
Orlando Duarte, que posteriormente foi para a Alemanha cobrir a Copa do Mundo. Uma
reportagem sobre a Compesca, durante a ausência de Orlando Duarte, provocou a intervenção
do governo. Os jornalistas explicam que a reportagem mostrava com objetividade inúmeras
irregularidades no funcionamento dessa empresa. O jornalista Walter Sampaio assumia a direção
do Departamento de Telejornalismo. Logo após a posse de Walter Sampaio, os jornalistas
Narciso Kalili e Georges Bordokan – dois dos principais responsáveis pelos telejornais da
emissora – eram demitidos. Sampaio aboliu a censura da Polícia Federal e disse que “a censura
era ele mesmo”. Com Sampaio, a pauta deixou de ser feita na redação e passou a ser
incumbência direta da diretoria da emissora. Uma matéria sobre a chegada do inverno era feita
com cenas dos meninos da rua Augusta ou tratando de moda. Se fosse filmado um pobre
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passando frio, a cena era cortada, não ia nem para o arquivo. (BRAGA, 1976). Por outro
lado, com relação a esse fato, Carvalho (1979, p.41) aponta:

Em 74, quando um terceiro homem chegava à chefia da TV Cultura, nomeado

pelo então governador Laudo Natel, as pressões contra a linha editorial

impressa ao telejornal se tornaram invencíveis. Antonio Guimarães Ferri, o

terceiro homem, acabou demitindo Fernando Pacheco Jordão numa seca e

rápida conversa no prédio da fundação. “Sua demissão está sendo exigida

pelo II Exército”, ele revelou. “Mas se você revelar isso, eu desminto

imediatamente”.

Podemos observar que a intervenção direta da esfera federal, ao influenciar a demissão
de Fernando Pacheco Jordão, não levou em consideração a autonomia da FPA, expressando
mais uma vez a arbitrariedade de um Estado autoritário que tolhia qualquer manifestação de
pensamento contrária aos seus interesses, afastando ainda mais a TV Cultura de suas finalidades
conforme prescrevia seus estatutos, restringindo a liberdade de discutir algum assunto que
questionasse a realidade, seja ela social, política ou econômica pela qual o país passava naquele
momento marcado pela ditadura militar.

No governo Paulo Egydio, o Departamento de Telejornalismo foi praticamente
devastado. Walter Sampaio continuou na direção e Fernando Faro, que era responsável pela
programação, foi nomeado para um cargo “fantasma”: assessoria para Assuntos de Rádio e
TV. Em 1975, Sampaio recusou-se a cobrir as geadas no Sul do país e as chuvas no nordeste,
por considerar uma reportagem alarmista. Faro determinou que a cobertura fosse feita com 50
minutos de filmagem. Sampaio reagiu às intervenções de Faro e deixou de pagar a Vis News,
uma agência internacional de notícias contratada por Pacheco Jordão, quando este era diretor
de jornalismo. Seis meses depois, a agência cancelou contrato com a TV Cultura, prejudicando
os telejornais da emissora. Além disso, Sampaio vendeu, como papéis velhos, um arquivo de
revistas internacionais de mais de três anos e fez o mesmo com os jornais de todo o mundo
que chegavam ao Departamento de Telejornalismo (BRAGA, 1976).

Posteriormente, em 1975, como veremos, foi nomeado pelo secretário de Cultura
José Mindlin, para a direção do Departamento, o jornalista Vladimir Herzog. Sua passagem
pela emissora demonstra mais uma vez o descompasso entre a legislação que rege a TV
Cultura e o que ocorre de fato no que tange à sua autonomia. A proposta de programação
defendida por Herzog apresentava um cunho democrático. Seu intuito era propor uma política
de programação que atingisse diversos setores sociais e demonstrasse uma preocupação com
a audiência não somente em termos de quantidade, mas na qualidade das notícias,
contextualizando-as e discutindo os fatos em suas causas e efeitos. Segundo Leal Filho, Herzog
tinha a perspectiva de que uma emissora que se pretende educativa deve atender às expectativas
simbólicas da sociedade como um todo, com uma programação que contribua para despertar
o senso crítico e responda aos anseios de amplas camadas da população, não de um grupo
restrito e privilegiado. Conforme Leal Filho (1988, p.54):
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Tratava-se de uma forma arrojada levando-se em conta o grau de censura

imposto no início da década de 70 a toda a imprensa brasileira. A informação

era colocada num contexto mais amplo (...). Essa prática foi viável durante

algum tempo em decorrência dos baixos índices de audiência da emissora e

do jornalismo em particular. Mas as características peculiares desses

telejornais acabaram atraindo a atenção da audiência e conseqüentemente

daqueles que se sentiam incomodados com as denúncias ali formuladas. Em

1974 praticamente toda a equipe de jornalismo é demitida por ordem do palácio

do governo.

No entanto, o projeto de Herzog, uma tentativa de contrapor-se à política autoritária
do regime militar, não se concretizou de uma forma plena:

Grupos poderosos, em uma ampla articulação que envolvia jornalistas, políticos

e militares, criaram uma rede conspiratória que acabou levando o então diretor

de jornalismo da TV-2 à prisão, à tortura e ao assassinato numa cela do

Exército, em São Paulo (LEAL FILHO, 1988, p. 56).

Conforme a versão divulgada na época, neste momento, a FPA transformou-se num
cenário que expressava apenas lutas pelo poder dentro da emissora. Faro, responsável pela
programação da emissora, passou a entrar em atrito com o presidente da Fundação, Ruy
Nogueira Martins. Faro dizia querer uma maior popularização da programação da emissora,
ou seja, mais Ibope. Ruy era um homem da confiança de Mindlin e Faro um homem de Ismael
Armond, o futuro secretário de Comunicações. (BRAGA, 1976).

Braga afirma que Roberto Dupré, homem da equipe do antigo diretor de jornalismo
Walter Sampaio, fez uma reportagem sobre o Vietnã, a última antes de deixar a emissora, a
primeira a ser divulgada na direção de Herzog. No dia seguinte, o colunista Cláudio Marques
denunciou a reportagem como da responsabilidade da nova direção. A campanha continuou
até a prisão e a morte de Herzog (BRAGA, 1976). Carvalho (1979, p.42) enfatiza que:

Ao assumir o telejornalismo da Cultura, Vladimir Herzorg era o alvo principal

de uma campanha de delação promovida pelo jornalista Cláudio Marques,

diretor do Diário Comércio & Indústria, colunista do jornal dominical

Shopping News e dono de 10 minutos diários na TV Bandeirantes.

Com o caso Herzog, o Departamento de Telejornalismo entrou em regime de medo.
Alguns dos principais editores foram presos e posteriormente afastados. Faro pediu demissão,
o que, depois, transformou-se em pedido de férias. Mindlin foi demitido. Só restou o medo, a
censura da Polícia Federal, do Palácio do governo e muito trabalho debaixo de tensão para
tentar manter a programação no ar (BRAGA, 1976).

Com relação a esse fato, constatamos que alguns pontos merecem ser esclarecidos.
Segundo Mindlin, devido à ausência de Ruy Nogueira Martins, em viagem à Europa, surgiu a
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necessidade de nomear outro diretor de jornalismo. Entre vários candidatos, escolheu Wladimir
Herzog por ter o melhor currículo. Na época da admissão de Herzog, Mindlin viajou para um
seminário no exterior e, quando retornou, o governador disse que parecia haver problemas na
TV Cultura. Sendo assim, ele, Mindlin, dirigiu-se até o SNI, sendo informado pelo diretor
desse órgão que Herzog, ao assumir, pôs no ar um programa de biografia do Rochini e eles
achavam que isso era um desafio, por ser o Rochini um líder de esquerda. No entanto, Mindlin
(2001) afirma que:

[...] os militares achavam que o Herzog na questão dos terroristas espanhóis
destacava as notícias e quando as vítimas eram do lado do governo ele não
dizia nada. Daí eu tive uma conversa com o diretor do SNI para ver o que  ele
queria. [...] O  Sr. quer um DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda)? Ele
disse: - Não, eu não quero não, mas o general até que talvez gostasse de um
mecanismo para controlar a situação. Eu digo: - Olha, acho que ele tem um
currículo excelente. O senhor, o SNI, aprovou a nomeação, eu não vejo nenhum
fato superveniente que autorize medidas mais radicais, como seria por exemplo,
a demissão dele. Ele disse: - Não, eu não estou pedindo a demissão dele, isto
depende é do risco que o senhor queira assumir.  Eu digo:  - Eu não tenho
medo de assumir riscos, mas neste caso é um órgão de administração indireta,
ele não reporta a mim, ele reporta ao presidente da fundação.  De todo modo
eu acho que seria uma injustiça aplicar uma medida dessas a ele, quando não
existe motivo sério.  Acho que ninguém se fortalece com uma injustiça. [...]
combinamos que eles ficariam atentos, acompanhando o desempenho com a
condição de não tomar nenhuma medida contra os jornalistas da cultura sem
conversar com o Paulo ou comigo.

Vladimir Herzorg assumiu a direção do telejornalismo da Fundação Padre Anchieta
em setembro de 1975 no governo Paulo Egydio, no período em que o presidente da Fundação
era Rui Nogueira Martins. Exatamente um mês após ser empossado, no dia 25 de outubro de
1975, Herzorg morreu durante uma sessão de torturas no DOI-CODI paulista, alguns dias
depois, o SNI, chefiado na época pelo general João Batista Figueiredo, divulgava:

 “[...] por que não considerar que, uma vez tendo-lhe sido impossível
negar sua ação contra o regime democrático, o jornalista não se suicidou
consciente de que a agitação nacional e internacional que se seguiria
fosse, talvez, o último grande trabalho que prestaria ao partido?
[...]”.(CARVALHO, 1979, p. 42-43).

Essa nota divulgada pelo chefe do SNI nos mostra que existia uma campanha veiculada
pelos veículos oficiais no sentido de mascarar, ou melhor, encobrir os reais motivos da morte
de Herzorg e o que de fato ocorria naquele momento no país. No final de 1975, São Paulo era
a principal cidade que se opunha ao regime. Com uma concentração do maior núcleo de
intelectuais de tradição oposicionista, expressou-se uma enorme onda de prisões de jornalistas
e intelectuais em São Paulo, com o intuito aparente de “intimidar e, possivelmente, derrubar o
governador Paulo Egydio Martins, membro histórico do grupo Geisel” (KUCINSCKI, 2001,
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p. 35). Em um diálogo com Mindlin (2001), o governador Paulo Egydio disse-lhe que havia
um grupo radical que:

pegou o Herzog para pegar você, ia pegar você para me pegar, e ia me pegar
para pegar o presidente. Então você saindo enfraquece a resistência a isso.
Ficando também não posso garantir nada, amanhã podemos estar todos na
rua, ou presos.

Após esse fato, em 1976, o governador Egydio instituiu a Secretaria Extraordinária
de Comunicações. Inicialmente, cogitou-se a possibilidade de transferir a FPA, vinculada à
Secretaria da Cultura, Ciência e Tecnologia, para essa nova pasta. Isso criou uma polêmica,
uma vez que Paulo Egydio foi enfático ao afirmar não abrir mão da “flexibilidade de decidir”,
dizendo ainda: “Eu quero crer que esse assunto é de competência do governador e não do
Conselho de Curadores”. Posteriormente, afirmou que seu intuito não era “transformá-la em
órgão de propaganda do governo do Estado”. Esse é um dos fatos, entre tantos, que evidenciou
a ineficiência dos estatutos da Fundação, uma vez que o Conselho Curador e a Diretoria
Executiva em nenhum momento participaram desse episódio, conforme os artigos 4.º e 7.º do
Estatuto da FPA, aprovado pelo decreto 50.191/68:

I-A Fundação terá sede e foro na cidade de São Paulo, gozando de plena
autonomia administrativa e financeira, sendo de sua privativa competência a
gestão de seus bens e recursos; II-A Fundação Padre Anchieta será
administrada pelos seguintes órgãos:Diretoria Executiva e Conselho Curador

(SÃO PAULO, 1968).

Posteriormente, José Mindlin entregou seu pedido de demissão ao governador, não
causando surpresas, até porque circulavam rumores de que ele poderia deixar o cargo depois
da polêmica criada sobre a transferência da TV Cultura para a nova pasta de Comunicações.
O assessor de imprensa do governador, Ismael Armond, criticou a linha de atuação adotada
pela TV Cultura, atingindo diretamente o secretário da cultura. Embora o secretário afirmasse
que essa mudança não bastava para desvirtuar as finalidades dessa emissora educativa,
começaram a circular pela imprensa rumores de que ele pediria demissão por discordar da
saída da TV Cultura de sua pasta. Além disso, havia junto a setores radicais das Força Armadas
a convicção de que José Mindlin mantinha ligações com grupos de esquerda. Indagado sobre
isto Mindlin (2001) declara que era um reformista: “Eu sempre achei que o problema social
era grande e a educação era o grande problema brasileiro. Agora com as oligarquias dominantes
qualquer um que quisesse reforma social era esquerda”.

Após a demissão de Mindlin, o governador decidiu não mais transferir a TV Cultura
para a nova pasta, afirmando que a FPA continuaria vinculada à Secretaria de Cultura Ciência
e Tecnologia. Conforme foi divulgado na época, o governador disse que: “O secretário José
Mindlin se demitiu porque não concordava com as diretrizes do governador para a Fundação
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Padre Anchieta”. Além disso, acrescentou que a FPA representava: “dentro do contexto, apenas
um ponto e não é o mais importante da Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia”. Afirmou
também que: “se o secretário quisesse ficar na Secretaria de Cultura, abrindo mão da TV e
Rádio Cultura, não haveria problemas”. Após a saída de Mindlin, José Bonifácio Coutinho
Nogueira, secretário da Educação, foi nomeado para substituí-lo e Ismal Menezes Armond,
major reformado do Exército e bacharel em Administração de Empresas, foi nomeado para o
cargo de Secretário Extraordinário de Comunicações (EXPLICADA, 1976).

Por outro lado, constatamos que a passagem de Mindlin pela Secretaria de Cultura
e a polêmica em torno da transferência da FPA para uma nova pasta é algo que merece ser
enfatizado de outra forma. Mais do que a luta por um posto influente, reflete um momento
histórico vivido pelo País. Quando Paulo Egydio o convidou para a Secretaria, Mindlin (2001)
disse que aceitou pois era um momento de transformação:

Porque havia um princípio de abertura, a oposição tinha ganho as eleições, o
governo tinha respeitado a vitória do MDB. Então havia uma esperança de

abertura, mas que se essa abertura não se efetivasse eu sairia.

Após o episódio ocorrido com Herzog, Mindlin aponta que surgiu na imprensa a
notícia de que o governador iria retirar a TV Cultura da Secretaria da Cultura e fazê-la voltar
para a Casa Civil, ou criar uma secretaria extraordinária. Ligou para o Paulo Egydio, dizendo
que, quando assumiu, não queria a TV Cultura e o mesmo insistiu para que ele ficasse com a
FPA. No entanto, o governador passou a sofrer pressões para que Mindlin deixasse o cargo.
Após algumas conversas entre ambos de que haveria a possibilidade de abertura e Paulo
Egydio não mais iria transferir a Fundação para outra pasta, Mindlin decidiu ficar. Posteriormente,
Mindlin disse que tomou a decisão de sair da Secretaria, pois já havia entregado o pedido de
demissão e não havia como voltar atrás. Na nossa perspectiva, notamos que a saída de Mindlin
da Secretaria deveu-se mais ao fato de Paulo Egydio ter cedido às pressões da linha dura do
que afirmar que seu pedido de demissão cairia no vazio. Esses fatos irão expressar a relação
de Paulo Egydio, governador de São Paulo, com o governo federal, refletindo conflitos que
expressam não só um embate de forças políticas, como o contexto político da época. De
acordo com Mindlin (2001):

A minha sensação é de que o Geisel pensava no Paulo Egydio como um
possível sucessor, porque o Geisel queria abertura, e o Golbery também.
Agora o Paulo Egydio quis, em vez de realmente apoiar o Geisel, estar em
bons termos tanto com o Geisel quanto com a linha dura, e isso é  uma
coisa que não funciona. Isso mostra então que ele não queria romper com

a linha dura.
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Além de alguns fatos relatados acima, que expressam um momento de luta política,
como aconteceu com Herzog, Faro e Mindlin, não podemos deixar de mencionar outro, ocorrido
em dezembro de 1978, quando o então senador Franco Montoro denunciou as infrações à
legislação eleitoral cometidas pelo governador eleito em São Paulo, Paulo Maluf, o qual estaria
fazendo campanha em favor da Arena, por meio do programa Vox Populi da TV Cultura.
Segundo Montoro, o fato de Paulo Maluf ter feito campanha da Arena no programa Vox
Populi e os pronunciamentos, no mesmo sentido, realizados pelo presidente eleito, João Baptista
Figueiredo, à televisão, e pelo general Geisel à Voz do Brasil, ferem o artigo 12 da lei Etelvino
Lins. De acordo com esse artigo, a propaganda eleitoral no rádio e na televisão só pode ser
feita em horário gratuito. (MONTORO,1978).

Observa-se que tanto a programação da TV Cultura, quanto os seus objetivos são
marcados por contradições, que expressam muitas vezes o descompasso entre o seu plano
legal e o que ocorreu no tocante ao seu funcionamento em vários momentos, desde a sua
institucionalização e, em alguns momentos, refletem menos a sua conjuntura interna do que o
contexto social, político e econômico no qual a mesma surgiu.  Segundo Leal Filho (1988, p.
31), a TV Cultura “surge em meio a uma das maiores crises de legitimidade de poder já
encontradas na história do Brasil”.

Frente a esses fatos notamos que a trajetória da TV Cultura marcada por várias
investidas do poder público reflete não só o contexto político da época marcado pela intervenção
da sociedade política na sociedade civil, assim como um embate entre forças sociais e políticas
no regime militar, mas também resquícios de um passado no qual as marcas de um
patrimonialismo presente na história do Brasil desde a época da colonização refletirá  como
um obstáculo para a conquista da democracia.

The specificity of São Paulo state’s Cultura TV Network in relation to the Educational
Television Integrated Network: the clash between its project and the government
authorities attacks  from 1967 to 1979

ABSTRACT: The purpose of this article is to establish the distinction between the Cultura TV
Network and other educational TV Networks set up in Brazil. When comparing the decrees
that regulate the operation of the São Paulo state’s Cultura TV Network and the Foundation
Brazilian Center of Educational TV, which compound the educational TV system introduced in
Brazil, we note that, although there was legal autonomy of the Foundation Padre Anchieta
(FPA), Cultura TV Network maintainer, from the executive power, the government interfered
in the broadcasting station everytime it felt threatened or its interests at stake. Thus, we highlighted
some facts that determined the course of this broadcasting station during the first years of
existence (1967-1970). The reason why we chose this period is the fact that the country was
under the aegis of the Institutional Act 5 (AI5), a moment deeply marked by the hegemony of
the political society over the civil society.

KEY WORDS: Cultura TV; Public TV; State; Civil society; Politics society.
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RESUMO: O objetivo deste trabalho é desenvolver um estudo preliminar que evidencie a
relação entre o movimento do estocástico, a formação de padrões de candlesticks e a alteração
nos preços de ações de empresas de alta liquidez e volatilidade. Para tanto, foram revisados
os conceitos sobre análise técnica, mais especificamente o oscilador estocástico, e padrões de
candlesticks. A população de estudo constituiu-se de todas as ações cotadas na Bolsa de
Valores de São Paulo (BOVESPA) e foram selecionadas para amostra as 10 ações que tiveram
o maior número médio de papéis negociados no período de 1998 a 2008. Este estudo comparou
duas estratégias de compra de ativos, compostas por padrões de candlesticks e estocástico
em duas diferentes configurações, utilizando a técnica estatística não-paramétrica chamada
Teste de Postos de Sinal de Wilcoxon. Para avaliação das estratégias, consideraram-se a
média de lucro, média de prejuízo e eficiência (número de dias em que o preço de fechamento
do dia é maior do que o preço de fechamento do dia anterior) um dia após as sinalizações de
compra. Concluiu-se que há diferença estatística significativa apenas quanto à eficiência das
duas estratégias.

PALAVRAS-CHAVE: Análise técnica; análise gráfica; candlestick; estocástico.

Introdução

O mercado de ações caracteriza-se por ser um ambiente dinâmico e sujeito às influências
de diversas fontes externas. O profissional que atua nesse mercado procura lidar com a incerteza
de forma a poder auferir lucros com as variações de preços dos diversos ativos (ações)
disponíveis no mercado.
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Ao longo das últimas décadas, diversas técnicas e ferramentas foram desenvolvidas
com o propósito de auxiliar o investidor a lidar com essa incerteza, facilitando o processo de
tomada de decisões.

Um dos conjuntos de ferramentas mais utilizado e conhecido é a análise técnica
(MURPHY, 1999). Dentro da análise técnica, encontram-se a Teoria Dow, desenvolvida por
Charles Dow; os indicadores, baseados em preço e volume, as ondas de Elliot e os números
de Fibonacci.

Paralelamente às ferramentas da análise técnica, existe uma técnica japonesa conhecida
como padrões de candlesticks, desenvolvida há vários séculos (NISON, 1991). Trata-se de
formações nos gráficos de preços que sintetizam o comportamento psicológico dos atuantes
no mercado. Essas formações indicam a tendência na qual os preços podem ingressar nos
próximos movimentos (MORRIS, 1992).

Este trabalho consiste na comparação entre duas estratégias de compra de ativos
financeiros que utilizam, simultaneamente, dentre os conjuntos de ferramentas de análise citados
acima, um indicador conhecido como estocástico e padrões de candlesticks. Segundo Bigalow
(2002), a eficiência dos sinais de candlesticks aumentam quando ocorrem em situações em
que os preços caíram ou subiram muito em relação a um determinado período. O melhor
indicador para identificar essas situações, na opinião desse autor, é o estocástico. Assim,
embora essas estratégias sejam conhecidas nos livros de análise técnica, carecem de uma
comprovação estatística estabelecendo seus limites de validade e aplicabilidade. Dessa forma,
o objetivo deste trabalho é desenvolver um estudo preliminar que evidencie a relação entre o
movimento do estocástico, a formação de padrões de candlesticks e a variação nos preços de
ações de empresas de alta liquidez. O indicador estocástico e os padrões de candlesticks
serão descritos mais detalhadamente nas próximas seções.

Análise Técnica

Ao se observar um evento, a percepção do que realmente está acontecendo acaba
sendo influenciada pela educação, cultura e pelo conhecimento anterior do observador. A
mente humana não consegue lidar com um número muito grande de variáveis. Em situações
assim, alguma ferramenta faz-se necessária para manter o ser humano distante das armadilhas
geradas por suas emoções e ilusões. Nas operações com ativos financeiros, essa ferramenta é
conhecida como análise técnica (MORRIS, 1992).

O termo “técnica”, em análise técnica, segundo Edwards e Magee (2001), tem um
sentido especial quando aplicado ao mercado de ações. Ele refere-se ao estudo dos movimentos
do próprio mercado e não ao estudo sobre os bens (produtos ou commodities) que o mercado
negocia. Para os autores,

Technical analysis is the science of recording, usually in graphic form, the
actual history of trades (price changes, volume transactions, etc) in certain
stocks or in the “averages” and deducing from that pictured history the
probable future trade.
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Na verdade, como afirmou Murphy (1999), a análise técnica sustenta que o movimento
dos preços é um reflexo de toda e qualquer mudança na oferta e demanda. Se a demanda
excede a oferta, o preço sobe. Se a oferta excede a demanda, o preço cai. A questão é que a
análise técnica não se concentra nas razões que levam os preços a subirem ou a caírem. Se
tudo que afeta o preço já está refletido no próprio preço, então o estudo do preço no mercado,
por meio dos gráficos, é tudo que é necessário. Os gráficos indicam a direção que o mercado
está mais propenso a tomar. Todas as ferramentas técnicas são simplesmente meios que auxiliam
no estudo dos movimentos do mercado. É sabido que existem razões que levam os preços
dos ativos a alterarem-se. A análise técnica não acredita que conhecer essas razões seja
necessário para encontrar os melhores pontos de compra e venda de ações.

Indicadores

Segundo Elder (1993), os indicadores dividem-se em rastreadores de tendência e
osciladores. Entre os rastreadores de tendências, encontram-se médias móveis, MACD
(moving average convergence/divergence), ADX (sistema direcional), OBV (on-balance
volume), A/D (acumulação/distribuição) e outros. Entre os osciladores, tem-se o estocástico,
ROC (taxa de mudança), IFR (índice de força relativa), Williams %R e outros.

Conforme mencionado, este trabalho utilizará o estocástico, idealizado por George
Lane. Segundo Bigalow (2002), o estocástico é um oscilador que avalia a posição relativa do
preço de fechamento comparada ao ponto mais baixo L

n
 , para um número selecionado de

dias, em relação à diferença entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo, (H
n
 – L

n
). Em outras

palavras, essa ferramenta mostra onde se situa o preço de fechamento do último período
analisado em relação à variação de preços dos últimos n períodos de operações. Elder (1993)
explica que o estocástico monitora a relação de cada preço de fechamento com a faixa máxima–
mínima de um determinado período de operações. Ainda segundo Bigalow (2002), os preços
de fechamento tendem a se situarem próximos às máximas do período de operações quando
uma tendência de alta ganha força e próximos às mínimas do período de operações quando
um declínio dos preços começa a ganhar força. Assim, quando o mercado faz uma reversão
da direção tomada pelos preços e estes começam, por exemplo, a declinar, podem até alcançar
novas máximas, mas o fechamento posiciona-se próximo às mínimas do período de operação.
Isso torna o estocástico único entre os diversos osciladores.

O primeiro passo no cálculo do estocástico é obter o estocástico bruto, ou %K, que
é dado pela seguinte fórmula:

,100% hoje ×
−
−

=
nn

n

LH

LC
K

onde
C

hoje
 =  fechamento de hoje

L
n
     =  o ponto mais baixo para o número selecionado de dias

H
n
     =  o ponto mais alto para o número selecionado de dias

n       =  o número de períodos para o estocástico
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O segundo passo é obter %D, mediante o ajustamento de %K, o que pode ser feito
da seguinte maneira:

100
)(  de períodosde Soma

)(  de períodosde Soma
% hoje ×

−
−

=
nn

n

LH M 

LC M 
D .

O estocástico foi concebido para variar entre 0 e 100%. São demarcadas duas linhas
de referência em níveis de 20% e 80%. Se o valor do estocástico situar-se abaixo da linha de
20%, diz-se que o mercado está “oversold” ou sobrevendido. Se o estocástico encontrar-se
acima da linha de 80%, o mercado está “overbought” ou sobrecomprado.

Padrões de candlesticks

A ferramenta japonesa de análise de gráficos conhecida como candlestick é uma das
mais eficientes metodologias no universo da análise gráfica (BIGALOW, 2002). A construção
dos gráficos de preços torna-se uma diferença básica entre as técnicas ocidentais e orientais
de análise de preços de ativos financeiros. No ocidente, a forma de representação gráfica
desenvolvida foi o gráfico de barras, conforme ilustrado na figura 1.

Figura 1: Gráfico de barras.
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A parte mais larga do candle é chamada de corpo. Ele representa a variação entre os
preços de abertura e fechamento naquele período. Quando o corpo aparece sem cor, indica
que o preço fechou acima do preço de abertura, mostrando um período de alta nos preços.
Quando o corpo aparece preenchido, significa que o preço de fechamento ficou abaixo do
preço de abertura e, portanto, naquele período houve queda no preço. As linhas finas acima e
abaixo do corpo são chamadas de sombras (NISON, 1991) e representam os preços máximo
e mínimo, respectivamente, durante o período de negociação.

Os analistas gráficos procuram por sinais nos gráficos que indicam mudança na
psicologia e na tendência do mercado. Nesse sentido, existem algumas formações de candles,
conhecidas como padrões de reversão, que evidenciam esses momentos. As estratégias de
operação avaliadas neste trabalho levam em consideração 13 padrões de reversão de alta, ou
seja, aqueles que indicam que os preços tendem a interromper uma seqüência de baixa para
iniciar uma seqüência de alta. Esses 13 padrões são os mais utilizados e citados em livros e
artigos sobre candlesticks. A figura 3 abaixo mostra esses padrões e uma descrição detalhada
de cada padrão pode ser obtida em Morris (1992).

Os dados requeridos para os gráficos de barras e de candlesticks são os mesmos. No
entanto, a diferença entre os dois métodos está no apelo visual do candlestick. A figura 2
mostra o mesmo gráfico, porém no formato candlestick.

Figura 2: Gráfico de candlesticks.



296 Multiciência, São Carlos, 9: 291-301, 2008

Antonio Luiz Tonissi Migliato, Karin Storani, Mauro Masili

Coleta e Análise de Dados

População e Amostra

A população de estudo constitui-se de todas as ações cotadas na Bolsa de Valores de
São Paulo (BOVESPA, 2008). Dentre elas, selecionaram-se para amostra as 10 ações que
tiveram maior liquidez, i.e., o maior número médio de papéis negociados, no período de 1998
a 2008. O uso das ações de maior liquidez deve-se ao fato de que as ações mais líquidas são
preferíveis no uso dos métodos grafistas, já que permitem conversão rápida ou praticamente
instantânea das ordens de compra e venda, incorrendo em menor custo de transação (ELDER,
1993). Além disso, a freqüência diária de negociação desses papéis previne contra a existência
de variações acentuadas nos indicadores de análise técnica. Esses saltos poderiam dificultar a
análise dos dados e, além disso, emitir sinais falsos de compra e venda (SACHETTIN, 2006).

Figura 3: Padrões de canlesticks de reversão de alta
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Portanto, as ferramentas fornecidas pela análise técnica são mais adequadas quando aplicadas
aos ativos que apresentam grande liquidez, sob o risco de perderem significado ou validade
para ativos com baixo volume de negociação, gerando, assim, falsas indicações de compra e/
ou venda de ativos.

Dados: Coleta e Tratamento

A coleta de dados foi realizada por meio de fontes secundárias. Para se atingir o
objetivo proposto, realizou-se uma pesquisa longitudinal com dados coletados durante o período
de 1998 a 2008, em base de dados referentes ao mercado acionário brasileiro. A base de
dados selecionada como fonte deste estudo refere-se aos preços dos 10 ativos mais negociados
na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA, 2008) e compõem, juntamente com outros 40
ativos, o índice IBRX-50. A fonte de informação secundária desses papéis foi extraída do site
da BOVESPA (2008) para obtenção de dados de preços diários. Essa base de dados está
disponível de forma bruta, ou seja, apenas constam os preços de abertura, mínimo, máximo e
de fechamento, além de outros dados como volume de negócios. A partir disso, foi necessário
o desenvolvimento de um código computacional para calcular o valor do indicador estocástico,
bem como identificar os padrões de reversão dos candlesticks para toda a base de dados e
para o período compreendido neste estudo. A identificação de padrões não é uma tarefa trivial
e fazê-la computacionalmente é ainda mais desafiador. Após a obtenção dos padrões e do
estocástico, o programa buscou pelos sinais de entrada no mercado (compra de ativos) de
acordo com as estratégias estabelecidas.

Metodologia

Foi realizado um tratamento descritivo-quantitativo dos dados obtidos por meio do
levantamento dos dados secundários. As provas estatísticas dizem quão grandes devem ser as
diferenças entre uma ou mais amostras, para que se possa afirmar que elas representam,
realmente, diferença no grupo do qual se extraiu o estudo. Os processos da inferência estatística
permitem determinar, em termos de probabilidade, se a diferença observada situa-se em um
intervalo de valores que possa ser efetivamente atribuído ao acaso, ou se é tão grande a ponto
de sugerir que as amostras provenham de populações diferentes.

Dentre o conjunto de ferramentas disponíveis para análises de amostras pequenas,
situam-se o teste não-paramétrico conhecido como Teste do Sinal e o Teste de Postos de
Sinal de Wilcoxon (SIEGEL e CASTELAN, 2006). Entretanto, como Siegel descreve “... se
a magnitude relativa e a direção das diferenças são consideradas, um teste mais poderoso, do
que o teste do Sinal, pode ser usado. O teste de postos com sinal de Wilcoxon ...” (SIEGEL
e CASTELAN, 2006 pág. 109). Portanto, por ser mais poderoso, neste trabalho foi utilizado
o Teste de Postos de Sinal de Wilcoxon. Segundo Siegel (2006), os testes não-paramétricos
são chamados muitas vezes de “livres de distribuição”, sendo um de seus principais méritos o
fato de que eles não assumem que os dados sob análise foram extraídos de uma população
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distribuída de uma certa maneira, por exemplo, de uma população normalmente distribuída. A
prova estatística Teste de Postos de Sinal de Wilcoxon analisa uma amostra envolvendo duas
medidas ou replicações emparelhadas e é considerada quando um pesquisador deseja
estabelecer se duas estratégias (duas amostras) são diferentes ou se uma estratégia é melhor
que outra, dentro das especificidades de cada problema. Por exemplo, o pesquisador pode
ter interesse em avaliar se a média de uma estratégia é menor do que a de outra.

O teste toma por base as diferenças absolutas dos pares de observações das duas
amostras, ordenadas de acordo com o seu valor, onde cada posto (diferença) recebe o sinal
da diferença original. A estatística do teste de Wilcoxon T+ é calculada por meio da soma dos
postos positivos c. Essa estatística é utilizada para encontrar os valores tabelados da
probabilidade de que T+ seja maior ou igual à soma c, P(T+ > c) (SIEGEL e CASTELAN,
2006 pág. 369). Se a probabilidade encontrada é menor do que 0,05, então rejeita-se a
hipótese de nulidade, onde a hipótese nula H 0  é que as estratégias 1 e 2 são equivalentes, isto
é, elas são amostras de populações com a mesma mediana e a mesma distribuição contínua.
Em termos do teste de Wilcoxon, a soma dos postos positivos não difere dos postos negativos.
Se rejeitássemos a hipótese de nulidade  H 0  inferiríamos que a estratégia 1 é diferente da
estratégia 2 (teste bilateral) ou, por exemplo, que a mediana da estratégia 1 é menor que a
mediana da estratégia 2 (teste unilateral).

Resultados

Este estudo estabelece duas estratégias de compra de ativos. Ambas as estratégias
consideram a formação de qualquer um dos 13 padrões de candlesticks, descritos anteriormente.
Entretanto, na Estratégia 1, concomitante à formação de um padrão, o indicador estocástico
assume valor acima de 23%. A Estratégia 2 considera a formação de um padrão em uma zona
sobrevendida, ou seja, quando o valor do estocástico é abaixo de 23%.

Neste trabalho, o interesse é analisar, para um mesmo grupo de ações (carteira de
ações), qual das sinalizações das estratégias 1 e 2 de entrada no mercado à vista (para cada
ativo) são mais adequadas em termos de eficiência (número de dias em que o preço de
fechamento do dia é maior do que o preço de fechamento do dia anterior), média de lucro e
média de prejuízo, considerando-se 1 dia após o sinal de compra do ativo.

A carteira de papéis analisados foi: Petrobrás PN (PETR4), Vale PN (VALE5), Telemar
PN (TNLP4), Bradesco PN (BBDC4), Itaú PN (ITAU4), Companhia Siderúrgica Nacional
ON (CSNA3), Cemig PN (CMIG4), Eletrobrás PN (ELET6), Perdigão ON (PRGA3) e
Banco do Brasil ON (BBAS3).

A tabela 1 apresenta a estatística descritiva dos dados considerados no estudo. Verifica-
se que somente dois papéis (BBDC4 e PETR4) mostraram diferenças negativas na direção de
eficiência (%) de 1 dia após a compra do ativo, indicando um aumento da eficiência para a
Estratégia 2. O lucro e prejuízo médios apresentaram valores próximos para as duas estratégias.
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A seguir, são apresentados, na tabela 2, os dados encontrados no tratamento estatístico
para comparação das estratégias estabelecidas. Os critérios de análise das estratégias estão
apresentados na primeira linha, a partir da terceira coluna. A segunda coluna traz a estatística
do teste de Wilcoxon, que consiste na soma dos postos positivos e a probabilidade associada
ao teste.

A tabela 2 mostra que devemos rejeitar a hipótese nula (H 0 ) de que a eficiência (%) é

equivalente para as duas estratégias no nível de 0,05 para um teste unilateral, pois a probabilidade
tabelada foi de 0,042, sendo, portanto, menor que o nível de significância. Destarte, rejeitamos
H 0  em favor de H

1
 e concluímos que a eficiência da Estratégia 2, i.e., entrada no mercado

quando há formação de padrões de reversão de alta em uma zona sobrevendida (estocástico
abaixo de 23%), é maior do que a eficiência da Estratégia 1, ou seja, considerando-se apenas
a formação de um padrão de reversão.

As médias de lucro e prejuízo um dia após a compra do ativo não apresentaram
diferenças estatísticas significativas, pois as probabilidades tabeladas foram 0,1504 e 0,625
respectivamente.
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Conclusões

Neste artigo, compararam-se, por meio do teste de postos de sinal de Wilcoxon, duas
estratégias de entrada no mercado à vista em termos de eficiência, média de lucro e média de
prejuízo 1 dia após o sinal de compra do ativo. A estratégia que considera a formação de um
padrão de candlestick de reversão de alta e em região sobrevendida (estocástico abaixo de
23%) mostrou-se estatisticamente superior em termos de eficiência se comparada com a compra
de um ativo considerando-se apenas a formação de um padrão de reversão. No entanto, as
médias de lucros e prejuízos das duas estratégias não diferem estatisticamente.

Neste estudo, o período considerado para o cálculo da eficiência, i.e., 1 dia após a
sinalização de compra dos ativos, representa uma estratégia de curto prazo. Entretanto,
dependendo do perfil do investidor, poder-se-ia estudar a eficiência, média de lucro e média
de prejuízo considerando-se tempos gráficos diferentes, como, por exemplo, tempos mais
curtos (1 hora após o sinal de compra), para operações intraday, ou tempos mais alongados,
para operações de médio (semanal) ou longo prazo (mensal). Além disso, poder-se-ia estender
o estudo da compra de ativos considerando-se a formação dos padrões de candlesticks
concomitante com o uso de outros indicadores, tais como IFR, MACD, etc.

Ressalta-se também que sinalizações resultantes das estratégias citadas neste artigo
podem ser consideradas como pontos de saída do mercado à vista (“stop”) para operadores
que trabalham com venda a descoberto.

Oscillators, candlestick patterns, and price changes of financial assets: a preliminary
study about the relationship among these factors in the stock market

ABSTRACT: This paper is aimed at a preliminary study that evidences the relationship among
the stochastic indicator, the formation of candlestick patterns, and the change in the stock
prices of high liquidity and volatility companies. We have revised the main concepts of technical
analysis, more specifically the stochastic oscillator and the candlestick patterns. The study
population is the stocks negotiated in the Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) and the
selected sample is the averaged 10 most traded ones in the 1998–2008 period. The present
work compared two strategies for buying stocks, both comprised of candlestick patterns and
the stochastic oscillator, in two different set-ups, by employing the non-parametrical statistical
method known as Wilcoxon signed-rank test. In order to test both strategies, we have considered
the mean profit, mean loss, and efficiency (amount of days in which the closing price is greater
than the previous day closing) one day following the buying signals. We concluded that there
exists significant statistical difference only as for efficiency of the strategies.

KEYWORDS: Technical analysis; graphical analysis; candlestick; stochastic oscillator.
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• Filiação científica: em nota(s) de rodapé na primeira página do manuscrito, puxada(s)
no final do(s) sobrenome(s) do(s) autor(es), constando o departamento, o nome da
faculdade ou instituto, o nome da universidade (em sigla), o CEP, a cidade, o estado, o
país e o(s) endereço(s) eletrônico(s) do(s) autor(es);

• Resumo: deve ser seguido da palavra RESUMO: (escrita em maiúsculas sem negrito)
com, no máximo, 200 palavras, duas linhas abaixo do título, sem adentramento e em
espaçamento simples;

• Palavras-chave: devem ser seguidas da palavra PALAVRAS-CHAVE: (escrita em
maiúsculas sem negrito), mantendo-se o espaçamento simples e duas linhas abaixo do
resumo. Deverão constar no máximo 6 palavras-chave, separadas por ponto-e-vírgula. A
Comissão Editorial sugere que as palavras-chave correspondam a conceitos mais gerais
da área do trabalho;

• Texto: duas linhas abaixo das palavras-chave, inicia-se o texto, em espaçamento duplo,
que deve apresentar, sempre que possível, Introdução, Métodos, Discussão, Resultados
e Conclusão. Os subtítulos correspondentes a cada parte do trabalho deverão figurar à
esquerda, em negrito, sem numeração e sem adentramento, e com somente a primeira
letra em maiúscula;

• Agradecimentos: deverão constar os agradecimentos (quando houver), em forma de
subtítulo, duas linhas após o término do texto e sem adentramento,;

• Título em inglês: escrito em itálico, alinhado à esquerda e em caixa baixa;
• Abstract e Keywords: duas linhas abaixo do título em inglês, nos mesmos formatos do

resumo e das palavras-chave, usando-se, obviamente, ABSTRACT: e KEYWORDS:
• Referências bibliográficas: em ordem alfabética e cronológica, indicando os trabalhos

citados no texto. Após as referências, poderá figurar a bibliografia consultada com a
indicação de obras consultadas ou recomendadas, não referenciadas no texto, também
em ordem alfabética e cronológica.

o Referências Bibliográficas. Em espaçamento simples e alinhadas à esquerda.
Devem ser dispostas em ordem alfabética pelo sobrenome do primeiro autor e
seguir a norma técnica NBR 6023 da ABNT, de agosto de 2002. Consultar em
http://www.bcq.usp.br/normalizacao_tecnica.htm

o Abreviaturas. Os títulos de periódicos deverão ser abreviados conforme o
Current Contents. Exemplos:
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" Livros
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia do trabalho científico.
2. ed. São Paulo: Atlas, 1986. 198p.
" Capítulos de livros
JOHNSON, W. Palavras e não palavras. In: STEINBERG, C. S. Meios de
comunicação de massa. São Paulo: Cultrix, 1972. p. 47-66.
" Dissertações e teses
BARONAS, R. L. Slogans políticos brasileiros: uma leitura discursiva. 2003.
240f. Tese (Doutorado em Línguística e Língua Portuguesa) – Universidade
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Ciências e Letras,
Araraquara, 2003.
" Artigos e periódicos
CUNHA, G. A. P.; MATOS, A. P. de. A cultura do abacaxi: prática de cultivo.
A Lavoura, Rio de Janeiro, v. 87, n. 2, p. 14-18, jul./out. 1985.
" Trabalho de congresso ou similar (publicado)
MARIN, A. J. Educação continuada. In: CONGRESSO ESTADUAL
PAULISTA SOBRE FORMAÇÃO DE EDUCADORES, 1., 1990, São
Paulo. Anais... São Paulo: UNESP, 1990. p. 114-8.

o Citação no texto. O autor deve ser citado entre parênteses pelo sobrenome, em
letras maiúsculas, separado por vírgula da data de publicação (BARBOSA, 1980).
Se o nome do autor estiver citado no texto, apenas a primeira letra do sobrenome
deve ser grafada em maiúscula e a data entre parênteses: como “Morais (1955)
assinala...”. Quando for necessário especificar página(s), estas deverão seguir a
data, separadas por vírgula e precedidas de p. (MUNFORD, 1949, p. 513). As
citações de diversas obras de um mesmo autor, publicadas no mesmo ano, devem
ser discriminadas por letras minúsculas (a, b, c) após a data, sem espaçamento
(PESIDE, 1927a), (PESIDE, 1927b). Quando a obra tiver dois ou três autores,
todos poderão ser indicados, separados por ponto-e-vírgula (OLIVEIRA, A. J.;
MATEUS, P. R.; SILVA, M. F., 1943), e quando houver mais de três, indica-se
apenas o sobrenome do primeiro seguido de et al. (GILLE et al., 1960). As
comunicações pessoais, os trabalhos em andamento e as citações de citações
devem ser citadas no rodapé, não devendo aparecer nas Referências Bibliográficas.

o Notas. Devem ser reduzidas ao mínimo e colocadas no pé da página, as remissões
para o rodapé devem ser feitas por números, na entrelinha superior.

o Anexos e/ou Apêndices. Serão incluídos somente quando imprescindíveis à
compreensão do texto.

o Ilustrações. Qualquer que seja o seu tipo (desenhos, esquemas, fluxogramas,
fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e outros),
sua identificação aparece na parte inferior, precedida da palavra designativa,
seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos,
do respectivo título e/ou legenda explicativa breve e clara (fonte em tamanho 10pt),
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dispensando consulta ao texto, e da fonte. A ilustração deve ser inserida o mais
próximo possível do trecho a que se refere.

o Tabelas. As tabelas apresentam informações tratadas estatisticamente, conforme
IBGE (1993). Devem ser numeradas com algarismos arábicos e ser encabeçadas
por um título conciso e claro, em fonte tamanho 10pt. Quando for o caso, as
tabelas deverão ter indicação de fonte.

o Equações e Fórmulas. Aparecem destacadas no texto, de modo a facilitar sua
leitura. Na sequência normal do texto, é permitido o uso de uma entrelinha maior
que comporte seus elementos (expoentes, índices e outros). Quando destacadas
do parágrafo são centralizadas e, se necessário, deve-se numerá-las à direita.
Quando fragmentadas em mais de uma linha, por falta de espaço, devem ser
interrompidas antes do sinal de igualdade ou depois dos sinais de adição, subtração,
multiplicação e divisão. Recomenda-se o uso do Equation Editor do MS Word.

Os dados e conceitos emitidos nos trabalhos, bem como a exatidão das referências
bibliográficas, são de inteira responsabilidade dos autores. Os trabalhos que não se enquadrarem
nessas normas serão devolvidos aos autores, ou serão solicitadas adaptações, indicadas em
carta pessoal.
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REVISTA MULTICIÊNCIA

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE ORIGINAIS

Configuração:
Tamanho do papel: A4 (210 x 297 mm)
Margens: esquerda e direita: 3,0 cm; superior e inferior: 2,5 cm
Espaçamento: duplo para o manuscrito submetido e simples para a versão final, caso

tenha sido aceito para publicação.
Tipo de letra: Times New Roman 12pt
Adentramento: parágrafo (1,25 cm); citação (4 cm)

Organização do texto:
Título (tamanho 12, em letras maiúsculas, centralizado, negrito); nome do autor (negrito,

alinhado à direta na folha e apenas sobrenome em maiúsculas); resumo; palavras-chave; texto;
agradecimento; título em inglês (itálico, sem negrito); abstract; keywords; referências
bibliográficas.

Exemplo de Citação: com mais de três linhas, deve vir destacada em tamanho 10pt,
com recuo de 4 cm. Exemplo:

Segundo Castro (2002):

Tamanho 10pt Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx (p. 261).

Exemplo de referências bibliográficas:

ADAM, J-M. Les textes: types et prototypes. Paris: Nathan, 1992.

Segue um modelo de artigo:
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TÍTULO DO ARTIGO CENTRALIZADO CAIXA  ALTA

Nome e SOBRENOME1

Nome e SOBRENOME2

RESUMO: Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto (espaçamento
simples para o resumo).

PALAVRAS-CHAVE: Texto; texto (máximo 6 palavras)

Introdução

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto.

Pressupostos teóricos

Segundo Castro (2002, p. 13), texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto.

2mcE =  (1)
A Eq. (1) mostra que ...

1 Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, Rua Miguel Petroni 5111, 13563-470 São Carlos, São Paulo.
Email: autor1@provedor.com.br
2 Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, Rua Miguel Petroni 5111, 13563-470 São Carlos, São Paulo.
Email: autor2@provedor.com.br
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Resultados

A tabela 1 mostra....

Considerações finais

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Tabela 1: Resultados encontrados para ..... Fonte em tamanho 10pt.

Figura 1: Resultados do cálculo de... Fonte em tamanho 10pt.

   Coluna 1                    Coluna 2                      Coluna 3                     Coluna 4
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Agradecimentos

Texto texto texto texto texto texto texto.

Text text text text... (título em inglês, itálico, sem negrito, apenas a primeria letra em
maiúsculas, alinhado à esquerda)

ABSTRACT: Text text text text (só a primeira maiúscula).

KEYWORDS: Text; text. (máximo 6 palavras)

Referências Bibliográficas

ADAM, J-M. Les textes: types et prototypes. Paris: Nathan, 1992.


