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Prefácio

A Jornada Acadêmica Integrada (JAI) da Universidade Federal de 
Santa Maria é um evento de grande importância para a formação dis-
cente, pois promove o desenvolvimento e o compartilhamento da ci-
ência, de tecnologias e de inovações. É um momento de interação com 
diferentes áreas do conhecimento, com diversas instituições de ensino 
e com a comunidade regional. Neste ano de 2015, a JAI completa três 
décadas de história através da realização de sua 30ª edição. Essa data 
tão significativa vem acompanhada de uma nova formatação para o 
evento, o que lhe garante a estrutura de um verdadeiro congresso de 
ensino, pesquisa e extensão.

Ao longo desses trinta anos, a excelência que caracteriza a Jorna-
da Acadêmica da Universidade Federal de Santa Maria  consolidou-a 
como um dos mais importantes eventos acadêmicos promovidos no 
estado do Rio Grande Sul. As recentes mudanças têm como objetivo 
melhorar ainda mais a experiência dos participantes e o alcance do 
evento. Os resultados acadêmicos e científicos que nele são apresen-
tados se estendem para muito além da semana em que a JAI acontece, 
refletem além dos muros da UFSM. 

Tanto o sucesso contínuo experimentado pela Jornada quanto os 
avanços alcançados com essa nova forma de realização, que teve como 
consequência não apenas o crescimento do número de trabalhos ins-
critos, mas também o aumento da qualidade dos trabalhos aprovados, 
só puderam ser alcançados graças ao comprometimento de professo-
res, técnico-administrativos em educação – em especial dos servidores 
das pró-reitorias e das unidades de ensino envolvidas – e dos avalia-
dores. Esse empenho e dedicação refletem também a preocupação da 
UFSM com o fortalecimento dos três pilares de sustentação da Univer-
sidade: o ensino, a pesquisa e a extensão. 

A Jornada Acadêmica é uma oportunidade ímpar para o 
desenvolvimento de todos esses pilares. No entanto, ela contribui de 
maneira especial para as atividades de pesquisa em todos os níveis 
de graduação, principalmente no âmbito da iniciação científica. Esse 
enfoque especial no fomento da pesquisa no nível da graduação é um 



dos grandes diferenciais da JAI – UFSM. A oportunidade de exposição e 
discussão dos seus trabalhos é um forte incentivo para que os estudantes 
busquem se inserir nos ambientes de pesquisa. E é nesses ambientes 
de convivência diária entre estudantes de graduação, mestrado, 
doutorado, pós-doutorado e pesquisadores nacionais ou estrangeiros, 
que as pessoas desenvolvem senso crítico e aprendem a buscar e 
gerar conhecimento, adquirindo habilidades que estão muito além da 
formação de excelentes profissionais. Neles formam-se verdadeiros 
cidadãos transformadores de nossa sociedade. E essa é a grande 
missão da UFSM enquanto Universidade Pública. Consequentemente, 
esse também é o objetivo que orienta todas as suas ações institucionais, 
inclusive esta Jornada Acadêmica Integrada.

Assim, almejamos que a JAI-2015 e as que ainda estão por vir se-
jam repletas de novas revelações científicas, divulgações tecnológicas 
e interações acadêmicas que venham a contribuir para o desenvolvi-
mento de nossa Universidade e da comunidade regional e nacional. 
Acima de tudo, aspiramos que elas contribuam significativamente para 
a formação de pessoas capazes de transformar positivamente nossa 
realidade, através da aplicação de valores morais, éticos e científicos, e 
capazes também de serem protagonistas de uma sociedade que clama 
por um sistema mais honesto, mais justo e mais humano. Esperamos 
que os jovens que participam destas Jornadas Acadêmicas desenvol-
vam valores de comprometimento com a comunidade, com o meio 
ambiente, com a sustentabilidade e de respeito à diversidade, para 
que tenhamos uma sociedade cada vez melhor. 

Finalmente, desejamos que neste evento prevaleça o espírito ino-
vador, criativo e crítico na busca de soluções para problemas da so-
ciedade brasileira e que ele possa ser uma experiência enriquecedo-
ra para professores, técnico-administrativos em educação, visitantes, 
comunidade em geral e, principalmente, para nossos estudantes, que 
são a razão da existência da UFSM!

Paulo Bayard Dias Gonçalves
Vice-Reitor da UFSM
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A Utilização de Técnicas de Inteligência
Artificial na Engenharia de Software
Catherine de Lima Barchet1

Resumo: Sabe-se que atualmente, na sua grande maioria, os projetos de software 
falham de virtude de uma má gestão dos seus processos, sendo assim, a engenha-
ria de software surge de modo a coordenar estes processos e fazer com que sejam 
executados de maneira correta, possibilitando uma maior entrega de produtos de 
software de qualidade ao mercado. Em um contexto moderno de engenharia de 
software, em que se pode contar com a colaboração da maioria dos participan-
tes de um projeto na etapa de gerenciamento de riscos, é essencial a inovação 
e a busca por diferentes técnicas e meios de tornar o processo mais eficiente e 
eficaz. Para isto, técnicas de inteligência artificial, como por exemplo, argumen-
tação, jogos de diálogo e redes Bayesianas, podem ser aplicadas nestes cenários 
que envolvem colaboração de diferentes participantes emitindo suas opiniões e 
pontos de vista ao realizar o gerenciamento de riscos nos projetos que estão em 
andamento, de forma a enriquecer o processo como um todo.

1 Introdução

De acordo com alguns autores, na engenharia de software quando as 
partes envolvidas não participam do desenvolvimento das tarefas, como 
por exemplo do gerenciamento de riscos, aumentam as chances de o pro-
jeto falhar. É comum as técnicas mais tradicionais de gerenciamento de pro-
jetos na engenharia de software não abordarem as tarefas sendo realizadas 
do forma colaborativa, ou seja, em que os participantes do projeto possam 
colaborar com suas opiniões e pontos de vista (IBM, 2006; MPS.BR, 2005; 
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2013).

Ao realizar discussões envolvendo diferentes pontos de vista e opini-
ões sobre um mesmo  problema,  é  comum  ocasionar  uma  desordem  
e  perda  de  foco  sobre  os  temas propostos,  desta  forma,  diferentes  
técnicas  podem  ser  utilizadas  de  forma  organizar  e gerenciar as tarefas 

1 Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, Colégio Politécnico, Santa Maria, Brasil.
catherine.barchet@gmail.com
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propostas para a gestão do projeto em questão. Desta forma, a utilização 
de técnicas de inteligência artificial (IA) no meio em que a engenharia de 
software está inserida tem sido muito utilizado na atualidade. Este traba-
lho irá demonstrar em que pontos podem ser inseridas algumas técnicas 
de IA de forma a melhorar o processo como um todo.

2 Engenharia de software

Com o passar dos anos, a utilização de software em empresas em um 
âmbito geral não se tornou apenas um diferencial, mas sim uma necessidade. 
Não são necessários apenas softwares, mas sim, softwares com qualidade 
e que atendam a todos os critérios exigidos pelo cliente como mínimo de 
falhas, e para isto, foi criada a Engenharia de Software (ES).

De acordo com Pressman (2011), a ES trata-se de uma tecnologia em 
camadas, sendo a primeira camada do processo, a gerência de projetos, 
que abrange todo o processo de desenvolvido do software, do início ao fim.

Segundo o Project Management Institute (2013) a gestão de um proje-
to consiste especificamente em um conjunto de atividades realizadas em 
grupo por um determinado período de tempo, com a finalidade de desen-
volver um produto, serviço ou resultado de caráter único.

O Guia PMBOK, desenvolvido pelo PMI (PROJECT MANAGEMENT INS-
TITUTE, 2013) classifica a gestão de software em 5 grupos de processos: 
iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerra-
mento. E divide o processo em 10 áreas de conhecimento, sendo elas: ges-
tão de integração; gestão de escopo; gestão de tempo; gestão de custos; 
gestão de qualidade; gestão de recursos humanos; gestão de comunica-
ção; gestão de riscos; gestão de aquisições; gestão das partes interessadas.

Sendo a gestão de riscos uma das dez áreas de conhecimento em ge-
renciamento de projetos, definido pelo PMBOK (PROJECT MANAGEMENT 
INSTITUTE, 2013) e uma das 25 áreas de processos, conforme o CMMI 
(SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE, 2010), Hu et al. (2013) acreditam ser 
fundamental para o sucesso de qualquer processo de gestão de software.

De acordo com McConnell (Steve, 1997), estatísticas apontam que cer-
ca de metade dos projetos mais caros existentes no mundo são cancelados 



10

por perda de controle, excedendo as metas de cronograma e orçamento, 
previstas no planejamento antes de serem entregues. São questões como 
estas que salientam a real necessidade de gerenciar riscos de projetos de 
software e confirmam a sua importância.

3 Gerenciamento de riscos

Risco consiste em um evento futuro de condição duvidosa que, se 
ocorrer, gera um efeito negativo sobre os objetivos de um projeto, com-
prometendo o seu desenvolvimento adequado (APM, 1997; BOEHM, 
1991). A gestão de riscos em projetos em software é definida como um 
conjunto de princípios e práticas que possuem como objetivo a identi-
ficação, análise e manipulação dos fatores de risco, com a finalidade de 
aumentar as chances de obtenção de resultados bem sucedidos em um 
projeto de software (KERZNER, 2009).

As três principais fases que compõem um processo de gerenciamento 
de riscos eficaz são: a) a fase de identificação, onde são descobertos os 
possíveis riscos que o projeto pode vir a enfrentar; b) a fase de avaliação, 
onde os itens de riscos levantados na fase anterior são analisados com 
propostas de probabilidade de ocorrência do risco no projeto e impacto 
desses riscos caso ele venha a ocorrer no projeto, sendo assim, é nesta 
fase em que os riscos são ou não priorizados. E, para finalizar, c) a fase de 
tratamento, onde são propostos planos de tratamento para os riscos que 
foram priorizados na etapa anterior não venham a ocorrer ao longo do 
desenvolvimento do produto que está sendo gerenciado.

3.1 Gerenciamento colaborativo de riscos

A norma CMMI (SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE, 2010), descreve 
que, para o desenvolvimento de tarefas eficazes de gestão de riscos, o 
cenário ideal é o em que as partes interessadas no projeto possam participar 
e colaborar, por meio de debates livres e abertos sobre todos os riscos que 
envolvem o projeto. Dessa forma é possível reduzir o custo de produtos, 
aumentar as chances de expansão das empresas no mercado e expandir 
a competitividade dessas empresas, pois a utilização compartilhada do 
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conhecimento com todos os envolvidos no projeto torna o processo como 
um todo vantajoso.

De acordo com Boehm (1991) para projetos de software, é interessan-
te que diferentes pontos de vista sejam analisados durante o decorrer do 
processo de gestão de riscos, tornando-o ainda mais enriquecedor e eficaz 
do que se realizado apenas de forma tradicional. Sendo assim, acredita-se 
que o processo de tomada de decisão colaborativo torna o gerenciamento 
de riscos na sua totalidade, mais eficaz, ao permitir que os diferentes inte-
grantes possam contribuir com o processo buscando trazer para o conhe-
cimento de todos, as particularidades de cada área em que o projeto está 
inserido, para construção de um produto de qualidade.

3.1.1 Argumentação

Quando tarefas de gerenciamento de riscos são realizadas de forma 
colaborativa, existem algumas técnicas de inteligência artificial que podem 
ser aplicadas, como, por exemplo, a argumentação (BENCHCAPON; DUN-
NE, 2007; CARBOGIM et al., 2000; MCBURNEY; PARSONS, 2009), aliada aos 
jogos de diálogo (MCBURNEY; PARSONS, 2009; SCHEUER et al., 2010).

De acordo com Heras (2013), argumentação consiste basicamente 
em um processo pelo qual os participantes de um grupo constituído por 
pessoas com opiniões distintas sobre um tema em comum utilizam para 
atingir de forma natural um consenso. Existem diversos modelos de argu-
mentação criados especialmente para solucionar problemas em grupos, 
onde os participantes apontam argumentos contra e a favor das suas opi-
niões até que o problema em questão seja resolvido (KUNZ; RITTEL, 1970).

A necessidade de utilização de técnicas para auxiliar o processo de to-
mada de decisão surge ao se trabalhar em grandes sistemas computacio-
nais, onde as equipes estão inseridas em um ambiente em que diferentes 
preferencias, crenças e culturas estão inseridas, se tratando, assim, de 
uma das formas de organizar e gerir diálogos sustentados por opiniões 
(HERAS et al., 2013).

Os jogos de diálogo surgem como forma de complementar a técnica de 
argumentação de modo a modelar e representar diálogos realizados em 
projetos de software (ATKINSON et al., 2005; MCBURNEY; PARSONS, 2009).



12

3.1.2 Jogos de diálogo

Quando em um mesmo ambiente, diversos participantes têm a inten-
ção de emitir opinião ao mesmo tempo, surgem inúmeros estados que o 
diálogo pode assumir. Dessa forma, surge a necessidade de organizar e 
esquematizar os diálogos de forma que a cada sentença expressada pelos 
participantes, em determinado momento do debate, possa ser identifica-
da a sua intenção por todos os participantes, para isso pode-se utilizar os 
jogos de diálogo (MCBURNEY; PARSONS, 2009; SCHEUER et al., 2010).

De acordo com McBurney (MCBURNEY; PARSONS, 2009), um jogo de 
diálogo consiste na definição de um conjunto de locuções utilizadas pelos 
participantes para expor suas opiniões e diferentes pontos de vista em um 
diálogo. Tem como objetivo representar os movimentos e estados que um 
diálogo pode assumir de acordo com as intenções de cada participante 
em determinando ponto do debate que necessariamente deve envolver 
dois ou mais participantes, sejam humanos ou computacionais. Mais es-
pecificamente, cada uma das locuções presentes no conjunto de locuções 
disponíveis para serem utilizadas pelos participantes, representa uma fina-
lidade específica que captura a intenção do participante de falar.

Segundo Walton (2000), somente o conjunto de locuções não é su-
ficiente para a organização plena de um debate, havendo a necessidade 
de controlar qual tipo de argumento pode ser utilizado em determinado 
ponto do diálogo, e para isso, pode ser empregado um conjunto de regras 
pré-determinado que combina a utilização dos atos de locução definidos 
para o diálogo.

Para McBurney (2007) um jogo de diálogo deve ser constituído de uma 
estrutura com três itens essenciais, sendo eles:

– Regras de início e fim;
– Atos de locução; e
– Regras de combinação entre as locuções.
Para a definição das regras de um jogo de diálogo, pode ser usado o 

conceito de protocolo de comunicação (YUAN; KELLY, 2011), que consiste 
basicamente nas regras que limitam, orientam e direcionam um diálogo.

Com o armazenamento das discussões, provenientes de um protocolo 
que visa organizar e estruturar os argumentos utilizados pelos participantes 
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do debate, em uma base de dados surge a possibilidade de realizar o mape-
amento das informações de modo a extrair e simular possíveis cenários que 
possam a vir ocorrer nos projetos que estão sendo discutidos. Neste sen-
tido, surgem as Redes Bayesianas como alternativa para mapeamento de 
informações específicas que se deseja extrair das discussões armazenadas, 
onde alguns dos argumentos inseridos dessas discussões podem se tornar 
elementos de um modelo Bayesiano.

3.1.3 Redes Bayesianas

Redes Bayesianas (RBs) são basicamente estruturas gráficas que con-
sistem em modelos de representação do conhecimento que descreve ce-
nários de causa e efeitos para raciocínio baseado em incertezas, utilizando 
o Teorema de Bayes para verificação dos cálculos probabilísticos necessá-
rios (CHARLES RIVER ANALYTICS, 2004).

Na área de ES, mais precisamente no gerenciamento de riscos, as fon-
tes de riscos, as consequências destes riscos, assim como os próprios ris-
cos se tornam variáveis aleatórias no modelo Bayesiano, podendo dessa 
forma se interrelacionarem, ocasionando ou não uma dependência entre 
essas variáveis (SAND et al., 2008).

Diversos ganhos estão associados a aplicação de técnicas de inteligên-
cia artificial, como RBs, no meio em que a engenharia de software está 
inserida, como por exemplo, a modelagem de incertezas e fornecimento 
de estimativas probabilísticas associadas e eventos que possam ocorrer no 
futuro, combinação de experiência de especialistas com dados históricos 
ou conhecimento prévio, visualização de um modelo que demonstra as re-
lações de causa e efeitos facilitando a descoberta de novas fontes de riscos, 
a construção de planos de tratamento para os riscos analisados com base 
nos dados gerados e analisados a partir do modelo gerado, entre outros 
(FAN; YU, 2004; PEARL, 2003; STAMELOS et al., 2003).

A utilização da técnica de Redes Bayesianas no contexto de gerencia-
mento de riscos, é proposto principalmente para o mapeamento de causa-

-efeito entre riscos de um projeto, visando a combinação de conhecimento 
de especialistas, algoritmo de descoberta de conhecimento e aprendiza-
gem automática para construção do modelo Bayesiano (HU et al., 2013).
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Na prática, as relações criadas no modelo de Rede Bayesiana gerado, 
são basicamente arco que interligam variáveis aleatórias, que são fontes 
de riscos, causas e planos de tratamento (FAN; YU, 2004). Uma vez mode-
ladas as informações da Rede Bayesianas, consultas podem ser executadas 
e simulações realizadas de modo a testar diferentes estados que os even-
tos podem atingir no futuro do projeto.

4 Uma aplicação utilizando técnicas de inteligência artificial 
 na engenharia de software

No trabalho desenvolvido por Barchet et al. (2015) é possível observar 
um exemplo de aplicação na área de gerenciamento de riscos utilizando as 
técnicas de inteligência artificial mencionadas anteriormente. O principal 
objetivo do trabalho desenvolvido está em descobrir as relações de de-
pendência entre os itens identificados na etapa de gestão de riscos do pro-
jeto realizada de forma colaborativa, utilizando as técnicas de inteligência 
artificial que foram mencionadas nesta ocasião.

A pesquisa realizada pelos autores (Barchet et al., 2015) conta com a 
utilização de um sistema web, denominado RDSystem (Risk Discussion Sys-
tem), que visa a capturar e armazenar discussões de riscos, realizadas pe-
los participantes envolvidos nas tarefas de gerenciamento de riscos, com 
a utilização de um protocolo de jogos de diálogo criado especificamente 
para discussões de projetos de software, e posteriormente, com base nos 
argumentos registrados, gerar de forma semiautomática um modelo Baye-
siano para simulação, por parte dos participante, de diferentes cenários.

As simulações propostas pelos participantes, também são registradas 
e armazenadas no RDSystem, de forma que, toda e qualquer solicitação de 
cenário de simulação deve ser previamente registrado no sistema para que 
possa ser executado. Isto garante a atualização das informações sempre que 
um novo modelo Bayesiano for gerado com base na discussão selecionada.

O modelo gerado com base nas discussões permite que ao realizar as 
ligações (arcos) entre as variáveis (nodos) do modelo seja possível iden-
tificar diferentes relações de dependência entre causas de riscos e riscos, 
permitindo uma análise mais completa e complexa dos riscos em que o 
projeto está envolvido.
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A análise das relações de dependência entre os eventos identificados 
nas discussões, e modelados na rede Bayesiana permitem inclusive um 
melhoramento nos planos de tratamento designados para cada risco, de 
modo que, ao identificar pontos de dependência, planos que anterior-
mente eram vistos como ponto de tratamento de apenas um risco, em 
um novo momento pode ser tornar plano de tratamento de dois ou mais 
riscos, em casos onde estes riscos sejam dependentes um do outro de 
alguma forma.

5 Conclusões

Com o esclarecimento de alguns pontos, neste trabalho, é possível 
perceber que o emprego de técnicas de IA, não só auxiliam o processo de  
gerenciamento de riscos na engenharia de software, assim como   o torna 
mais completo, proporcionando um melhoramento nos processos como 
um todo.

Com base em trabalhos que utilizaram recursos de inteligência artificial 
na tentativa de aprimorar seus processos, como por exemplo na aplicação 
citada na Seção 4, é possível constatar que na prática houve uma melhoria 
da gestão dos riscos do projeto, sendo assim um fato consolidado. Desta 
forma acredita-se que, diferentes áreas, como a de engenharia de softwa-
re e inteligência artificial podem estar aliadas e  associadas de forma  a 
buscar o aprimoramento de processos e auxiliar no desenvolvimento das 
suas tarefas ao se complementarem.
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Estágio Supervisionado Colaborativo no Wiki1

Fábio da Purificação de Bastos2

Ilse Abegg3

Resumo: O Estágio Supervisionado de Ensino é caracterizado nacionalmente pela 
iniciação à docência orientada e supervisionada. Embora seja uma instância cur-
ricular do curso de formação inicial de professores, seu ensino-aprendizagem é 
realizado simultaneamente no ensino superior e na educação básica. Nesses con-
textos escolares, focaremos nossa problematização na orientação mediada por 
tecnologias educacionais em rede no ensino superior. Destacaremos exemplares 
de orientação na ferramenta wiki do Moodle, sinalizando estratégias inovadoras 
viáveis-possíveis para a colaboração escolar.

Palavras-Chave: Estágio Supervisionado de Ensino,  
Colaboração, Wiki do Moodle.

1 Contextos: curricular, sócio-educacional e  
 tecnológico-educacional

O contexto curricular do presente trabalho é a instância integradora, 
em especial as disciplinas de Estágio Supervisionado de Ensino (ESE) do 
curso de Física e do Programa Especial de Graduação – Formação de Pro-
fessores para a Educação Profissional. Ou seja, a instância curricular res-
ponsável pela integração formativa entre as áreas específica e educacional 
dos referidos cursos. Os projetos pedagógicos de cursos de formação ini-
cial de professores para a educação básica brasileira, conforme as Diretri-
zes Curriculares Nacionais para Formação de Professores (BRASIL, 2002), 
são organizados em três campos cognoscentes: específicos da área de co-
nhecimento a ensinar, do ensino desta e da educação. Assim, complemen-
ta o previsto no Parecer CNE/CP 27/2001 (BRASIL, 2001), que define que 

1 Apoio: FAPERGS. Edital 01/2013.
2 Departamento de Metodologia do Ensino, Universidade Federal de Santa Maria. E-mail: 
fabio@ufsm.br
3 Departamento de Metodologia do Ensino, Universidade Federal de Santa Maria. E-mail: 
ilse.abegg@ufsm.br
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o estágio curricular supervisionado deve ser realizado em escolas de edu-
cação básica, ser vivenciado durante o curso de formação e com tempo 
suficiente para abordar as diferentes dimensões da atuação profissional.

Nosso contexto sócio educacional é a Universidade Federal de Santa 
Maria, com destaques para os dois cursos de formação inicial de profes-
sores: Física e Formação de Professores para a Educação Profissional. O 
primeiro é conhecidíssimo na realidade educacional brasileira, embora a 
maioria esmagadora da população brasileira não saiba muito bem o que 
se estuda, de fato, num curso de Física. Isso porque o Ensino de Física 
na educação básica prioriza temáticas de mecânica clássica, em especial a 
cinemática escalar e retilínea. Embora existente na nossa realidade educa-
cional e essencial para o desenvolvimento científico-tecnológico da nação 
como um todo, é pouco conhecido pela população brasileira, que, apesar 
de cientes da sua importância, desconhecem suas particularidades e po-
tencialidades. O segundo, é um ilustre desconhecido, visto que a maioria 
dos tecnólogos que atuam nas instituições de ensino técnico não possuem 
formação de professores, mesmo esta sendo uma exigência prevista na 
Lei de Diretrizes e Bases Nacionais desde 1996 (LDB 9394/96). Convém 
ressaltar que em ambos: 1 – o ESE funciona como uma iniciação a docên-
cia fora da esfera universitária; 2 – é na universidade onde os estudantes 
aprenderam os conhecimentos específicos e educacionais; 3 – todos os 
ESE ocorrem ao longo do curso, em mais de uma disciplina, totalizando 
cerca de quatrocentas horas e 4 – os ESE atualmente não se restringem 
apenas aos últimos semestres, como era até a década de noventa (SILVA, 
2007). Assim, o ESE constitui-se em uma oportunidade para a construção 
de conhecimentos específicos e educacionais embasados ao longo do cur-
so e em conjunto com as demais disciplinas.

O contexto tecnológico-educacional que o trabalho foi desenvolvido é 
o das tecnologias educacionais em rede, com destaque para os Ambientes 
Virtuais de Ensino-Aprendizagem (AVEA) livres. Tecnologias educacionais 
em rede que funcionam atualmente na Internet através da comunicação 
entre computadores pessoais (dos estudantes e professores) e computa-
dores servidores de rede (das instituições de ensino, com destaque para 
as instituições de ensino superior). AVEA livres que, além de funcionarem 
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na Internet, foram desenvolvidos e se desenvolvem com finalidade educa-
cional e de forma colaborativa, no escopo de comunidades de softwares 
livres. Dentre eles destacamos o Moodle, principalmente pela forte ade-
são das universidades, em especial a Aberta do Brasil. A ferramenta de 
atividade mediadora das práticas colaborativas entre estudantes e profes-
sores é a wiki do Moodle. Isso porque além de ser livre tem sido objeto de 
estudo e pesquisa na área da educação mediada por tecnologias em rede. 
Em especial o conceito de colaboração escolar no escopo da formação de 
professores (ABEGG, 2009).

2 Detalhamento das atividades de estágio supervisionado  
 de ensino

Inicialmente explicitamos que os papéis e ações de cada sujeito envol-
vido no processo de desenvolvimento das atividades de ESE estão postos 
pelas bibliografias da área (GOMES, 2011; PIMENTA; LIMA, 2010; ALAR-
CÃO, 2000) e são fortalecidos pelo Termo de Compromisso de Estágio de 
nossa instituição (UFSM, 2011). Termo este que deve ser preenchido e as-
sinado pelos responsáveis das instituições parceiras e estudante-estagiá-
rio. Essa definição está de acordo com a Lei nº 11.788/2008 (BRASIL, 2008), 
que dispõe sobre o estágio de estudantes, definindo-o como sendo um ato 
educativo no qual, segundo o § 1º

O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter 
acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de 
ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos 
nos relatórios referidos no inciso IV do caput do art. 7º desta Lei e por 
menção de aprovação final (Destaques sublinhados, nossos).

Portanto, observamos que: 1 – a função do docente universitário na 
disciplina de ESSE orientar o estudante-estagiário no espaço universitário 
(em nosso caso, a distância mediado pelo Moodle e presencialmente nos 
encontros temáticos e de orientações semanais); 2 – a função do professor 
da educação básica (que recebe o estudante-estagiário na sua sala de aula) 
supervisionar as atividades escolares de estágio na escola; 3 – no âmbito 
do ESE orientado através da investigação (internacionalmente conhecido 
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como Inquiry-based learning), a investigação-ação em suas etapas 
(planejamento, ação, reflexão e avaliação) são prioridades da orientação e 
a ação priorizada na supervisão.

Na prática, as primeiras etapas do ESE, após definido o campo de atua-
ção, pelo estudante-estagiário, é a elaboração do Plano de Ensino e Plane-
jamento das Atividades Docentes (das aulas de fato!). Para isso disponibi-
lizamos ao estudante-estagiário a ferramenta de atividade wiki do Moodle, 
para que produza o ESE desde o início de forma colaborativa e em rede. 
Concretamente, para otimizar a performance tecnológica, criamos uma 
área de produção colaborativa que pode ser de duas maneiras:

a) através de ligação hipermidiática para cada estudante-estagiário 
(uma hiperligação com seu nome), sendo a mesma acessível (inclusive 
para edição) para todos da turma; 

b) na forma de wikis individuais na qual apenas o estudante-estagiário 
e o professor orientador tem acesso e possibilidade de edição.

Desta forma, embora cada um produza individualmente na sua área, 
potencializamos a interação mediada pelas tecnologias em rede entre 
todos, com prioridade para interação estudante-estagiário – professor-o-
rientador, além dos momentos de interação presencial que ocorrem se-
manalmente.

Orientamos aos estudantes-estagiários que produzam planejamentos 
semanais, conforme a carga horária da disciplina da educação básica onde 
atuará. Em termos de organização didático-metodológica sugerimos: 1 – 
área hipermidiática para cada planejamento semanal seguido do referi-
do relato (uma hiperligação com os números dos planejamentos e relatos, 
exemplo: Planejamento Aula 1 – Relato Aula 1, Planejamento Aula 2

– Relato Aula 2...) conforme mostra a figura a seguir; 2 – área hiper-
midiática para momento pedagógico (uma hiperligação com nomes dos 
momentos) e 3 – que não produzam nada da disciplina de ESE, em especial 
em termos de planejamentos e relatos das implementações (aulas), fora 
da ferramenta wiki do Moodle.
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Figura 1 – orientações da área de trabalho de ESE

Na segunda etapa, que é a ação propriamente dita na aula, o estu-
dante-estagiário não media sua prática docente pela referida tecnolo-
gia educacional em rede. Na prática o que orientamos o mesmo a fazer 
é levar a impressão do planejamento, ou manter cópia do mesmo em 
seu smartphone, para compartilhar com o professor-supervisor e me-
lhor guiar sua docência. Além disso é indispensável, concomitantemente 
ao desenvolvimento da aula, elaborar pequenos registros investigativos 
(pode ser no verso da impressão do planejamento de cada aula ou no 
editor de notas rápidas do smartphone), que serão transpostos para a 
ferramenta wiki do Moodle em nova área hipermidiática destinada para 
as reflexões semanais (através de uma hiperligação com o número cor-
respondente ao planejamento, ou logo após  mesmo, nomeado como 
Relato da Aula). É após esta transposição para a tecnologia educacional 
em rede que o professor-orientador acompanha o que de fato ocorreu 
na aula na educação básica e poderá efetivar as orientações necessárias. 
Daí a necessidade de “alimentar” o mais sincronicamente possível sua 
produção no wiki do Moodle.

Nessa etapa da reflexão, nos orientamos pelos registros postados em 
área hipermidiática criada pelo estudante-estagiário, especificamente, 
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para cada planejamento. Espaço em que o professor-orientador e estu-
dante-estagiário (inter)agem, par a par (peer-to-peer) mediado pela tec-
nologia educacional em rede, no caso o wiki do Moodle. Isso pode pro-
porcionar um espaço colaborativo entre todos os estudantes-estagiários 
e professor-orientador, potencializando melhorias e inovações no escopo 
profissional. (ABEGG et al., 2012).

Nesse contexto, a condução das reflexões além de reorientar os pla-
nejamentos seguintes, fortalece e sintetiza ideias da organização didá-
tico-metodológica mediada por tecnologia educacional em rede, con-
forme já afirmamos, em três etapas essenciais: 1º criação de uma área 
hipermidiática para cada estudante-estagiário; 2º cada um deles cria 
áreas hipermidiáticas para planejamentos e relatos semanais e 3º pro-
dução colaborativa, exclusivamente, na ferramenta de atividade wiki do 
Moodle, para sustentar o diálogo-problematizador da etapa reflexiva-

-crítica (geradora da análise crítica e o próprio relatório de ESE).
Com base nos registros eletrônicos o professor-orientador tece consi-

derações orientadoras (com comentários, questionamentos e direciona-
mentos) com o intuito de colaborar com o processo investigativo-ativo do 
ESE. Com base nessas anotações docentes orientadoras e das sugestões 
do professor-supervisor que supervisiona presencialmente o ESE nas au-
las, os estudantes-estagiários vão reorientando as elaborações dos pla-
nejamentos seguintes. Destacamos que a etapa da avaliação é sempre 
deliberativa e focada no replanejamento, voltada para a prospecção dos 
planejamentos ainda não implementados. Em outras palavras, como o ESE 
é assumido como uma investigação-ação, o movimento restrospectivo-

-prospectivo em torno das aulas implementadas e dos planejamentos a 
implementar, é a quintessência da prática de estágio.

Em termos de mediação na wiki do Moodle, o histórico das contri-
buições de ambos, professor-orientador e estudante-estagiário, deixará 
marcas das mudanças sinalizadas como necessárias no processo dialógi-
co-problematizador. Dito de outra forma, com exceção do primeiro plane-
jamento (entrada na espiral-cíclica do ESE), os seguintes são reelaborados 
em função das orientações docentes no processo de investigação-ação. 
Planejamentos de edição única ou com baixo histórico de reelaboração 
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no wiki do Moodle, podem indicar que não foram guiados pela orientação 
docente necessária, o que na maioria das vezes desqualifica a interação 
dialógico-problematizadora e a prática da liberdade na disciplina de ESE.

Esse movimento cognoscente é corroborado por Lima e Aroeira (2011, 
p. 117) quando afirmam que: “como componente curricular nos cursos 
de formação de professores, o estágio tem o papel de promover a prá-
xis docente”. Nesse sentido, a mediação tecnológica em rede do processo 
de orientações destas ações torna-se fundamental, uma vez que é nesta 
instância que são geradas e produzidas as interações dialógicos-problema-
tizadoras, responsáveis pela qualidade analítica do processo de ação-refle-
xão-ação que qualifica a formação acadêmico-profissional do estudante-

-estagiário. Por isso, o “diálogo pedagógico” precisa ser estabelecido com 
os estudantes-estagiários no decorrer (ao longo do processo) das ativida-
des realizadas (presenciais – aula na escola – e a distância – orientação 
mediado pela wiki do Moodle) (LIMA; AROEIRA, 2011). Nesta perspectiva 
de ESE, mediar o trabalho escolar com ferramentas colaborativas em AVEA, 
potencializa o ensino-aprendizagem como investigação-ação e como prá-
tica educacional diálogo-problematizador, fundamental para a interação 
educador-educando e educando-educando (FREIRE, 1987). Por isso, ferra-
mentas de colaboração em AVEA, como a wiki, do Moodle, são imprescin-
díveis para transformar o modo produtivo de professores-orientadores e 
estudantes-estagiários no escopo do ESE.

Dessa forma, não é o fato da disponibilização da tecnologia educa-
cional em rede que tornará o ESE moderno e contemporâneo. Ao invés 
disso, é a prática da liberdade com a mediação da mesma, que mudará 
as culturas docente e discente e, poderá produzir a ação viáveis-possí-
veis na realidade que almejamos transformar (FREIRE, 1987). Dito de 
outra forma, é a potencialidade colaborativa e hipermidiática da ferra-
menta wiki do Moodle, que, quando bem aproveitada e orientada, po-
derá proporcionar um movimento dialógico-problematizador e colabo-
rativo, reorganizando os componentes do ESE presencial e a distância, 
nos permitindo atuar mediado pelas tecnologias educacionais em rede 
na perspectiva da educação como prática da liberdade.
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3 Análise e discussão

Historicamente, nos Encontros de Investigação na Escola,4 temos nos 
pautado por elaboração analítica e problematizações em torno de avanços 
e obstáculos no escopo do ESE. Na prática a ideia é difundir os avanços e 
dialogar sobre os obstáculos com os estudantes-estagiários. Neste traba-
lho, como já fizemos em outros anteriores, denominamos os avanços de 
inéditos-viáveis e os obstáculos de situações-limites (FREIRE, 1987). Devido 
a limitação espacial do texto e o recorte temporal da reflexão, sinalizamos 
apenas dois de cada, simetricamente tematizados.

No âmbito da produção colaborativa em rede o principal inédito-viável 
é a organização didático-metodológica da mesma. Dito de outra forma, a 
produção não apenas dos planejamentos semanais, mas também dos res-
pectivos registros e reflexões, sinaliza uma mudança de qualidade acadê-
mica-profissional, muito próximo do esperado pelo docente responsável 
da disciplina de ESE. Contudo, neste mesmo âmbito colaborativo a maior 
situação-limite é a falta de sincronia cíclica-espiralada entre planejamento, 
ação, registro e reflexão. Talvez isso se deva, a cultura discente, resistente 
ao diálogo-problematizador no escopo do ESE, não apenas com o docen-
te, mas principalmente com seus colegas. Como estratégia mobilizadora 
e inovadora, pontuamos melhor aqueles que mantém atualizada a pro-
dução síncrona na wiki do Moodle, nos escopos dos relatos, reflexões e 
análise crítica. Mesmo assim, ainda não conseguimos avançar significativa-
mente na colaboração discente nos planejamentos dos colegas. Ou seja, a 
interação entre estudante-estagiário – estudante-estagiário ainda é quanti 
e qualitativamente inferior à professor-orientador – estudante-estagiário.

No âmbito da mediação tecnológica em rede o inédito-viável com 
maior destaque é a produção escolar em rede. Mesmo que muitos estu-
dantes-estagiários produzam em ferramentas de redes sociais, a produção 
no Moodle, em especial nas suas ferramentas de atividades colaborativas 
como a wiki (ou mesmo nos fóruns de dúvidas), ainda é muitíssimo baixa e 
pouco qualificada academicamente (ABEGG, DE BASTOS E MULLER, 2009). 

4 Cf. <http://www.investigacaonaescola.furg.br>.
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Ao perceberem que, o maior benefício da produção dos planejamentos, 
relatos, reflexões e análise crítica na disciplina de ESE é a produtividade no 
escopo de relatório final, isso melhora significativamente a performance 
discente. Por outro lado, a situação-limite mais definida é a associação da 
ferramenta wiki do Moodle a uma instância avaliativa. Dito de outra forma, 
é difícil romper na esfera escolar com a cultura da avaliação discente, re-
alizada apenas no final do processo como produto (trabalho de conclusão 
de disciplina). Muitos dos estudantes-estagiários preferem resistir e não 
explicitar sua produtividade para além dos planejamentos, que na maioria 
das vezes situam-se na perspectiva reprodutivista da educação tradicional, 
monológica e expositiva (FREIRE, 1976).

4 Considerações finais

Na perspectiva da investigação-ação educacional é essencial proble-
matizar e solucionar desafios com os estudantes na prática docente. Nes-
te caso, prática docente na disciplina de ESE com estudantes-estagiários. 
Mais desafiador ainda, por se tratar da esfera da prática escolar em tem-
pos de Internet, é desafiar estudantes-estagiários, tendo como meta a in-
tegração das tecnologias educacionais em rede e a convergência entre as 
modalidades educacionais.

Integrar tecnologias educacionais em rede, embora possa ser enten-
dido como algo simples de realizar, no âmbito da prática formativa-profis-
sional como é o ESE, é significativamente desafiador. Em nosso caso, isso 
deve ao fato da maioria dos estudantes-estagiários não produzirem co-
laborativamente na perspectiva da educação como prática da liberdade. 
Em outras palavras, a referida integração precisa potencializar mudança 
cultural na direção do diálogo-problematizador e da prática da liberdade 
(FREIRE, 1987), tarefa muitas vezes não compreendida e aceita pelos estu-
dantes como fundamental para seu desenvolvimento profissional.

Por outro lado, efetivar a convergência entre modalidades educacio-
nais, no escopo de uma disciplina como o ESE, implica em assumir que 
se trata de prática escolar em dois espaços distintos (universitário e esco-
lar-básico), com supervisão presencial e orientação semipresencial (muito 
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mais a distância do que presencial). Em nosso caso, a maioria dos estudan-
tes-estagiários já esperavam por isso, mas não com a mediação tecnológi-
ca em rede. Menos ainda, que isso tivesse uma orientação e condução na 
perspectiva da prática da liberdade, inclusive no que se refere a tecnologia 
educacional em rede (AVEA livre). Infelizmente, muitos estudantes, ao se 
matricularem na disciplina de ESE, em especial no terceiro e quarto está-
gios pensam que o professor orientador vai apenas atuar se este enfren-
tar algum problema na escola de educação básica, dicotomizando teoria e 
prática. Ou seja, negligenciando o movimento de ação-reflexão-ação com-
partilhada entre professores orientador, estagiário e professor supervisor.

Finalmente, é essencial considerar o caráter de pesquisa-ção (teórico-
-experimental portanto) do referido trabalho, tanto no âmbito da tecno-
logia educacional em rede, mediadora da prática escolar, quanto da orga-
nização didático-metodológica proposta para o ESE. Ou seja, isso significa 
afirmar que é preciso sintonizar a disciplina de ESE com os desenvolvimen-
tos das comunidades de softwares livres educacionais.
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Do Inusitado nas Relações Musicais Brasil / 
América Latina: o Caso Marcianita
Marcelo Birck1

Resumo: Nas relações musicais Brasil / América Latina, não é raro que o inusitado 
deixe sua marca. A partir de tal entendimento, este artigo expõe as bases para 
uma experiência de recriação de Marcianita, canção surgida no Chile em 1959 e 
que em seguida passaria por um peculiar processo de ressignificação, principal-
mente no Brasil. A iniciativa inclui alunos e professores dos cursos de música da 
UFSM, ambiente no qual convivem perfis os mais variados (em especial a partir 
da implementação do Bacharelado em Música e Tecnologia). A fim de integrar 
as diferentes ênfases que músicos de formações distintas conferem às diferentes 
formas de registro (partitura, gravação, letras cifradas, transmissão direta por de-
monstração), o método se vale de arranjos prévios, improvisos, criação coletiva 
e individual direto no estúdio, e recriação de performances na pós-produção. A 
tais procedimentos somam-se recursos de justaposição / sobreposição, metalin-
guagem, paráfrase e derivações de elementos a partir de análise (letra e música). 
Fundamentando-se na identificação de singularidades de várias das regravações 
de Marcianita, a proposta é o intercâmbio de práticas tão fronteiriças quanto 
complementares, a fim de estimular o debate sobre as potencialidades de um 
quadro especialmente favorável a ressignificações (como é característico da pró-
pria trajetória da canção). O artigo também expõe semelhanças, coincidências e 
contrastes entre obras e contextos.

Palavras-chave: Marcianita, música popular, mídia, produção musical.

 Introdução

Este artigo trata de uma experiência criativa deflagrada a partir da iden-
tificação de singularidades em diferentes gravações de Marcianita, canção 
chilena lançada originalmente em 1959, e cuja trajetória se caracteriza por 
uma série de ressignificações e deslocamentos. A noção de fronteira de-
sempenha um papel determinante em tal processo, o que nos leva a propor 

1 Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). E-mail: eletrolas@gmail.com
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um paralelo com um aspecto hoje frequente nas universidades brasileiras: 
a inclusão de músicos oriundos do ambiente da chamada música popular 
pode, pelo contraste com disciplinas mais estabelecidas, vir a favorecer a 
percepção das maneiras pelas quais práticas distintas tendem a conferir 
diferentes ênfases aos diferentes meios de registro e transmissão de ideias 
musicais. Recursos como gravação, partitura, letras cifradas, ou demons-
tração direta de formas de execução (entre outros possíveis), demandam 
cognições e abordagens específicas, o que estimula a emergência de dife-
rentes métodos e objetivos. Considerando tais habilidades tão fronteiriças 
quanto complementares, e com base na inusitada trajetória de Marcianita, 
propomos uma integração de procedimentos: arranjos prévios, improvisos, 
criação direto no estúdio, edições, justaposição / sobreposição, metalin-
guagem, paráfrase, e identificação de possibilidades a partir da análise de 
letra e música. Para tanto, o projeto contou com a colaboração de alunos e 
professores dos cursos de Música da Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), como executantes e técnicos degravação. A partir da comparação 
entre obras e contextos, a ideia é estimular o potencial criativo de um qua-
dro especialmente favorável a ressignificações e desvelamentos.

 Primórdios

Lançada em 59 na interpretação do quarteto vocal Los Flamingos, Mar-
cianita surge como um fox-trot inserido na tendência de resgate dos anos 
20, em voga no Chile desde o início da década de 50. Ainda em 59 é regrava-
da por Billy Cafaro na Argentina, e em seguida pelo brasileiro Sérgio Murilo 
(em seguida chegando a Portugal na voz de Daniel Bacelar). Desde então, 
as inúmeras versões que a obra tem recebido tendem a ignorar o gênero 
original, e curiosamente forçam a incorporação de referências de rock. Não 
por acaso, tal fenômeno é particularmente observado no Brasil, onde vá-
rias das regravações enfatizam estranhamentos. Tal metamorfose talvez se 
explique pelo fato de que, numa época onde a informação ainda circulava 
de forma relativamente lenta, é bem possível que poucos na América do 
Sul soubessem o que era o rock’n’roll, colaborando assim para que a refe-
rência contida na letra fosse interpretada como uma afirmação às avessas: 
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“quiero una chica de Marte que sea sincera / que no se pinte, ni fume, ni 
sepa siquiera lo que es rock and roll”. Mas o caso é que já na origem Mar-
cianita parece fazer questão do deslocamento: um gênero norte-americano 
dos anos 20 transplantado para o Chile do fim da década de 50, e cuja letra, 
conforme destaca González (2012), remete à ficção científica para evocar 
valores e comportamentos em vias de extinção. Além disso, no caso espe-
cifico do rock brasileiro dos anos 50 e 60, são mais frequentes as versões 
de originais em italiano (ou mesmo de latino-americanos que cantavam 
em inglês, como os uruguaios Los Shakers) do que versões de originais em 
espanhol (e conforme vimos, Marcianita não era exatamente um rock).

De acordo com Menezes Bastos (1998), a música popular tanto in-
corpora o passado quanto postula o futuro, estabelecendo um jogo de 
oposição/composição inserido num grande diálogo mundial de sistemas 
musicais. Ainda segundo o mesmo autor, o contato entre sociedades se 
dá quase sempre sob a égide da contradição. Conforme veremos, diálogo 
(ainda que por vezes enviesado) e contradições são traços marcantes da 
trajetória de Marcianita.

 O Tempo De Marcianita

Um fato recorrente observado em várias das regravações é o ajuste 
das referências datadas da letra (“que em dez anos mais tu e eu” e “mas 
no ano 70 felizes seremos os dois”). Podemos identificar algumas implica-
ções a partir de tal prática. No contexto em que se deu o lançamento da 
versão de Los Flamingos, o ano de 1970 era uma realidade ainda distante, 
sendo pouco provável que Galvarino Villota Alderete e José Imperatore 
Marcone (autores da canção) imaginassem o contraste das mudanças que 
ocorreriam entre as duas datas. Os dez anos da versão original se tornam 
dois na interpretação de Caetano Veloso e Os Mutantes, conferindo um 
sentido de urgência mais sintonizado com as demandas do final dos anos 
60. Em 73, Raul Seixas propõe uma das versões mais estranhas e parado-
xais justo por ser a mais roqueira, e também por revelar um saudosismo 
pelos primórdios do rock no Brasil (de certa forma, similar à nostalgia de 
costumes e resgate de tempos passados externados na versão original). 
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Seixas não chega a alterar a letra, mas anuncia um “ano 2000” logo após o 
verso. E já nos anos 2000, Léo Jaime recorre a uma medida de tempo ima-
ginária (ano estelar 5.000) para resolver a questão. Assim, temos futuro 
distante (Los Flamingos), futuro que de tão próximo já é quase presente 
(Caetano e Os Mutantes), nostalgia após cruzar o limite (Raul Seixas), e a 
transcendência sci-fi de um tempo cósmico (Léo Jaime).

Tal tendência espontânea de ajustamento é emblemática. De acor-
do com González, mais que um objeto analítico fechado (canção-objeto), 
Marcianita é um processo dinâmico (canção-processo) no qual cada re-
gravação configura uma etapa de uma reescritura similar a uma tradução, 
ou à criação de roteiros para cinema ou quadrinhos a partir de textos pré-

-existentes. Ocorrendo no interior da própria prática musical, tal processo 
gera um diálogo entre repertório, gêneros, e práticas artísticas, favorecen-
do a convergência do que González chama de “textos” (que preferimos 
chamar de dimensões): letra / música / performance / narrativa visual / 
arranjo / gravação / mixagem / edição (entre outros possíveis). Trata-se 
de uma concepção semelhante à que expõe Marshall McLuhan (1973) ao 
comparar a perspectiva a três dimensões e o ícone bidimensional: enquan-
to a primeira especializa uma faceta de cada vez (pelo estabelecimento de 
um ponto de fuga na superfície da tela), o segundo comporta múltiplas 
camadas de significação (que podemos observar por exemplo em pinturas 
cubistas ou em alguns casos de perspectiva invertida). Por toda sua obra 
McLuhan salienta que a tendência ao multifacetado é um traço marcante 
das mídias elétricas. E conforme nos aponta Fernando Iazzetta (2009), a 
fonografia restaura um aspecto multisensorial da experiência de ouvir mú-
sica, enfatizando uma corporalidade ausente da sala de concerto, que, ao 
favorecer uma atitude contemplativa e distanciada, estimula uma escuta 
separada dos demais sentidos, numa tentativa de emancipar a prática mu-
sical de outros contextos.

Em nossa abordagem, o dinamismo favorecido pela fonografia e o tex-
to legível (objeto analítico) surgem como complementares, estabelecendo 
um jogo de contrastes e relações forçadas especialmente propício a escla-
recer aspectos de um e outro caso.
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 Marcianita e a Ficção-Científica

Tema frequente no cinema norte-americano dos anos 50 (ou seja, em 
plena Guerra Fria), no Brasil dos anos 60 a ficção científica se faria ouvir 
principalmente em canções e LPs (em letras, efeitos e arranjos). Erasmo 
Carlos (O Disco Voador), Deny e Dino (O Estranho Homem do Disco Voador), 
Roberto Carlos (Na Lua Não Há, Astronauta), Gilberto Gil (Lunik 9 e no LP 
de 69), Mutantes (2001), a trilogia psicodélica de Ronnie Von, Caetano Ve-
loso (Não Identificado), Vinícius de Moraes (Astronauta) são alguns exem-
plos de uma lista numerosa. Trata-se de um fenômeno único. No exterior 
a ficção científica estava mais associada aos grupos de rock instrumental 
(ingleses e norte-americanos), cuja prática também incluía os temas surf, 
agentes secretos, cowboys, carros, monstrengos, e culturas tidas como 
exóticas (expressos em capas de disco, títulos de músicas e indumentária).

É provável que a letra de Marcianita esteja entre as primeiras a tratar 
do assunto, ao menos no contexto específico de uma emergente cultura 
roqueira. Tal referência começa a ser potencializada na versão do argenti-
no Billy Cafaro: já na capa do compacto, vemos a ilustração de uma mar-
ciana em um estilo futurista em voga na época (na verdade, uma marciana 
que parecia saber o que era rock’n’roll). Além disso, alterações em trechos 
da melodia remetem à trilhas de ficção científica, em soluções que se fos-
sem executadas ao theremin não deixariam dúvidas a respeito das inten-
ções. Por exemplo, “que sea sincera” incorpora ao acorde de tônica uma 7ª 
maior resolvida em uma 6ª menor, enquanto “blanca o negra” acrescenta 
uma 9ª menor resolvida na mesma 6ª menor (e o uso de 7ª M e 9ª m sobre 
a tônica remete à bordadura cromática do motivo inicial da melodia, sobre 
o qual voltaremos a falar mais adiante).

É de se perguntar se a marcada referência sci-fi que atravessa a pro-
dução musical brasileira da época não teria sido deflagrada por influência 
(direta ou indireta) da Marcianita de Billy Cafaro (em mais um nível de 
ressignificação enviesada). Conforme veremos, ainda que o instrumental 
da versão de Sérgio Murilo apresente afinidades com o original de Los Fla-
mingos (é uma das raras que mantém a harmonia da abertura), como um 
todo a sua gravação está mais próxima de Cafaro (com destaque para a 
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interpretação vocal, ainda que não mantenha as alterações da melodia 
apontadas anteriormente). De acordo com Paulo César de Araújo, Helena 
dos Santos inspira-se diretamente em Marcianita para compor Na Lua Não 
Há (na qual também encontramos referência à Broto Legal, outro sucesso 
de Sérgio Murilo). Não tendo conseguido acesso a Murilo, Helena ofere-
ceu a canção a um quase desconhecido Roberto Carlos, que a lançou em 
1964 no lado B do 78 rpm de Parei na Contramão (inclusive com efeitos 
espaciais no início e final da faixa).

Segundo Menezes Bastos, nas relações musicais com o Paraguai, Cuba 
e Estados Unidos, o Brasil mostrou-se capaz de olhar para si próprio e/
ou para fora, o que não teria ocorrido nas relações com a Argentina. Se a 
ficção científica do cinema norte-americano da década de 50 é permeada 
pelo pânico com o que vinha de fora (a paranóia da Guerra Fria), na produ-
ção musical brasileira dos anos 60 a intenção se inverte: o estranhamento 
é abordado com a leveza de quem vai a uma matiné, chegando mesmo 
a configurar um desejo de exteriorização. Sob tal perspectiva, a genealo-
gia resumida da ficção científica na canção brasileira apresentada no pa-
rágrafo anterior adquire um componente adicional de deslocamento: se, 
conforme Menezes Bastos, musicalmente Brasil e Argentina se relacionam 
como rivais, é no mínimo curioso que a temática sci-fi possa ter aportado 
por aqui através da Marcianita de Billy Cafaro.

 Versões

É de fato no Brasil que se consuma a metamorfose de Marcianita em 
rock’n’roll. A versão de Sérgio Murilo já aponta neste sentido, enquanto a 
contra-capa do LP Bailando com Billy traz a indicação “fox-trot” ao lado do 
nome da faixa. Mas não há como negar as afinidades entre as duas inter-
pretações. Conforme aponta González, se o instrumental é de influência 
jazzista, os traços roqueiros são evidentes nas vocalizações (indicando a 
emergência de um público juvenil em vias de identificação com o rock). 
Podemos esclarecer tais aspectos através de um paralelo com a versão do 
quarteto Los Flamingos. Nesta, o ritmo do verso inicial (“ignorada marcia-
nita”) é 2 semínimas e 2 mínimas, de forma que os ataques coincidem com 
a pulsação, e com as vogais alongadas. Já nas versões de Cafaro e Murilo 
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(e especialmente neste último), as sílabas finais, além de cantadas em sta-
catto, surgem sempre antecipadas em uma colcheia de tercina. Notamos 
a mesma tendência na versão do português Daniel Bacelar, que antecipa 
ainda mais a síncopa (última tercina do primeiro tempo do compasso). Ou-
tro destaque na gravação de Bacelar: é a primeira a utilizar efeitos sci-fi 
(executados pela guitarra em solo no início da faixa).

Dois trechos que surgem bastante modificados entre as diversas ver-
sões são a introdução (inclusive com mudanças na harmonia e acréscimos 
de riffs) e o final (o número de repetições da frase “mas no ano 70 felizes 
seremos os dois” difere consideravelmente entre as regravações). Neste as-
pecto destacamos a versão de José Orlando (início dos anos 60). A introdu-
ção e final fazem referência ao jazz e à trilhas sci-fi pelo uso de cromatismo, 
substituição da dominante por um acorde construído sobre escala de tons 
inteiros (a uma distância de meio tom da tônica), e acréscimos de 7ªs e 9ªs. 
Além disso, no último verso (cantado uma única vez) é aplicado um rever-
ber longo na última sílaba da letra, sugerindo que o cantor decolou para o 
espaço em busca da Marcianita.

Na versão instrumental em estilo surf de Ricardo Melchior, o riff da in-
trodução se vale da seqüência i – III – IV (também utilizada por Raul Seixas). 
Destacamos a modulação que ocorre no trecho que corresponde à segun-
da repetição do trecho “que não se pinte não fume não saiba sequer o que 
é rock’n’roll”. Do ré menor salta para um Si maior com 7ª que anuncia a 
modulação para mi menor. No final da versão, é adicionado um trecho me-
lódico de dois compassos, complementando a última das três repetições. 
Após pausa de um compasso, o riff inicial é retomado para encerrar a faixa.

A versão ao vivo de Maurício Pereira e Turbilhão de Ritmos enfatiza 
uma batida caribenha, apresentando uma introdução com bateria solo. 
Como na gravação de Cafaro, ocorrem alterações na melodia, que aqui 
situam-se nas duas vezes que a palavra “marcianita” é cantada logo de-
pois da ponte. Na primeira ocorrência, após um salto agudo para a terça, 
Pereira resolve na fundamental (e acrescentamos, se chegasse na sensí-
vel poderia caracterizar uma remissão à trilhas sci-fi). Na segunda (mais 
ornamentada), a curva melódica desce até o 4º grau, o que confere uma 
sonoridade mais específica ao acorde resultante.
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Na versão também ao vivo de Caetano Veloso e Os Mutantes (lançada 
em compacto duplo em 68), Marcianita é veículo para outra teatralida-
de que não exatamente a da letra, em uma prática comum na Tropicália: 
a assimilação de repertório tido como vulgar. A performance é especial-
mente intensa, ressaltando um aspecto de corporalidade. Os versos são 
intercalados por arroubos instrumentais esparsos e claramente roqueiros. 
A bateria faz pontuações na maior parte da faixa, exceto na introdução, 
ponte e trecho final (que nesta versão está onde as outras inserem o solo), 
quando abandona o clima de suspensão e se torna mais afirmativa. Assim 
como nas demais faixas do compacto (Baby, Saudosismo e A Voz do Mor-
to, todas de autoria de Caetano), a proposta é uma tradução roqueira da 
Bossa Nova (o que torna particularmente exótica a presença de Marcianita 
no compacto).

Raul Seixas enfatiza referências rock (distorções, riffs, batida pesada, 
e vocalizações com voz rasgada). Além disso, insere Marcianita em um 
medley com duas canções de Roberto Carlos (É Proibido Fumar e Pega La-
drão), colaborando ainda mais para a sensação de desencaixe deliberado.

 Comparações

Uma semelhança de Marcianita com duas outras composições bastan-
te distintas pode esclarecer alguns aspectos através de um exercício de 
relação forçada. Os intervalos do motivo inicial são similares aos utilizados 
por Roberto e Erasmo Carlos na primeira frase de Quero Que Vá Tudo Pro 
Inferno, e por Tom Jobim em Retrato em Branco e Preto (letra de Chico Bu-
arque). Trata-se de uma bordadura cromática ao redor da 5º nota de uma 
escala menor. Em Marcianita, o motivo delineado pela bordadura inicia 
em anacruse, com o retorno à 5º nota da escala adiado até o terceiro tem-
po do compasso na versão original. Quero que Vá Tudo Pro Inferno faz uso 
da mesma bordadura, porém em posição métrica distinta (a melodia co-
meça com um ataque no 5º grau já no primeiro tempo do compasso). Nas 
versões mais roqueiras de Marcianita é comum o espaço vazio de quase 
um compasso entre a primeira e segunda palavras (“esperada” e “Marcia-
nita”). Já em Roberto e Erasmo, dos quatro compassos da frase inicial três 
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são preenchidos, com direito a antecipações de uma colcheia em relação 
aos primeiros tempos dos compassos pares, configurando um senso de 
urgência mais pronunciado. Em comparação, é como se os mais de dez 
anos até a data prevista para o encontro com a musa extraterrestre favo-
recessem mais retardos (o adiamento da reiteração da nota inicial) que 
antecipações. Retrato em Branco e Preto, apesar da intenção completa-
mente distinta, é mais próxima de Roberto e Erasmo: bordadura cromática 
ao redor da 5ª nota da escala menor, ataques no tempo forte, e compassos 
preenchidos, com a respirada no 4º compasso. Uma sugestão de exercício: 
editar mentalmente as duas melodias a partir do texto “de que vale os 
passos dessa estrada, sei que não vai dar em sol sempre a brilhar”.

Apesar de mais elaboradas enquanto canção-objeto (para usar o termo 
proposto por González), nem Quero Que Vá Tudo Pro Inferno nem Retrato 
em Branco e Preto deflagraram uma cadeia de reinterpretações tão inten-
sa quanto Marcianita. Seria um indício de que talvez o estímulo ao proces-
so seja menos forte em canções que deixam menos lacunas em aberto?

 Considerações Sobre a Recriação

No estúdio, optou-se por dois procedimentos básicos: para os músi-
cos com mais afinidade com partituras, os arranjos escritos foram inten-
cionalmente complementados com instruções verbais sobre articulações, 
sugestões de interpretação, trechos adicionais, e estímulo a improvisos. 
Para os músicos mais identificados com as técnicas de registro fonográfi-
co, foram passadas partituras facilitadas, que ora definiam com precisão 
o que deveria ser executado, ora mais sugeriam gestos do que realmente 
os indicavam. O objetivo era trazer procedimentos de uma prática para a 
outra, estimulando a colaboração criativa de forma disciplinada.

A constatação de que as versões analisadas pouco dialogam entre si le-
vou à identificação de peculiaridades, a fim de combiná-las na nova versão. 
As já citadas modificações de letra para ajustar as referências datadas aca-
baram por inspirar outro texto. Neste, referências sci-fi, aspectos irônicos e 
neologismos são combinados em uma linguagem poética que mais sugere 
do que afirma. Além disso, a questão de que apenas uma mulher do futuro 
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poderia preencher requisitos que a época tornava obsoletos é contraposta 
ao fato de que, segundo Iazzetta, até meados dos anos 70 o público-alvo de 
aparelhos de som era predominantemente masculino. Conforme demons-
tram vários anúncios, a presença de equipamentos sonoros na sala confi-
gurava uma disputa de espaço doméstico (tradicionalmente, um domínio 
feminino). Assim, o verso “que não se pinte não fume não saiba sequer o 
que é rock’n’roll”, é substituído por “admirando o espaço que ocupam na 
sala aparelhos de som”, a sugerir que a Marcianita representa a superação 
de inquietações gerais provocadas pela tecnologia. Transcrevemos a seguir 
a nova letra:

Esperada Marcianita / A ciência comprova em sonoro infinito  
silêncio de luz
Em freqüências lado a lado / Plena escuridão sempre a  
reverberar mais além
Dissipados tempo-espaço / Tu bem sabes que sou pioneiro a chegar até 
onde estás
Em distâncias planetárias / Nem a velocidade da luz há de  
me ultrapassar
Brotos interplanetários do planeta Terra
Sempre indagando a respeito afinal o que é feito do tal sertanário uni-
versanejo
Brotos interplanetários do planeta Terra
Apreciando o espaço que ocupam na sala aparelhos de som
Nem retrato (áudio e vídeo) / Nem paisagem (prosa e verso)
Espelhada visão solitude no eixo horizontais - vertical
Os planetas alinhados
Entre o branco das folhas cometas mergulham do além
Quietude sussurra seu nome na voz de nós dois
Em ruído vazio plenitude silêncio de luz.

E por fim, uma vez que neste artigo apontamos aspectos inusitados nas 
relações musicais Brasil / América Latina, há que se destacar a participação 
dos chamados gaudérios (um público bastante freqüente no Bacharelado 
em Música e Tecnologia da UFSM). No imaginário da cena gaudéria predo-
mina a figura do gaúcho, e vários dos ritmos praticados são oriundos do Uru-
guai e da Argentina (tais como tango, milonga e chamamé). Trata-se de um 



40

dos mercados regionais mais consolidados do país, com rádios, gravadoras e 
artistas que atuam predominantemente na região sul, sendo pouco conhe-
cidos em outros estados. No caso específico deste projeto, as referências 
trazidas pelos representantes gaudérios são incorporadas a uma abordagem 
que mescla rock e arranjos de câmara, intensificando assim a proposta de 
intercâmbio entre práticas.

 Conclusão

Ainda que de maneiras distintas, vários autores salientam que o adven-
to da fonografia favoreceu todo um processo de descontextualização (Iaz-
zetta, Chion, González, Menezes Bastos). É provável que já não estejamos 
tão alertas para tal contexto devido ao fato de que, paradoxalmente, os 
estranhamentos se tornam corriqueiros em um mundo saturado de mídias 
que diluem noções de tempo e espaço. Neste quadro, o caso Marcianita 
surge como um exemplo de desterritorialização capaz de atuar como refe-
rência para uma recriação que tanto salienta quanto integra aspectos de 
deslocamento característicos da época ultra-mediada que atravessamos.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Paulo César de. Roberto Carlos em detalhes. São Paulo: Planeta, 2006.

CHION, Michel. Músicas, media e tecnologias. Tradução de Armando Pereira da 
Silva. Lisboa: Instituto Piaget, 1994.

GONZÁLEZ, Juan Pablo. Pensar la musica desde América Latina. Buenos Aires: 
Gourmet Musical Ediciones, 2013.

IAZZETTA, Fernando. Música e mediação tecnológica. São Paulo: Editora Perspec-
tiva, 2009.

McLUHAN, Marshall; WATSON, Wilfred. Do clichê ao arquétipo. São Paulo: Record, 
1973.

MENEZES BASTOS, Rafael José de. Músicas latino-americanas hoje: musicalidade 
e novas fronteiras. Antropologia em Primeira Mão, v. 29, p. 1-23, 1998.



41

Estudo da Formação e Reatividade de 
Nanopartícula Mono e Bimetálicas Através 
de Xas in Situ com Resolução no Tempo
Jocenir Boita1

Resumo: Este trabalho é referente a uma publicação realizada na The Journal of 
Physical Chemistry C (BOITA et al., 2014) aplicada à área de catálise heterogênea. 
A pesquisa corresponde ao uso de nanopartículas (NPs) de Pt0,3Pd0,7 com estru-
tura caroço-casca, preparadas via líquido iônico sem o uso de material suporte, 
como SiO2, TiO2, etc. Boita et al. (2014) fazem o uso de radiação síncrotron para 
investigar o sistema bimetálico Pt0,3Pd0,7 submetido a condições reacionais e a 
atmosferas contendo enxofre, mostrando que é possível a reversibilidade de um 
catalisador envenenado por enxofre ao estado metálico. A investigação de nano-
estruturas similares proporciona uma gama de aplicações em diversas áreas da 
ciência, principalmente voltadas à captação de gases nocivos, como S, NO e CO.

1 Introdução

O emprego de nanopartículas (NPs) em diversas áreas da ciência, prin-
cipalmente em catálise tem sido alvo de estudo pela comunidade científi-
ca, sendo que esse interesse está vinculado à alta atividade catalítica que 
as NPs possuem frente a algumas reações de grande importância tecnoló-
gica (GUO et al., 2012).

Catalisadores heterogêneos são constituídos de nanopartículas cata-
liticamente ativas imersas em diferentes tipos de suporte. Geralmente o 
suporte é constituído de um material poroso de alta área superficial de 
contato, como a sílica, alumina, titânia ou carbono. O tamanho do supor-
te pode variar entre 1 a 10 mm, e possuem diversas formas geométricas 
(anéis, pastilhas, esferas), e sua função é suportar NPs com tamanho na 
ordem de 1 a 100 nm. Em catálise, o sistema formado pelo suporte e as 
NPs é chamado de catalisador suportado, e sem o suporte denomina-se 
catalisador não-suportado (CHEN et al., 2005).

1 Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) – Campus Cachoeira do Sul / RS Brasil
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A adição de um segundo metal em sistemas nanoparticulados propor-
ciona um aumento do controle das propriedades eletrônicas e estruturais 
das NPs. Isso se deve às várias possibilidades de distribuição dos dois áto-
mos metálicos na nanopartícula e à criação de novos catalisadores hetero-
gêneos hibridizados.

A catálise heterogênea é bastante empregada para o refino de petró-
leo, em processos como o de hidrogenação de aromáticos (HYD) e hidro-
dessulfurização (HDS). Nesta área a busca por novos materiais com alta 
atividade catalítica, e que resista à perda de atividade por envenenamento 
(por exemplo, pelo enxofre) é muito importante. Uma das maneiras de 
aumentar a tolerância dos catalisadores ao envenenamento por enxofre é 
através do emprego de um sistema bimetálico (CHEN et al., 2005; SINFELT, 
1973). O mecanismo de envenenamento ocorre através de um processo 
de adsorção de enxofre nos sítios ativos do catalisador. Este mecanismo 
pode ser descrito por Me0 + H2SMe-S + H2.

NPs bimetálicas podem ser encontradas em arranjos atômicos diferen-
tes, como mostrados na Figura 1: estrutura separada, de liga, hemofílica, 
com núcleo rico em um tipo de átomo e a casca rica em outro tipo de áto-
mo, heteroatômica, caroço-casca e estrutura anéis de cebola.

Figura 1 – Nanopartículas bimetálicas em possíveis arranjos atômicos, descritas 
com átomos genéricos A e B5.

Fonte: (HWANG et al., 2005).
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Um dos arranjos mais interessantes é o caroço-casca, pois a escolha 
de átomos da casca e do caroço pode resultar em uma melhor atividade 
catalítica no sistema. Alguns metais nobres como Pt, Pd, Re, Rh, Ir e Au são 
de alto custo, e por possuírem alta atividade catalítica, são excelentes para 
comporem a casca de uma nanopartícula bimetálica. Com isto se usa pou-
co material de custo elevado para compor a casca, e outro material para 
compor o caroço, preferencialmente um material mais acessível financei-
ramente. Trabalhos recentes reportam a síntese de soluções coloidais de 
nanopartículas bimetálicas por microemulsão e redução de complexos or-
ganometálicos. Xu et al. (2012) demonstraram a eficácia de NPs bimetáli-
cas compostas por um terço de ouro e dois terços de cobre, e um terço de 
cobre e dois terços de ouro, para a conversão de CO2 em combustível. Nos 
experimentos eles utilizaram eletrodos revestidos com as NPs bimetálicas 
de Cu-Au, e precisaram de menos energia para reagir com o dióxido de 
carbono, em comparação com as NPs de cobre puro. Em vez de ser libera-
do para a atmosfera, o dióxido de carbono seria forçado a circular através 
de um catalisador de cobre e transformado em metano, que poderia então 
alimentar as próprias turbinas de geração de energia ou outros processos 
na fábrica. Esse sistema de auto-energização poderia reduzir consideravel-
mente as emissões de gases de efeito estufa, sobretudo pelas geradoras a 
carvão e gás natural (XU et al., 2012).

Os estudos de arranjo atômico de Pt-Pd começaram nos anos 90, e 
foi demonstrada através de espectroscopia de absorção de raios X (XAS) 
a existência de uma estrutura caroço-casca para um sistema Pt0,2Pd0,8, 
formando uma casca de Pd e um caroço de Pt. Este grupo identificou qua-
tro estruturas (Figura 2) em um sistema Pt0,5Pd0,5, inclusive a estrutura 
caroço-casca 

Figura 2 – Possíveis arranjos de nanopartículas propostos por Toshima e 
colaboradores. (Arranjo 1) Modelo caroço-casca em NPs Pt0,2Pd0,8. (Arranjo 2 
(a)) NPs de Pt0,5Pd0,5 com caroço de Pt modificado, (b) aleatório, (c) separado e 
(d) caroço de Pt modificado tridimensional.
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Fonte: (TOSHIMA et al., 1991).

Outras estruturas caroço-casca do sistema Pt-Pd foram obtidas de for-
ma invertida, com a casca de Pt e caroço de Pd (TOSHIMA et al., 2001). A 
estrutura tipo “anéis de cebola” foi identificada em sistemas Pd-Au (FER-
RER et al., 2007). Nota-se que os arranjos atômicos são fortemente depen-
dentes do método de preparação das NPs.

Guo et al. (2012) estudaram a oxidação de CO a baixas temperaturas 
através de NPs bimetálicas de Cu@Pt. As NPs foram preparadas utilizando-

-se de precursores de Cu (acac)2 e PtCl2, reduzidos em etilenoglicol a 198 
°C na presença de polivinilpirrolidona (PVP). Os coloides bimetálicos e mo-
nometálicos adquiridos foram suportados em carvão (carbon black (CB)), e 
posteriormente foi adicionado ao sistema uma fração de Fe pelo processo 
de precipitação por deposição reduzida (RDP), formando Cu@Pt-Fe/CB e 
Pt-Fe/CB. A adição de uma pequena quantidade de Fe contribuiu para uma 
melhor oxidação de CO. O arranjo atômico resultou em uma casca de Pt 
e um caroço de Cu, com algumas NPs de FeO em volta da casca (Figura 3). 
Tal material possibilita a redução do uso de metais nobres como a Pt na 
produção de catalisadores (GUO et al., 2012).

Figura 3 – Várias configurações dos catalisadores suportados em carvão: (A) 
NPs de metal nobre (NM); (B) NPs de metal nobre com a presença de óxido na 
superfície (TMO); (C) TMO e NM compondo a casca, e o caroço de Cu (TM’).
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Fonte: (GUO et al., 2012).

Uma das maneiras de identificar as propriedades eletrônicas, estrutu-
rais e catalíticas, é utilizando de técnicas de espectroscopia que envolve o 
uso de radiação síncrotron. Técnicas como a Espectroscopia de Absorção 
de Raios X (XAS), Espectroscopia de Fotoelétrons Induzidos por Raios X 
(XPS) e Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM), fornecem as ferra-
mentas necessárias para sondar a matéria em nível atômico, e consequen-
temente é possível aplicar melhorias em diversos sistemas, dos quais pode 
ser muito útil na área da engenharia civil.

1.1 Espectroscopia de absorção de raios X (XAS)

Logo após a descoberta dos raios X por Röentgen em 1895 (FILHO, 
1995), foram realizados os primeiros experimentos utilizando raios X para 
analisar a matéria. O desenvolvimento da técnica de XAS ocorreu a partir 
dos anos 70, com a criação de laboratórios de luz síncrotron, apesar de o 
fenômeno ser conhecido anteriormente. Para produção de radiação sín-
crotron, partículas (elétrons ou pósitrons) são inicialmente aceleradas em 
um acelerador linear (ou cíclico) e posteriormente injetadas em um anel 
de armazenamento. No interior do anel de armazenamento de elétrons a 
pressão é em torno de 10-9 a 10-10 Torr, as partículas são mantidas com 
velocidades relativísticas, e eventualmente são defletidas de uma trajetó-
ria retilínea por campos magnéticos, produzidas em imãs de dipolos. Nes-
ta deflexão ocorre a produção de radiação síncrotron (Figura 4) (WIEDE-
MANN, 2001; BLEWETT, 1998).

Figura 4 – Ao emergirem da fonte (filamento) (1) os elétrons são lançados num 
acelerador linear (2), acelerados na velocidade próxima à da luz dentro do anel 
injetor (3), e inseridos no anel de armazenamento (4). Nesse anel, os elétrons 
perdem energia ao gerarem a radiação síncrotron ao serem desviados pelo 



46

campo magnético dos dipolos (5). Para repor a energia, os elétrons recebem 
uma alta frequência eletromagnética nas cavidades de radiofrequência (6). A luz 
síncrotron é captada nas linhas de luz (7) e utilizada nas estações de trabalho (8).

Fonte: (OLIVEIRA, 2010).

A radiação síncrotron é emitida dentro do dipolo, na direção tangen-
cial à curvatura da trajetória dos elétrons, como um cone de luz estreito. A 
perda de energia das partículas no anel de armazenamento é inevitável, e 
ocorre devido às interações partícula-partícula, partícula-gás residual, ou 
pela própria emissão da radiação síncrotron. É necessário o uso de cavida-
des de radiofrequência no anel de armazenamento, para manter a energia 
das partículas constante através da aplicação de um campo eletromagné-
tico oscilatório. Desta forma, a corrente de elétrons decresce exponen-
cialmente desde o momento da injeção, podendo ser utilizada por várias 
horas (TOLENTINO et al., 2001; KONINGSBERGER; PRINS, 1998). Dispositi-
vos de inserção como Wigglers e onduladores, possibilitam outra forma de 
produzir radiação síncrotron. Estes dispositivos são constituídos por vários 
dipolos magnéticos dispostos em paralelo, com polaridades opostas entre 
si, e distribuídos ao longo das seções retas do anel de armazenamento.

No caso do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), possui uma 
circunferência equivalente a 93,2 m e um diâmetro interno chegando a 
29,7 m. Sua energia chega a 1,37 GeV, o qual mantêm em operação 18 
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linhas de luz, abrangendo energias de poucos elétron-volts para dezenas 
de quilos elétron volts, podendo ir do infravermelho até raios X de alta 
energia, geralmente conhecidos por raios X moles (100 - 3800 eV) e raios 
X duros (3800 - 13700 eV) respectivamente.

Devido à sua alta intensidade, ampla faixa de energia de fótons dispo-
nível, polarização variável e da possibilidade de se trabalhar com resolução 
temporal, a radiação síncrotron fornece muitas vantagens, e permite o uso 
de várias técnicas experimentais que envolvem fótons.

A técnica de XAS consiste na medida do coeficiente de absorção de 
raios X, por um elemento químico presente na amostra, em função da 
energia de fótons incidentes. O feixe de raios X, monocromático ou poli-
cromático, atravessa a amostra. Podem ser analisados materiais cristalinos, 
policristalinos, amorfos ou líquidos. A absorção pode ser descrita matema-
ticamente através da seguinte equação diferencial:

dI= –µI0dx (eq. 1).

Quando um feixe de raios X monocromático, de intensidade I0 incide em 
uma camada de espessura indefinida (dx) de um material absorvedor, a in-
tensidade é reduzida a dI (Figura 5). As variáveis se relacionam por uma cons-
tante de proporcionalidade µ, chamada de coeficiente de absorção linear.

Figura 5 –  Representação da absorção do feixe de raios X pela matéria, medida 
no modo de transmissão.

Fonte: (REHR; ALBERS, 2000).
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Integrando a equação (1) para uma espessura x, obtemos a lei de Beer-
-Lambert:

I = I0e-µx (eq. 2).

A interação da radiação eletromagnética com a matéria pode ocorrer 
de diferentes formas, destacando-se a absorção nuclear, a criação de pa-
res elétron-pósitron e o espalhamento Compton, observadas para fótons 
de alta energia. Na faixa de baixa energia são notados o espalhamento 
Thomson e Compton, e a absorção fotoelétrica (Figura 6). No espalhamen-
to Thomson a radiação emitida possui o mesmo comprimento de onda da 
radiação incidente (espalhamento elástico). No espalhamento Compton, 
os raios X incidem sobre elétrons livres ou fracamente ligados, e a radia-
ção espalhada possui um comprimento de onda maior que o da radiação 
incidente (espalhamento inelástico) devido à transferência de energia do 
fóton para o elétron. Absorção fotonuclear ocorre através da interação 
entre o campo mesônico do núcleo, provocando reações fotonucleares 
com produção de mésons. A interação com o campo coulombiano do nú-
cleo, onde o espalhamento elástico causa a formação elétron-pósitron, 
de difícil observação. A produção de par está intimamente relacionada 
ao processo Bremsstrahlung. Neste último o elétron sofre uma transição 
entre dois estados, ambos de energia positiva, e um fóton é emitido, ao 
invés de ser absorvido. Esses processos estão diretamente ligados à ener-
gia dos fótons incidentes.

Figura 6 –  Seção de choque para diferentes fenômenos de interação fóton - 
matéria: absorção fotoelétrica (σp.e.); espalhamento Rayleigh (σRayleigh); 
espalhamento Compton (σCompton); absorção fotonuclear (σg.d.r.); campo de 
elétrons (Κe); campo nuclear (Κnuc).
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Fonte: (PARTICLE DATA GROUP, 2012).

O processo de absorção pode ocorrer em diferentes faixas de energia 
incidente, desde o infravermelho até na faixa de raios X duro. As descon-
tinuidades na curva de absorção fotoelétrica correspondem às bordas K, 
L, M,... (de maior para menor energia) e junto destas bordas acontecem 
as transições eletrônicas dos níveis n = 1, 2, 3,... (KONINGSBERGER; PRINS, 
1998) (Figura 7). A borda K de absorção ocorre quando o elétron é excitado 
do nível 1s, a borda L corresponde à retirada de um elétron do nível n = 
2 , na borda M o nível excitado é o n = 3 , e assim sucessivamente para as 
demais bordas de absorção.

Ao incidir na amostra um feixe de raios X com uma energia menor do 
que a energia de ligação de um determinado nível a ser sondado, não 
acontece o processo de emissão de fotoelétrons (hυ < Eb) desta camada. 
Isto resulta numa baixa variação do coeficiente de  absorção, devido a ab-
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sorção pelos elétrons mais externos do átomo absorvedor, e / ou dos ou-
tros elementos químicos presentes na amostra. Quando a energia do feixe 
de fótons de raios X é igual à energia de ligação dos elétrons da camada 
sondada (hυ = Eb), ocorre um aumento abrupto do coeficiente de absor-
ção. No caso do cobre metálico, a borda K (KONINGSBERGER; PRINS, 1998; 
STOHR, 1996; ALOJZ KODRE; GOMILŠEK, 2004; HWANG et al., 2004) cor-
responde à transição eletrônica do nível 1s para o estado desocupado 4p.

Para fótons com energia maior que a energia de ligação ( hu > Eb ), um 
fotoelétron é emitido com determinado valor de energia cinética, sendo o 
mesmo retroespalhado pelo potencial dos átomos vizinhos.

Figura 7 – Espectro de absorção de raios X do átomo de cobre, com ampliação na 
região da borda K, e um esquema da transição eletrônica. 

Fonte: (ALOJZ KODRE; GOMILŠEK, 2004; YANO; YACHANDRA, 2009).

Podemos distinguir duas regiões em um espectro de absorção de raios 
X: XANES e EXAFS. Medidas de XAS necessitam de uma fonte de raios X 
sintonizável em energia. A fonte normalmente utilizada é a radiação síncro-
tron, e em alguns casos existe a possibilidade de utilizar fontes de raios X 
convencionais. A medida tradicional de XAS é realizada no modo de varre-
dura, variando-se a energia passo a passo no monocromador. Para cada va-
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lor de energia de fóton incidente são medidos os valores das intensidades 
(incidente e transmitida), que resulta no valor da absorção (eq. 2). O tem-
po de medida no modo varredura passo a passo em energia, é da ordem de 
minutos a dezenas de minutos, e em muitos casos são necessários vários 
espectros que somados resultam em uma relação sinal-ruído satisfatória.

Experimentos no modo dispersivo (DXAS) permitem a coleta de da-
dos imediata para uma janela de energia de fótons, sem a necessidade de 
varredura. Esta característica possibilita realizar medidas in situ com boa 
resolução temporal, com boa precisão e com alta estabilidade, diante do 
modo de medida convencional (ABBATE, 1999). Os principais componen-
tes da linha de luz DXAS do LNLS são mostrados na Figura 8.

Figura 8 – Linha de luz DXAS do LNLS, mostrando os principais componentes 
que a constituem: (1) parte inicial, (2) parede protetora, (3) janela de Berilo 
refrigerada, (4) fendas refrigeradas, (5) espelho revestido com Rh, (6) duas 
janelas de Berilo, (7) fendas refrigeradas, (8) monocromador, (9) obturador do 
feixe e uma espessa janela de Berilo, (10) porta amostra, (11) bancada óptica, 
(12) detector CCD, (13) ajuste linear curto, (14) ajuste linear longo. As distâncias 
são em milímetros.

Fonte: (CEZAR et al., 2010)
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A linha de espectroscopia de absorção de raios X no modo dispersivo 
(DXAS) do LNLS opera na faixa de raios X de 4 a 14 kV (HÉLIO et al., 2005). 
O monocromador de cristal curvo de Si (111) seleciona uma “janela” de 
energia do feixe incidente de até centenas de eV. Seu mecanismo permi-
te dois movimentos independentes nas extremidades do cristal, definin-
do o raio de curvatura do cristal (CEZAR et al., 2010). A parte central do 
cristal não é alterada, que conta com outro mecanismo para correção de 
torção. Todo o monocromador fica em uma câmara de ultra alto vácuo 
(CEZAR et al., 2010).

O emprego de um cristal curvo permite que a radiação síncrotron in-
cidente atinja a superfície do cristal em diferentes ângulos de incidência 
simultaneamente (Figura 9). Cada região do cristal difrata o feixe com uma 
energia diferente, já que esta depende do ângulo de incidência, de acordo 
com a lei de Bragg: 

2dsenθ = nλ (eq. 3). 

onde λ é o comprimento de onda refletido pelo cristal curvo, d é a 
distância entre os planos cristalinos utilizados na monocromatização, θ é 
o ângulo entre o feixe incidente e os planos cristalinos e n é igual a um 
número inteiro da ordem de difração.

A curvatura do cristal permite a focalização do feixe na região da amos-
tra, convergindo para um diâmetro de 500µm. Logo após o feixe atravessar 
a amostra, ele começa a divergir, e cada posição dentro do feixe formado 
corresponde a um valor de energia. A utilização de um detector com re-
solução espacial após a amostra é necessário, pois fornece uma medida 
resolvida em energia do feixe transmitido. O espectro de absorção é ad-
quirido com duas medidas, sendo a primeira apenas da intensidade I0 e 
outra com a amostra posicionada no ponto de focalização IE. Ao calcular o 
logaritmo natural entre as duas medidas, obtêm-se o espectro de absor-
ção da amostra (eq. 2). Com isso é possível obter espectros com boa qua-
lidade sinal-ruído em um tempo de aquisição da ordem de milisegundos 
(HÉLIO et al., 2005), o que permite realizar estudos em função do tempo 
(LAMBERTI et al., 2003) e obter uma cinética da reação. No caso da linha 
de luz DXAS do LNLS, podemos realizar estudos de cinética com uma reso-
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lução de 100 ms. O uso de um espelho em incidência rasante proporciona 
a focalização vertical do feixe de raios X.

Figura 9 – Princípio de funcionamento da óptica dispersiva. O feixe de raios 
X atinge a superfície do cristal curvo com diferentes ângulos de incidência, 
refletindo um feixe policromático. 

Fonte: (CEZAR et al., 2010)

A caracterização por XAS é de grande importância para o estudo de 
materiais, pois é uma técnica seletiva ao elemento que permite a realiza-
ção de estudos in situ. São obtidas informações eletrônicas e estruturais 
em torno de um átomo específico, assim como o número de coordenação 
(N), que permite sondar o número de átomos vizinhos em torno do áto-
mo absorvedor. Isso permite obter o arranjo atômico em NPs bimetálicas, 
identificando quais os átomos que estão presentes nas primeiras camadas 
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juntas do átomo central. Esta técnica de caracterização a nível atômico 
torna-se uma ferramenta muito importante no estudo de nanomateriais.

2 Discussões

Boita et al. (2014) utilizaram de técnicas de radiação síncrotron para 
estudar NPs de Pt0,3Pd0,7. Esse sistema foi submetido a um processo de 
ativação sob uma atmosfera contendo H2 a 300 °C durante 2h 20 min, eta-
pa fundamental para um processo de sulfetação eficiente 26-28. Após o 
processo de ativação das NPs, as mesmas são submetidas ao processo de 
sulfetação sob uma atmosfera com H2S a 300 °C por 2h 20 min. O proces-
so de ativação das NPs se faz necessário para poder deixar os sítios ativos 
para a etapa de sulfetação. Na etapa de sulfetação é notável um aumento 
da intensidade da borda de absorção, atribuído a uma transição 2p    5d. 
Este aumento do coeficiente de absorção corresponde a um acréscimo no 
número de estados eletrônicos vazios de simetria 5d. A mudança está de 
acordo com a presença de ligações entre Pt-S.

Foi notada uma grande mudança no estado de oxidação das NPs, onde 
inicialmente, o espectro era típico de metal semelhante a folha de Pt metá-
lica. Ocorre então um aumento significativo da sua intensidade, indicando 
mudanças no estado de oxidação, passando de Pt0....PtS (notação usada 
para representar ligações Pt-S no caso bimetálico).

Os espectros de XANES coletados durante o processo de sulfetação 
de Pt0,3Pd0,7, indicam mudanças significativas no estado de oxidação das 
NPs, o que está de acordo com publicações anteriores (BERNARDI et al., 
2009; BERNARDI et al., 2011). Para cada curva de XANES representativa 
da etapa de sulfetação, foram realizadas deconvoluções através de com-
binações lineares para verificar a fração de Pt metálica (Pt0) durante o 
processo de sulfetação.

A evolução temporal da fração de Pt0 foi obtida através de uma com-
binação linear dos espectros medidos, dada por:

µobs = C1µS + C2µ0  (eq. 4).

onde µobs, µ0  e µS representam o espectro DXAS medido em um tem-
po t, o primeiro espectro medido e a última aquisição, respectivamente. 
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As constantes C1 e C2 são vinculadas por:

C1 + C2 = 1 (eq. 5).

A faixa de energia utilizada em torno da borda de absorção para a com-
binação linear foi de ΔE = 118 eV. As curvas na Figura 10 representadas na 
cor azul e verde correspondem a Pt0 e PtS respectivamente.

Figura 10 – Típica deconvolução do XANES medido para o processo de 
sulfetação em t = 96 s, utilizando a combinação linear do primeiro (Pt0) com o 
último (PtS) espectro coletado.

Fonte: (BOITA et al., 2014)

2.1 Redução das nanopartículas de Pt0,3Pd0,7

Logo após o processo de sulfetação, foram realizadas tentativas de re-
moção do enxofre (redução ao estado metálico) em diferentes condições 
de fluxo de H2. No início as NPs foram submetidas a um fluxo de 95 % He 
+ 5 % H2 a 300 °C, e após 15 minutos, não foram observadas alterações na 
região de XANES, prevalecendo as ligações entre Pt-S.
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Na segunda tentativa foi aumentada a temperatura de reação para 
400 °C. Em aproximadamente 49 minutos ocorreu a eliminação das liga-
ções Pt-S, que resultaram NPs metálicas, voltando ao estado que estavam 
após ativação. A mudança foi monitorada pelas medidas de DXAS in situ. 
É possível notar uma diminuição na intensidade da borda de absorção, ca-
racterístico do preenchimento do número de buracos na banda 5d, pro-
veniente de uma transição eletrônica do nível 2p  5d (BOITA et al., 2014).

A deconvolução dos espectros utilizando o método de combinação li-
near foi feita nesta etapa, para assim verificar a fração de Pt0 presente 
durante a exposição à atmosfera de H2 a 400 °C.

 A fração resultante de platina metálica, durante os processos de sul-
fetação a 300 °C e redução a 400 °C das NPs de Pt0,3Pd0,7, são apre-
sentados na figura 11, onde cada ponto corresponde a um espectro de 
XANES selecionado.

A observação da remoção de enxofre das NPs, usando uma tempera-
tura mais elevada (400 °C) em relação ao processo de ativação (300 °C), 
sugere que este processo seja ativado termicamente para que ocorram 
as remoções das ligações de Pt-S. Em termos gerais, espera-se que am-
bos os processos de transformação de fase das NPs possam ser acionados 
termicamente. Fenômenos deste tipo traduzem-se em uma dependência 
de Arrhenius das taxas de reação com a temperatura, ou seja, a escala de 
tempo para a reação se efetivar é dada pela equação (BAMFORD, 1980):

τ = τ0exp(EA/kBT) (eq. 6).

onde EA é a energia de ativação e τ0 é uma escala de tempo caracte-
rística desconhecida que depende dos componentes específicos e de pro-
cessos microscópicos. Essa dependência de Arrhenius, para as taxas das 
reações químicas em estado sólido, é esperada independentemente dos 
mecanismos dominantes subjacentes, quer sejam limitadas pelos proces-
sos de difusão (o transporte dos reagentes) ou de reação (série de redis-
tribuições de ligações), em geral na interface da reação de transformação 
sólida (BAMFORD, 1980).

Figura 11 – Cinética da fração de Pt0 presente nas NPs durante os processos de 
sulfetação e redução.
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Fonte: (BOITA et al., 2014)

 A fim de apoiar a análise sobre o processo de sulfetação, foram reu-
nidos dados de trabalhos anteriores de sulfetação para NPs bimetálicas 
de Pt0,5Pd0,5 realizados em 150 °C e 300 °C (BERNARDI et al., 2009). A 
sulfetação de átomos de Pt, para as NPs bimetálicas, dependem da tempe-
ratura e da concentração relativa de ambos os metais, mas também com-
partilham de características comuns. No caso de baixa temperatura para 
Pt0,5Pd0,5 a 150 °C, houve um período inativo inicial de tempo, o qual é 
necessário para os átomos de enxofre reagirem com os átomos da casca, 
rico em Pd, e atingir o núcleo de átomos rico em Pt. Então, a sulfetação 
tem seu início em um processo muito lento, e no experimento em escala 
de tempo ela estava em seu início. Para além deste caso, com sulfetação 
a 300 °C, o processo começa imediatamente, e consiste em duas fases 
para ambas as concentrações: a primeira uma exponencial (mais rápida) 
e a segunda quadrática (mais lenta), mesmo que os melhores ajustes para 
a segunda parte da Pt0,5Pd0,5 não possam discriminar uma exponencial 
de evoluções de tempo quadrática. Argumenta-se que, em ambientes re-
ativos semelhantes, a escala de tempo característica (τ0), que diz respeito 
aos mecanismos microscópicos para o início da sulfetação da fase de Pt 
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metálica, são semelhantes e podem ser considerados aproximadamente 
os mesmos para os dois casos de concentração de Pt, especialmente quan-
do confrontado com a forte dependência da temperatura na forma de 
Arrhenius. O melhor ajuste para o decaimento exponencial (A exp (–t/τ)) 
para a fração de Pt0, é:

Pt0,5Pd0,5 a 150 °C: τ = 5988 ± 276 s
Pt0,5Pd0,5 a 300 °C: τ = 250 ± 6 s
Pt0,3Pd0,7 a 300 °C: τ = 120 ± 4 s

Comparando os resultados da amostra Pt0,5Pd0,5 a 150 °C e 300 °C, 
obteve-se uma estimativa da energia de ativação para que o processo de 
sulfetação tivesse seu início, EA (Pt0,5Pd0,5) = 0,442 (5) eV. A energia de 
ativação para Pt0,3Pd0,7 pode ser obtida comparando a cinética de 300 °C 
para as duas concentrações diferentes: EA (Pt0,3Pd0,7) = 0,406 (5) eV. Estes 
valores estão de acordo com o observado aumento da reatividade do enxo-
fre com o aumento da quantidade de paládio presente nas NPs bimetálicas.

Ao contrário do processo de sulfetação, a redução com atmosfera de 
H2 ocorre mais lentamente, porém segue um aumento exponencial da 
fração de Pt0 a 400 °C, semelhante ao que é esperado em processos de 
nucleação. O tempo característico para esta reação é τ = 248 ± 4 s, não sen-
do possível obter uma energia de ativação por não ter duas temperaturas.

Medidas complementares da borda K do Pd através de XAS ex situ 
também foram realizadas com a ideia de sondar o ambiente local dos áto-
mos de Pd para as NPs de Pt0,3Pd0,7. Os resultados confirmam que as 
NPs na fase ativada possuem a mesma similaridade com as NPs “como 
preparada”, o que indica que elas estão no estado metálico, quando com-
parada com o padrão de Pd. A curva correspondente às NPs sulfetadas, 
mostra algumas similaridades ao padrão de PdS, o que significa que existe 
ligações do tipo Pd-S.

 O mesmo é observado na borda L3 da Pt. Após o processo de redu-
ção a 400 °C, foi observado o mesmo efeito de redução na borda K do Pd, 
quando analisada a borda L3 da Pt, onde as curvas de XANES mostram sua 
fiel concordância com as NPs de Pt0,3Pd0,7 na etapa ativada. Isso con-
firma que as NPs foram completamente regeneradas ao estado metálico, 
como é mostrado na representação da figura 12.
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Figura 12 – Representação esquemática do processo de reversibilidade ao estado 
metálico nas NPs bimetálicas do sistema Pt-Pd.

Fonte: (BOITA et al., 2014).

3 Conclusões e perspectivas

Neste trabalho foi possível monitorar através de medidas de DXAS in 
situ da borda L3 da Pt o envenenamento por enxofre nas NPs de Pt0,3Pd0,7 
e a reversibilidade do processo ao estado metálico, tornando-as isentas de 
ligações com enxofre.

O estudo deste material nanoestruturado é altamente promissor para 
a geração de outras nanoestruturas similares, porém com o uso de outros 
metais de transição como o Ni, Fe, Cu e seus óxidos, podendo ter maior ou 
menor resistência ao envenenamento por compostos de enxofre, ofere-
cendo novas possibilidades.

Nanoestruturas envolvendo diferentes metais de transição e seus óxi-
dos, similar a de Pt0,3Pd0,7 podem ser empregadas em um suporte como 
a SiO2 e servir de novos materiais aplicados à catálise, onde envolva o uso 
de atmosferas contendo CO, NO e principalmente S.
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Solos – Base para a Sustentação da Vida
Ricardo Simão Diniz Dalmolin1

Ândrea Machado Pereira Franco2

Fabrício de Araújo Pedron3

 Introdução

O solo é um recurso natural lentamente renovável e vital para o de-
senvolvimento e manutenção da vida na superfície terrestre. A vida teve 
seus primórdios no mar e conforme os microorganismos evoluíam houve 
a colonização do ambiente terrestre. Os nutrientes provenientes da de-
composição das rochas e necessários para o desenvolvimento destes seres 
vivos seriam rapidamente perdidos pela ação das águas das chuvas, caso 
não houvesse um mecanismo para retê-los com a água, impedindo que a 
superfície da terra fosse estéril e seca. A vida não seria possível ou ocorre-
ria apenas em ambientes restritos caso não existisse solo na superfície da 
Terra (AZEVEDO; DALMOLIN, 2006).

O conceito de solo é muito variável, pois pode ser definido conforme 
diferentes pontos de vista. De acordo com Streck et al. (2008), a origem 
do solo resulta da alteração de rochas e sedimentos pela ação das va-
riações climáticas e dos organismos ao longo do tempo e que sustenta 
a flora e a fauna e proporciona o armazenamento de água. Um conceito 
técnico de solo é definido pelo Sistema Brasileiro de Classificação de So-
los (SiBCS) (GONÇALVES et al. 2013), como uma coleção de corpos natu-
rais, constituídos por partes sólidas, líquidas e gasosas, tridimensionais, 
dinâmicos, formados por materiais minerais e orgânicos, que ocupam a 
maior parte do manto superficial das extensões continentais de nosso 
planeta, contém matéria viva e suportam a flora e fauna podendo ser ou 
não modificado por atividades antrópicas. 

1 Professor do Departamento de Solos da UFSM. E-mail: dalmolin@ufsm.br
2 Pós Doutoranda do PPGCS-UFSM. E-mail: pfranco20@hotmail.com
3 Professor do Departamento de Solos da UFSM. E-mail: fapedron@ufsm.br
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Entre os componentes dos ecossistemas, o solo é reconhecido como 
peça fundamental, não só na produção de alimentos, fibras e energia (agri-
cultura), mas na regulação do clima na Terra controlando a passagem da 
água no sistema hidrosfera-atmosfera e como fonte e sumidouro de carbo-
no. O solo funciona também como um filtro e transformador de moléculas 
tóxicas, e abriga aproximadamente 25% da biodiversidade do planeta.

Apesar da forte dependência que a vida tem dos solos, seu uso ina-
dequado está causando impactos cada vez mais negativos e muitas vezes 
irreversíveis. Segundo a FAO, mais de 1/3 dos solos do mundo estão degra-
dados devido ao mau uso, principalmente com a agricultura. A degradação 
do solo leva a degradação da qualidade da água e todo esse estrago impac-
ta de maneira significativa no ambiente. 

Um dos exemplos mais extremos de degradação do solo está no Hai-
ti, um país com as maiores taxas de devastação em suas terras. Restam 
apenas 3% de toda a sua área coberta por florestas, outrora abundante. 
Parte da floresta foi derrubada para a agricultura e parte para a produ-
ção de carvão, uma das fontes de energia utilizada pela população. Mais 
de 900.000 hectares, aproximadamente um terço das terras do país, es-
tão degradadas e sem potencial para a agricultura. A degradação do solo 
terminou com a agricultura do país caribenho, o que tem impulsionado a 
pobreza e provocado o êxodo rural, aumentando o cinturão de miséria nas 
cidades haitianas.

Assim, o objetivo deste texto é fazer uma rápida abordagem sobre a 
importância do solo, mostrando que o mesmo é a base para a sustentação 
da vida na Terra. Se conseguirmos despertar a atenção de você amigo leitor, 
temos certeza que este texto lhe levará a procurar informações mais deta-
lhadas e quiçá aumentar seu interesse pelo solo e, a saber, por que o mes-
mo deve ser tratado com cuidado, não só por seus usuários (agricultores, 
por exemplo), mas por todos que se preocupam com o ambiente e que é 
possível sim uma convivência mais harmoniosa do homem com a natureza. 

 A Importância do Solo

A Organização das Nações Unidas (ONU) decretou que o ano de 2015 
seria considerado o Ano Internacional do Solo (IYS – sigla em inglês para 
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International Year of Soil), cuja marca pode ser visualizada na figura 1. A 
FAO (Food and Agriculture Organization), que é a organização das Nações 
Unidas responsável pela segurança alimentar e nutrição global, ficou res-
ponsável pela implementação deste decreto em âmbito mundial. No IYS, 
inúmeras ações foram realizadas em diferentes países do globo para infor-
mar e conscientizar a sociedade em geral sobre a importância do solo e a 
necessidade de preserva-lo ao mesmo tempo tornando-o capaz de produ-
zir alimentos para uma população global em constante crescimento.

Os objetivos propostos pela FAO para o IYS4 são os descritos abaixo e 
foram amplamente divulgados durante o ano de 2015. Estes objetivos pas-
sam agora a ser o da “Década Internacional do Solo” (2015-2024) proposto 
pela IUSS (International Union of Soil Science5), não só para manter o nível 
das atividades geradas no IYS, mas para aumentar ainda mais o poder e a 
extensão destas atividades. Para que os objetivos abaixo sejam atingidos, 
um longo trabalho de conscientização precisa ser realizado e um ano não 
seria suficiente para esta árdua tarefa.

Figura 1 – Marca instituída pela FAO (www.fao.org) para divulgação do Ano 
Internacional do Solo (IYS).

Objetivos do Ano Internacional do Solo (e agora enquadrados para a 
Década Internacional do Solo):

- Aumentar a consciência da sociedade e dos tomadores de decisões 
sobre a profunda importância do solo para a vida humana; 

4 Cf. <http://www.fao.org/soils-2015>.
5 Cf. <www.iuss.org>.
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- Educar o público em geral mostrando o papel crucial que o solo de-
sempenha na segurança alimentar, na adaptação e mitigação das alterações 
climáticas, redução da pobreza e desenvolvimento sustentável;

- Apoiar as políticas e ações efetivas para o manejo sustentável e pro-
teção do recurso solo;

- Promover o investimento em atividades de manejo sustentável do 
solo para desenvolver e manter os solos saudáveis para diferentes usuá-
rios da terra e grupos populacionais;

- Fortalecer as iniciativas relacionadas com o Desenvolvimento Sus-
tentável;

- Incentivar um rápido crescimento na coleta e monitoramento de in-
formações sobre solo em todos os níveis (regional, nacional e global).

Com um dos lemas da FAO: Solos promovem serviços ecossistêmicos 
que permitem a vida na Terra (Soil deliver ecossistems services that enable 
life on Earth) (Figura 2), e baseado nas Mensagens Chaves (Key messages6) 
é que desenvolvemos o que segue.

 Solos saudáveis, base para produção de alimentos saudáveis

Quando se fala em solos saudáveis para a produção de alimentos sau-
dáveis, estamos nos referindo à qualidade do solo. A definição de quali-
dade do solo engloba um conjunto de fatores que agem diretamente so-
bre o mesmo, e que podem alterar ou afetar as suas propriedades físicas, 
químicas e biológicas. Fatores como clima (temperatura, ventos e chuvas), 
práticas de uso e manejo (ação do homem), sua própria constituição mi-
neral e orgânica, sua interação com outros ecossistemas e as prioridades 
sociais, econômicas e políticas de uma determinada região podem afetar 
diretamente ou indiretamente a qualidade do solo.

Solo com qualidade é aquele que produz alimentos de maneira susten-
tável, ou seja, que permaneça com seu potencial produtivo por um longo 
período de tempo. Para tanto, deve haver um equilíbrio entre as práticas 
de manejo e as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo.

6 Cf. <www.fao.org/soils-2015/about/key-messages>.
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Figura 2 – Funções do solo no ambiente.

Nesse contexto, a partir de avaliações das propriedades físicas, quími-
cas e biológicas, as quais determinarão os sistemas de uso e manejo que 
deverão ser empregados numa determinada área agrícola, a qualidade do 
solo deixa de ser um termo apenas qualitativo e passa a ser quantitativo. 
Embora as propriedades físicas, químicas e biológicas que afetam a quali-
dade do solo ocorram interrelacionadas, elas serão abordadas separada-
mente, a seguir.

Dentre as propriedades físicas importantes para avaliar a qualidade do 
solo, tem-se a densidade, resistência à penetração de raízes, estabilidade 
dos agregados em água, capacidade de retenção de água e taxa de infiltra-
ção de água, as quais estão todas relacionadas com a composição granu-
lométrica e estrutura do solo (Figura 3). Em geral, solos arenosos possuem 
maior densidade, porém menor resistência à penetração das raízes das 
plantas, menor estabilidade dos agregados em água, menor capacidade de 
retenção de água e elevada taxa de infiltração de água quando compara-
dos a um solo argiloso. Isso ocorre em função de que as partículas de argila, 
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que são mais finas, conferem ao solo melhor estrutura com maior estabi-
lidade. A argila tem maior área superficial específica que facilita a união 
(coesão) das suas partículas. Assim, solos argilosos retêm maiores teores 
de umidade por um período mais longo que solos de textura arenosa. 

Figura 3 – Organização estrutural, porosidade e retenção de água em solos 
arenosos e argilosos.

Se um solo for utilizado inadequadamente, promovendo a sua com-
pactação, essas propriedades são todas alteradas. A compactação pode 
ser um fator determinante para o crescimento das plantas, pois resulta no 
aumento da densidade do solo e redução da porosidade, retenção de água 
e aeração, afetando a resistência do solo à penetração das raízes (LETEY, 
1985). Além disso, influencia nas taxas de infiltração e redistribuição da 
água no solo, difusão de gases, disponibilidade de oxigênio no solo, cresci-
mento das raízes (HAKANSSON; VOORHEES, 1998) e no desenvolvimento 
da parte aérea da planta (FREDDI et al., 2008). Essas alterações compro-
metem a qualidade do solo, diminuindo sua capacidade de suportar a ve-
getação, e aumentam muito os riscos à erosão hídrica.

Quantificar e monitorar a compactação é essencial para manter a qua-
lidade física do solo e a sustentabilidade dos sistemas agrícolas. Assim, a 
qualidade física do solo pode ser conceituada como a capacidade do solo 
em proporcionar ao sistema radicular das plantas, condições favoráveis ao 
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seu crescimento e desenvolvimento, estando relacionada com a estrutura 
do solo. A qualidade física do solo reflete nas propriedades químicas e bio-
lógicas do solo e consequentemente na qualidade das mesmas.

As propriedades químicas do solo influenciam no crescimento e de-
senvolvimento das plantas, na produção saudável de alimentos e está inti-
mamente relacionada com a fertilidade química do solo. Os componentes 
ou elementos químicos presentes no solo são reflexos dos processos de 
formação e da composição mineralógica e orgânica do solo. Dependen-
do, entre outros da sua concentração, estes elementos químicos podem 
ser importantes nutrientes para as plantas ou elementos tóxicos podendo 
causar contaminação ou poluição no solo.

O pH funciona como regulador da solubilidade dos elementos químicos 
no solo e na absorção dos mesmos pelas plantas. Solos com pH próximos a 
neutro são mais favoráveis à produção agrícola. Os nutrientes, absorvidos 
em maior quantidade são chamados de macronutrientes, como por exem-
plo, o nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e 
enxofre (S). Aqueles requeridos em menor quantidade são chamados de 
micronutrientes como, por exemplo, o zinco, (Zn), boro (B), cobre (Cu), fer-
ro (Fe), manganês (Mn), molibdênio (Mo), cloro (Cl) e níquel (Ni). Quanto 
maior for a disponibilidade de nutrientes para as plantas, maior será a pro-
dutividade e a qualidade da produção. Além disso, é importante destacar 
a presença de elementos tóxicos, como o alumínio que é prejudicial para 
as plantas ou a presença de metais pesados que indicam contaminação 
ou poluição, além de concentrações elevadas de nitrato, fosfato e agrotó-
xicos que prejudicam a qualidade do solo, da água e consequentemente a 
produção alimentar. Conforme Larson (2014), aproximadamente 20% das 
áreas agrícolas da China estão contaminadas, principalmente por metais 
pesados como o cádmio, mercúrio, arsênico e chumbo. Essa contaminação 
se reflete na contaminação dos alimentos produzidos nestas áreas. A mi-
neração e os resíduos industriais são as principais fontes de contaminação 
das terras agrícolas na China.

Como propriedades indicadoras da fertilidade química do solo tem-se 
a capacidade de troca de cátions (CTC), saturação por base (V%), tipo de 
argilomineral, presença/ausência de óxidos de Fe e Al e matéria orgânica 
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do solo (MOS). Solos com menor lixiviação dos cátions trocáveis (bases 
trocáveis) apresentam maior CTC e maior V%. A fração argila é quem pos-
sui cargas elétricas, portanto, solos argilosos apresentam CTC mais eleva-
da que solos arenosos. Muitos solos, que não apresentam boas caracterís-
ticas químicas para a produção de alimentos, podem ser corrigidos através 
de práticas como a adubação e calagem. Práticas sustentáveis de manejo, 
sem o revolvimento do solo, onde o mesmo permanece coberto por ve-
getação viva ou morta (palhada), influenciam na retenção de nutrientes e 
água no solo. Conforme Pavinato & Rosolem (2008), há uma tendência a 
acumulação de macronutrientes (Ca, Mg, K e P) nas camadas superficiais 
do solo no sistema de semeadura direta (sem revolvimento do solo) assim 
como a decomposição da palhada liberará nutrientes para as camadas su-
perficiais do solo.

Entre as propriedades biológicas indicadoras de qualidade do solo, 
tem-se a MOS, a diversidade da biota e a atividade microbiológica. A MOS 
tem um papel fundamental na formação e estabilidade dos agregados, 
pois atua como agente cimentante das partículas de solo. A influência da 
MOS na agregação do solo é um processo dinâmico. Quanto maior o teor 
de MOS maior será a atividade microbiana, resultando num ambiente fa-
vorável ao desenvolvimento das plantas e também na formação de agre-
gados mais estáveis.

O sistema radicular das plantas também atua na formação e estabi-
lidade dos agregados, de forma a provocar pressão e favorecer a aproxi-
mação das partículas durante o crescimento. Além disso, os exsudados 
orgânicos liberados pelas raízes também contribuem efetivamente para 
a estabilização dos agregados (OADES, 1984; LAL, 2009). Assim, plantas 
e raízes contribuem na produção de polissacarídeos, que são alimentos 
para os microrganismos do solo e importantes na agregação do solo 
(SILVA; MIELNICZUK, 1997).

A diversidade da biota também proporciona ao solo maior velocidade 
de decomposição da matéria orgânica, em consequência da maior ativi-
dade microbiana, favorecendo, por conseguinte, as propriedades físicas e 
químicas do solo.



71

Neste contexto, a qualidade do solo é determinada pelas suas caracte-
rísticas morfogenéticas e pelas práticas de manejo adotadas. Práticas ade-
quadas de manejo propiciam uma melhor qualidade ao solo, enquanto que 
as práticas inadequadas promovem não só a degradação dos solos, mas de 
todo o ambiente no entorno. Assim, para a obtenção de alimentos saudá-
veis e em quantidade suficiente para abastecer toda população ao longo 
do tempo, deve-se conhecer o solo e sua vocação de uso, para que estes 
sejam manejados de forma sustentável.

Solos, base para o desenvolvimento da vegetação

O solo é o substrato natural responsável pelo desenvolvimento da ve-
getação (nativa e cultivada), que proporciona alimentos (grãos e frutas), 
fibras, combustível e produtos medicinais. Solos e vegetação são depen-
dentes. O solo além de servir de substrato para o desenvolvimento das 
plantas, ainda fornece água, nutrientes e oxigênio. As plantas por sua vez, 
cobrem o solo protegendo contra a ação da erosão, mantendo a água e os 
nutrientes através da ciclagem de nutrientes. A crescente mudança no uso 
da terra, necessária a produção de alimentos, fibras, água e também abri-
go (cidades) para a crescente população em nível mundial têm provocado 
um impacto muito negativo no ambiente e em especial no solo.

A expansão das áreas agrícolas e áreas urbanas foram intensas nos úl-
timos anos, acompanhado pelo grande aumento de energia, água e consu-
mo de fertilizantes, levando a considerável perda da biodiversidade (FOLEY 
et al., 2005). A FAO faz um alerta contundente em relação a grande área de 
solos no mundo que estão degradados, devido ao uso intensivo associado 
a práticas agrícolas inadequadas. Somente a taxa de selamento superficial, 
que diminuem drasticamente as funções do solo levando a erosão acentu-
ada, está estimada em 16.000 ha por dia, sem perspectiva de diminuição 
nos próximos anos. Vitousek et al.(1997) relatam que estamos mudando 
nosso planeta mais rapidamente do que possamos entendê-lo. A dinâmi-
ca do crescimento da população humana, juntamente com a ânsia de um 
maior desenvolvimento econômico na maior parte do mundo, garante que 
esse processo seja contínuo e progressivo.

Ainda de acordo com Foley et al. (2005), as mudanças no uso da terra 
permitiram que os seres humanos se apropriassem de parte crescente 
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e significativa dos recursos do planeta, ao mesmo tempo que minaram 
potencialmente a capacidade dos ecossistemas para sustentar a produ-
ção de alimentos, manter a água doce e os recursos florestais. Segundo 
esses autores há o desafio de gerenciar soluções de compromisso entre 
as necessidades humanas imediatas e a manutenção da capacidade da 
biosfera de fornecer bens e serviços em longo prazo.

Mais de 99% da alimentação humana vêm do ambiente terrestre, de 
acordo com a FAO. No entanto, dos 13 bilhões de ha de terra do globo 
terrestre, apenas 25% apresentam potencial de cultivo.

Com o constante aumento da população humana, mais alimentos de-
verão ser produzidos para garantir a segurança alimentar. A expansão da 
agricultura, principalmente sobre as áreas de vegetação nativa (campos 
e florestas), é uma das principais causas da degradação do solo, perda da 
biodiversidade e aumento na emissão dos gases de efeito estufa. De acor-
do com Phalan et al. (2016) o grande desafio para reduzir estes impactos 
é produzir mais alimentos por unidade de área (nas áreas já cultivadas), 
preservando as áreas nativas ou mesmo liberando áreas para restauração 
e conservação da biodiversidade e serviços ecossistêmicos.

O potencial produtivo do solo está relacionado com a sua aptidão de 
uso agrícola. Assim, alguns solos são aptos para o cultivo de lavouras e/
ou pastagens e/ou silvicultura e outros servirão somente para área de 
preservação permanente. Sabendo-se que cada tipo de solo (e ambiente) 
tem sua aptidão agrícola, o seu uso deve ser realizado respeitando suas 
limitações. O mau uso do solo leva a sua degradação, conforme já visto, 
sendo a erosão, compactação, salinização, acidificação e poluição química 
as principais causas da degradação dos solos no mundo, processos esses, 
muitas vezes irreversíveis.

Com a degradação do solo, ocorre a diminuição do potencial produtivo, 
refletindo na quantidade e qualidade da produtividade. Assim, para que 
o solo mantenha sua capacidade produtiva os itens abaixo, que podemos 
chamar de requisitos mínimos para manter a fertilidade química, física e 
biológica do solo satisfatória, devem ser observados:

a) O solo deverá fornecer nutrientes às plantas em quantidades neces-
sárias (adequadas) e não apresentar substâncias ou elementos tóxicos em 
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níveis elevados que possam ser prejudiciais para um bom desenvolvimen-
to e crescimento das mesmas;

b) O solo deve apresentar propriedades físicas adequadas, ou seja, um 
bom desenvolvimento da sua estrutura (agregados estáveis em água e 
com elevada porosidade total) para um melhor desenvolvimento da zona 
radicular das plantas, bem como da sua parte aérea; 

c) O solo deve apresentar uma boa distribuição de água no seu perfil, 
prontamente disponível para as plantas;

d) Manter o solo sempre coberto com cobertura vegetal viva ou palha-
da, proporcionando proteção contra a erosão além de favorecer a ativida-
de biológica do solo;

O manejo sustentável seja com lavouras, pastagens ou florestas, deve 
garantir as necessidades presentes da população humana e ao mesmo 
tempo preservar o solo para as necessidades das gerações futuras. Segun-
do a FAO, práticas sustentáveis como sistemas agroflorestais e sistemas 
lavoura-pecuária também têm o potencial de contribuir para a redução 
da pobreza, tornando os pequenos agricultores menos vulneráveis aos im-
pactos da degradação da terra e desertificação.

 Solos e biodiversidade

O solo contém centenas de milhares de diferentes organismos (Figura 
4). Mais de 1000 espécies de invertebrados podem ser encontradas, por 
exemplo, em apenas um metro quadrado de solos sob florestas.

Esses organismos desempenham funções vitais no solo e interagem 
com os sistemas biológico, atmosférico e hidrológico. Além disso, os orga-
nismos que ocorrem no solo podem ser utilizados como bioindicadores de 
qualidade do solo, pois são eles os responsáveis pela ciclagem de nutrien-
tes (biociclagem), pelo fluxo de energia no interior do solo e também agem 
como reguladores da dinâmica da MOS, atuando no ciclo do carbono e 
também no sequestro de carbono orgânico do solo e emissão de gases do 
efeito estufa.
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Figura 4 – Cartaz de divulgação da FAO7 sobre a biodiversidade do solo.

A ciclagem de nutrientes ocorre através da absorção de nutrientes do 
solo pelas plantas, os quais podem ser naturais ou adicionados ao solo na 
forma de fertilizantes orgânicos ou químicos. À medida que a planta se de-
senvolve, vai absorvendo os nutrientes que estão disponíveis no solo. Os 
resíduos dos cultivos anteriores ou outros materiais orgânicos que estão 
sobre a superfície do solo são decompostos pelos organismos liberando 
nutrientes que ficarão disponíveis às plantas.

As plantas do tipo leguminosas são mais eficientes na ciclagem de nu-
trientes, por terem maior capacidade de fixar o nitrogênio do ar (N2). So-
los com maiores níveis de N, têm a decomposição de resíduos vegetais fa-
vorecida, sendo mais rápida favorecendo a produtividade agrícola do solo.

A maior atividade biológica e ciclagem de nutrientes ocorrem em solos 
com maior teor de matéria orgânica, geralmente em áreas com a manu-
tenção da cobertura vegetal (viva ou resteva) e que não houve o revol-
vimento do solo, como solos de Floresta e solos sob sistema de plantio 
direto. A fauna edáfica no solo varia conforme seu uso e manejo, podendo 

7  Cf. <www.fao.org>.
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alterar as propriedades físico-químicas do solo, bem como o nível de diver-
sidade e densidade populacional. 

O manejo sustentável do solo, com a manutenção de cobertura vegetal 
sobre o mesmo, bem como a manutenção e incremento dos teores de ma-
téria orgânica do solo, com a ciclagem de nutrientes, é de suma importân-
cia para a manutenção da capacidade produtiva do solo ao longo do tempo. 
Aumentar e manter a biodiversidade do solo é essencial para garantir a sua 
qualidade. Agricultura conservacionista (práticas agro-ecológicas, plantio 
direto, rotação de culturas entre outras) pode, de maneira racional, au-
mentar a produtividade agrícola sem degradar o solo e a água. Essas práti-
cas favorecem o aumento da CTC e V%, pois influenciam positivamente na 
ciclagem de nutrientes, aumentando sua disponibilidade, essencial para a 
melhoria das propriedades químicas e também físicas do solo.

 Solos e a mudança climática

Muitos trabalhos na literatura são encontrados mostrando que a tem-
peratura média global aumentou 0,8 ºC desde 1850 (WHEELER; von BRAUN, 
2013), coincidindo com a queima crescente de carvão vegetal, carvão mine-
ral e petróleo como fonte de energia para as máquinas oriundas da revolu-
ção industrial. A emissão de gases do efeito estufa (GEE) teve um crescimen-
to exponencial influenciado, principalmente, pela queima de combustíveis 
fósseis e com menores contribuições devido a mudanças no uso da terra.

Conforme Azevedo e Dalmolin (2006), o gás carbônico (CO2) é respon-
sável por aproximadamente 70% do efeito estufa e deve-se buscar com-
partimentos ambientais onde este carbono possa ser armazenado.

Os solos podem ser uma fonte ou um compartimento armazenador 
de carbono. Tudo depende de como o solo é manejado. As atividades 
agrícolas sustentáveis podem promover o sequestro de carbono enquan-
to que práticas agrícolas inadequadas podem liberar carbono em forma 
de CO2 e outros gases como metano (CH4) e óxido nitroso (N2O) para a 
atmosfera, influenciando no efeito estufa. Dados da FAO expressam que 
a emissão de GEE provocados pela agricultura cresce na ordem de 1,6% 
ao ano desde 2000. 
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O ciclo do carbono – troca de carbono que ocorre entre os sistemas 
terrestre, atmosférico, hídrico e depósitos geológicos – é fundamental 
nessa questão, pois parte do CO2 presente na atmosfera provém das re-
ações biológicas que ocorre no sistema terrestre. O acúmulo de C no solo 
ocorre quando o CO2 da atmosfera é absorvido pelas plantas durante a 
fotossíntese e armazenado em seus tecidos (Figura 5). Quando os tecidos 
vivos morrem, os microorganismos atuam no processo de decomposição 
transformando o carbono em CO2 que é liberado na atmosfera, fechando 
o ciclo deste elemento. Quanto mais carbono é armazenado no solo (se-
questro de carbono) menos CO2 haverá na atmosfera, equilibrando o efei-
to estufa. O carbono no solo pode ficar protegido da ação dos microorga-
nismos na forma de matéria orgânica, diminuindo ou mesmo retardando a 
ação dos microorganismos que decompõe os restos vegetais.

Figura 5 – Ciclo resumido do carbono no solo indicando o seu potencial de fonte 
ou compartimento de armazenamento de C.

De acordo com Tubielo et al. (2015), a avaliação das tendências his-
tóricas e atuais de emissões provindas de atividades agrícolas (produção 
agrícola e pecuária) e uso da terra (mudança no uso da terra e silvicultura) 
em nível global e regional, é importante tanto para a ciência como para 
desenvolvimento de políticas que envolve cuidados com o clima. A análise 
apresentada por Tubiello et al. (2015), contribui para a base de conheci-
mento global sobre as emissões de GEE e ressalta a importância de desen-
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volver dados integrados e de várias fontes para um melhor entendimento 
do papel que as atividades de agricultura, silvicultura e outros usos da 
terra podem causar para subsidiar acordos internacionais sobre o clima 
atual e futuro, e a forma de limitar a perigosa interferência antropogênica 
com o sistema climático.

Práticas agrícolas que favorecem o aumento nos teores de MOS contri-
buem para diminuir as emissões de GEE para a atmosfera. De acordo com 
Smith (2012) o manejo sustentável do solo, além de diminuir as emissões 
de GEE e proporcionar o sequestro de carbono, aumenta o teor de MOS 
e aumenta o ciclo do nitrogênio do solo podendo produzir sinergias po-
derosas, contribuindo com a fertilidade e aumento da produtividade e da 
biodiversidade do solo, além de reduzir o escoamento superficial da água 
reduzindo a erosão e poluição da água.

O uso da terra contribui com aproximadamente 25% do total das emis-
sões de GEE globais provocadas pelo homem, sendo de 10%-14% devido a 
atividades agrícolas e pecuária, e de 12%-17% relacionada a mudança da 
cobertura do solo principalmente com o desmatamento (TUBIELLO et al., 
2015; PAUSTIAN et al., 2016).

Os seres humanos dependem das florestas, pois elas fornecem ener-
gia, material para construção e alimentos e também oferecem serviços 
ambientais como o armazenamento de carbono, hospedagem da biodiver-
sidade e regulação do clima (TRUMBORE et al., 2015). As florestas são as 
maiores consumidoras de CO2 e representam um dos principais reservató-
rios de carbono biologicamente fixado em forma de biomassa (DENARDIN 
et al., 2014). A transformação das áreas de florestas em áreas de lavouras 
diminuem os estoques de carbono do solo aumentado as emissões dos 
gases do efeito estufa. A passagem de campos nativos para áreas com pas-
tagem também aumentam a emissão de gases. Essas alterações de uso 
das terras contribuem de forma significativa para as alterações climáticas, 
refletindo no aquecimento global.

A mudança climática pode ter um impacto muito grande sobre a pro-
dutividade das culturas sendo uma ameaça à segurança alimentar poden-
do provocar desnutrição em muitas regiões do planeta (WHEELER; von 
BRAUN, 2013) 



78

É necessário que práticas de uso, manejo e conservação dos solos se-
jam adotadas a fim de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, man-
tendo o solo com maior aporte de MOS e provocando a retenção de C no 
solo (DENARDIN et al., 2014). Essas práticas são fundamentais para dimi-
nuir os efeitos sobre o clima, além de diminuir a suscetibilidade do solo 
à erosão e promover maior disponibilidade de água e nutrientes no solo, 
favorecendo uma maior produção de alimentos.

Entre as práticas conservacionistas que podem ser utilizadas para mi-
tigar os efeitos das emissões de C para atmosfera tem-se a  manutenção 
de cobertura no solo, não revolvimento do solo com semeadura direta, 
rotação de culturas, recuperação de pastagens degradadas, implantação 
de sistemas integrados de cultivo, reflorestamento de áreas marginais a 
cursos de água, uso de espécies que tenham alta produção de biomassa, 
eliminação de queimadas, entre outras.

 Solos armazenam e filtram água

Solos saudáveis, com boa qualidade física, química e biológica, arma-
zenam e filtram a água melhorando a resilência às enchentes e secas. O 
solo é um sistema constituído por poros que apresentam diferentes tama-
nhos e as mais variadas formas, por onde circulam a água e o ar. Os poros 
podem ser classificados como macroporos e microporos. Os macroporos 
favorecem a infiltração de água e os microporos apresentam a capacida-
de de armazenar a água. Solos argilosos e bem estruturados apresentam 
maior porosidade total que os solos arenosos e, portanto maior capacida-
de de armazenamento de água. A presença de MOS melhora as condições 
físicas do solo deixando-os melhor estruturados, favorecendo a infiltração 
e o armazenamento de água.

O solo também funciona como filtro. Pode ser através do impedimen-
to físico, não permitindo que partículas grandes passem através de seus 
poros, ou então adsorvendo moléculas potencialmente tóxicas através das 
cargas elétricas do solo (CTC). Conforme Azevedo et al. (2007), o mesmo 
mecanismo que armazena nutrientes no solo também captura substân-
cias com potencial de contaminação. Solos argilosos e com teores de MOS 
por apresentarem maior CTC são mais eficientes em inertizar moléculas 
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tóxicas no solo, promovendo sua biodegradação e precipitação química 
impedindo a contaminação do lençol freático e dos aquíferos. 

Em solos sem proteção da cobertura vegetal, o impacto das gotas da 
chuva provoca a desintegração da estrutura e a consequente obstrução de 
poros da superfície formando uma crosta diminuindo a capacidade de infil-
tração e retenção de água no solo. Além desse processo físico, a dispersão 
das argilas do solo também contribui para o selamento superficial. A água 
da chuva que não infiltra é perdida por escoamento superficial, e pode 
carregar todos os componentes químicos (adubo, agrotóxicos e MOS) que 
estão na superfície do solo, ocasionando a poluição das águas superficiais.

A infiltração da água no solo também pode ser reduzida pela compac-
tação da camada arável, causada pelo tráfego intenso de máquinas agríco-
las. Inúmeros trabalhos na literatura mostram resultados impactantes de 
degradação do solo provocados por mudanças no uso da terra e por ado-
ção de práticas agrícolas inadequadas. Em uma típica bacia hidrográfica no 
Cerrado, Mato Grosso, Hunke et al. (2015) observaram que em um período 
de 20 a 30 anos, a mudança no uso da terra alterou diversas propriedades 
físicas e biogeoquímicas do solo. Houve uma significativa redução nas taxas 
de infiltração de água e diminuição na estabilidade de agregados do solo. 
Houve diminuição da umidade em horizontes mais profundos, esgotamen-
to de nutrientes e processos erosivos. A qualidade da água também foi afe-
tada. Resultados obtidos por Didone et al. (2015) em uma bacia hidrográfica 
na cidade de Arvorezinha, RS, mostraram elevado escoamento superficial 
da água sugerindo uma baixa infiltração no solo causada por compactação 
e práticas de manejo inadequadas. Esses autores também afirmam que 
mesmo sob plantio direto, quando não acompanhado de boas práticas de 
manejo, como, por exemplo, aumento da fitomassa, cultivo em contorno, 
construção de terraços, uma grande área na bacia apresentou perda de 
solo, superiores aos considerado como aceitável para a área.

Com a diminuição da infiltração e a consequente perda da capacidade 
de armazenar água, podem ocorrer enchentes devido as chuvas de alta in-
tensidade e curta duração (chuvas de verão), ou chuvas de média ou baixa 
intensidade e longa duração (chuvas de inverno). Da mesma maneira, uma 
pequena estiagem pode provocar sérios danos à vegetação, pois solos de-
gradados perdem sua capacidade de armazenamento e fornecimento de 
água às plantas.
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A maioria dos produtos químicos que são utilizados nas lavouras con-
têm princípios ativos tóxicos e elementos ou compostos químicos que po-
dem causar a poluição e contaminação não só do solo, mas também das 
águas superficiais e subterrâneas (COSTA et al., 2004). Solos degradados 
diminuem a sua capacidade de inertizar esses compostos.

Conforme visto, práticas conservacionistas adequadas, como manter o 
solo sempre coberto diminuem os efeitos do impacto da gota de chuva e 
do escoamento superficial sobre a superfície do solo. A cobertura vegetal 
sobre o solo também aumenta a rugosidade superficial, diminuindo a ve-
locidade do escoamento, além de contribuir para a retenção e manuten-
ção da umidade do solo, pois diminui a evaporação da água, favorecendo 
o desenvolvimento das plantas em períodos prolongados sem ocorrência 
de chuva. A vegetação também proporciona maiores quantidades de MOS 
que contribui para a formação de uma estrutura mais estável e na reten-
ção de água, principalmente em solos mais arenosos (KLEIN; KLEIN, 2015).

Construção de terraços em áreas com pendentes muito longas funcio-
nam como uma barreira ao escoamento superficial facilitando a infiltração 
e diminuindo os processos erosivos.

 Solo um recurso não renovável

O solo é um patrimônio de extrema riqueza para qualquer nação. O 
solo produtivo é que garante a segurança alimentar da população além de 
fornecer outros inúmeros bens e serviços ambientais já apresentados nes-
te texto. O solo é considerado um recurso complexo e dinâmico e dentro 
da ótica da média de vida da população humana é considerado finito, pois 
sua perda ou degradação não são reversíveis em um curto prazo de tempo. 

O tempo médio para formar um centímetro de solo é de aproximada-
mente 100 anos (STOCKMANN et al. 2014), podendo ser menos ou mais, 
dependendo das condições climáticas, do material de origem, entre outros.

No entanto, as perdas de solo por erosão, provocadas e/ou intensifica-
das pela ação antrópica (Figura 6), são muito rápidas e dependem de inú-
meros fatores como a suscetibilidade do solo a erosão (erodibilidade do 
solo), intensidade da chuva, cobertura vegetal e relevo (comprimento das 
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pendentes e declividade). Apenas uma hora de chuva intensa (típica de re-
giões tropicais e sub-tropicais), dependendo das condições do solo (cober-
tura, manejo) pode acarretar na perda de toneladas de solos por hectare. 
Conforme já discutido, junto com o solo ocorre também a perdas de MOS, 
nutrientes, pesticidas e fertilizantes que são aplicados nas lavouras.

Figura 6 – Processo erosivo do solo com a formação de voçorocas (a, b e c). 
Exemplo de manejo incorreto do solo (aração do solo para cultivo agrícola), 
responsável por boa parte da erosão agrícola (d).

Estimativas descritas em Hernani et al. (2002), apontam perdas anuais 
de solo de aproximadamente 820 milhões de toneladas em áreas ocupa-
das por lavouras e pastagens no Brasil, causando um prejuízo de aproxi-
madamente US$ 3 bilhões ao ano. Dados da ONU (2012) estimam perda 
anual de solo no mundo na ordem de 24 bilhões de toneladas afetando 
diretamente 1,5 bilhão de pessoas.

Com a atual taxa de degradação do solo há o sério risco das gerações 
futuras não conseguirem satisfazer as suas necessidades básicas. Com o 
crescimento da população mundial, estimado para atingir 9 bilhões em 
2050, a demanda por alimentos tende a crescer em 60%.

Os solos que apresentam capacidade para produzir alimentos apresen-
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tam área limitada. A intensa busca por alimentos, e o uso cada vez mais 
intensivo para satisfazer a crescente demanda além da perda de área de 
solos para expansão das cidades (urbanização) é uma questão que deve 
estar em todas as agendas governamentais que tem preocupação com o 
ambiente e a segurança alimentar.

O manejo adequado e ambientalmente sustentável dos solos é a única 
maneira para frear a degradação intensa das terras em todos os cantos de 
nosso planeta. Inúmeros comunicados da FAO vão no sentido de alertar 
que os solos precisam ser reconhecidos e valorizados por sua capacidade 
produtiva que está diretamente ligada a segurança alimentar, à manuten-
ção de serviços essenciais dos ecossistemas e consequentemente no bem 
estar humano.

As principais causas da degradação dos solos podem ocorrer por erosão, 
compactação, acidificação, salinização, poluição química, desmatamento, 
desertificação, entre outros, muitos dos quais já discutidos anteriormente.

Práticas como revolvimento mínimo ou não revolvimento do solo (cul-
tivo mínimo e/ou reduzido e sistema de plantio direto), manutenção da co-
bertura do solo, adubação verde, uso de práticas conservacionistas comple-
mentares que diminuam as pendentes (terraços e plantio em contorno) e 
as que adicionem maior quantidade de MOS e cobertura vegetal (consórcio 
ou rotação de culturas) fazem parte do rol do chamado manejo sustentável 
e que devem sempre ser incentivadas. Além destas práticas, o uso mais 
eficiente da água e a redução do uso de pesticidas melhoram a qualidade 
do solo, sendo que segundo dados da FAO podem aumentar em até 80% o 
rendimento médio das culturas.

Estas ações de educação e conscientização de que o solo é um recurso 
não renovável deve ter o apoio de organizações governamentais e não-go-
vernamentais atingindo não só os agricultores e usuários da terra mas a 
população em geral.

 Considerações Finais

Conhecendo a importância que o solo tem para a humanidade, nos 
tornamos responsáveis por sua preservação. As funções ambientais do 
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solo ultrapassam a linha de ser apenas a base para sustentação dos ve-
getais que irão fornecer alimentos, fibra e energia. O solo é a base para a 
sustentação da vida, essencial por manter a água limpa (superficial e sub-
terrânea), atuar na mudança climática, manter a biodiversidade, a saúde 
e o bem estar humano.

O cuidado com o solo vai além da questão individual e passa a ser se-
gurança nacional. Organizações governamentais e não governamentais há 
muito vem discutindo e alertando sobre a elevada taxa de degradação do 
solo e a consequente diminuição de seu potencial produtivo. Sem solos sau-
dáveis não há produção de alimentos. Sem solo não há segurança alimentar. 

Como a conservação e manutenção do solo está entre as prioridades da 
FAO, em 2012 foi lançada a Parceria Global pelo Solo (Global Soil Partner-
ship - GSP)8. Essa aliança foi referendada por mais de 190 países membros 
da FAO, inclusive o Brasil. O GSP é uma coligação de parceiros voluntários 
com a missão de melhorar a governança e assegurar solos saudáveis e pro-
dutivos para garantir a segurança alimentar e serviços ambientais, sempre 
respeitando o direito soberano de cada País sobre seus recursos naturais.

Ainda dentro da preocupação global com o ambiente, a ONU aprovou 
que todo dia 05 de dezembro seja celebrado o Dia Mundial do Solo, além 
de declarar o ano de 2015 como o Ano Internacional de Solos – IYS. Estas 
ações, em especial a celebração do IYS foi estendida pela União Interna-
cional de Ciência do solo para o intervalo de 2015 – 2024, denominado de 
Década Mundial do Solo, necessária para conscientização do público em 
geral sobre a importância do solo. 

A Sociedade Brasileira de Ciência do Solo - SBCS9, uma das entidades 
científicas mais ativas do Brasil, tem em sua estrutura, uma Divisão (são 
quatro no total) que é responsável por este intercâmbio permanente com a 
sociedade em geral. Esta divisão, denominada Solo, Ambiente e Sociedade, 
tem como propósito, conforme consta no Boletim Informativo da Sociedade 
Brasileira de Ciência do Solo10, aumentar a percepção pública de solos, des-

8 Cf. <www.fao.org/globalsoilpartnership/en>
9 Cf. <www.sbcs.org.br>
10 BiSBCS, v. 41, n. 3, 2015.
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de pessoas que não têm relação direta com solos até agricultores e cientis-
tas das várias áreas. O desafio é “promover o conhecimento acerca da mul-
tifuncionalidade dos solos e de como ela se dá. Usuários em geral, empresas, 
políticos, educadores, mídia, crianças e jovens precisam ser informados e 
envolvidos no cuidado com os solos”.

O solo, por ser considerado um considerado um recurso não renovável, 
deveria ter seu uso regulamentado por leis. Em nível nacional, um interes-
sante debate iniciou por ocasião da Conferência sobre Governança de Solos 
ocorrida em março de 2015 em Brasília, promovida pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU), em parceria com diversas instituições ligadas à temática 
dos solos, como a FAO, Embrapa, SBCS, Itaipu Binacional, Ministério do 
Meio Ambiente, Agência Nacional de Águas, Sociedade Nacional da Agri-
cultura e o Instituto para Estudos Avançados de Sustentabilidade. A partir 
desta conferência, o TCU fez uma revisão sobre a legislação existente sobre 
uso do solo e água no Brasil, dando origem ao Acórdão TCU - Auditoria Ope-
racional sobre Governança de Solos em Áreas não Urbanas (n. 1942/2015). 
A principal conclusão deste acordão foi: “A definição institucional das prio-
ridades do Estado Brasileiro para a regulação da ocupação do solo e para a 
promoção da sustentabilidade dos recursos do solo e da água é fundamen-
tal para o sucesso das políticas públicas envolvidas.” Um resumo das princi-
pais constatações desta auditoria pode ser consultada no BiSBCS11.

Em nível estadual, muitas discussões vêm sendo travadas em relação 
a leis para proteger os solos. No Rio Grande do Sul, há um projeto de Lei 
denominado Código do Uso do Solo Agrícola, porém o mesmo encontra-

-se arquivado desde 2010 na Assembleia Legislativa do estado. Vale aqui 
destacar os objetivos deste projeto de lei, pois contempla tudo que discu-
timos até agora.

 Dos objetivos

art. 8º. A política estadual de uso, manejo e conservação do solo agrí-
cola tem como objetivos:

I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade 

11 Op. cit.
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de solo e de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos 
usos, com vistas ao seu desenvolvimento sustentável;

II - promover a utilização adequada do solo visando a elevação da sua 
fertilidade através de mecanismos que proporcionem o adequado supri-
mento de água, ar e nutrientes às plantas, de modo a contribuir para a 
maior fertilidade dos sistemas agrícolas e naturais;

III - promover a harmonização entre os múltiplos e competitivos usos 
do solo e dos recursos hídricos e a sua limitada disponibilidade temporal 
e espacial de modo a atender a sua função socioeconômica e ambiental;

IV - prevenir a ocorrência de eventos críticos de origem natural ou decor-
rentes do uso inadequado dos recursos naturais e combater as suas causas;

Estados como Paraná e São Paulo possuem leis específicas para prote-
ção do solo e resultados consistentes vem sendo obtidos na preservação 
do solo.

Iniciativas desenvolvidas por grupos de agricultores ou agricultores in-
dividualmente, seja em nível regional e mesmo local, que adotam práticas 
sustentáveis para a manutenção do valioso recurso que está sob seus cui-
dados, devem ser apoiadas e tomadas como exemplo.

Conforme dito na parte introdutória deste capítulo, fica a mensagem 
final: O solo é vital para o desenvolvimento e manutenção da vida na su-
perfície terrestre. Sem o solo a vida não seria possível ou ocorreria apenas 
em ambientes restritos. 

Preservar o solo é garantir a continuidade da vida. Pense nisso. Ainda 
há tempo.
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Sistemas de Recomendação: Breve Histórico  
e Perspectivas
Daniel Lichtnow1 

1 Introdução

Sistemas de Recomendação são basicamente softwares que apresen-
tam aos seus usuários sugestões de itens de forma a auxiliar esses usuários 
no processo de tomada de decisão (RICCI et al., 2011). O estudo dos Sis-
temas de Recomendação emergiu com maior força a partir da década de 
1990, no momento em que pesquisadores tentaram estimar o valor que 
um usuário atribuiria a um item, tendo por base avaliações anteriores feitas 
sobre outros itens (ADOMAVICIUS, G.; TUZHILIN, 2005).

Uma série de aplicações, como o comércio eletrônico, vem se benefi-
ciando das técnicas desenvolvidas na área de Sistemas de Recomendação. 
Contudo, existem problemas carentes de solução na área e o surgimento 
de novas tecnologias permite vislumbrar uma série de novas possibilidades.

Este artigo apresenta uma introdução à área de Sistemas de Recomen-
dação descrevendo algumas das técnicas mais utilizadas e finalizando com 
o relato de algumas perspectivas para o desenvolvimento da área. Assim, 
na seção 2, é feito um breve relato histórico da área. Já na seção 3 algumas 
das mais tradicionais técnicas utilizadas são descritas, sendo ressaltadas 
suas limitações. Problemas carentes de solução e tópicos atuais de pesqui-
sa são discutidos na seção 4. A seção 5 apresenta as considerações finais. 

2 Histórico e Abordagens

Um Sistema de Recomendação é basicamente um sistema que tem 
por objetivo recomendar itens a seus usuários a partir dos seus interesses, 
isto é a partir da análise do seu perfil (HERLOCKER; KONSTAN, 2001). Itens 
podem ser recomendados de forma não personalizada (usando listas dos 

1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E-mail: dlichtnow@inf.ufrgs.br
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10 itens mais vendidos, por exemplo), mas não é este tipo simples de reco-
mendação que se espera de um Sistema de Recomendação – o esperado 
é a geração de uma lista de itens ordenada de acordo com as preferências 
dos usuários (RICCI et al., 2011). 

Nesse sentido, o problema tratado nos Sistemas de Recomendação 
está em como gerar esta lista ordenada de itens. Para isto existem várias 
técnicas e/ou abordagens que podem fazer uso de dados obtidos explícita 
(o usuário atribui uma nota para um item) ou implicitamente (o usuário 
realiza alguma ação que indica interesse pelo item, como a colocação de 
um item no “carrinho de compras” em um sistema de comércio eletrôni-
co) para definição das preferências dos usuários. Cabe ainda considerar 
que dentre os objetivos dos Sistemas de Recomendação está a redução 
no número de alternativas de escolha apresentadas para um usuário, uma 
vez que em muitos casos, o número de itens existentes pode dificultar a 
escolha do usuário.

Um dos Sistemas de Recomendação pioneiros é o Tapestry  (GOLDBERG, 
D. et al., 1992) que é  referenciado em (RESNICK; VARIAN, 1997), como o 
primeiro Sistema de Recomendação, sendo responsável também pela in-
trodução do termo filtragem colaborativa (atualmente a expressão filtra-
gem colaborativa é usada para designar uma das abordagens dos Sistemas 
de Recomendação, que é descrita na seção 3). Basicamente, o Tapestry foi 
criado para reduzir o número de mensagens e documentos direcionados 
para os membros de uma organização. No Tapestry, o processo de seleção 
das mensagens e/ou documentos para os usuários era feito não apenas a 
partir do conteúdo, mas considerando também as avaliações feitas pelos 
primeiros leitores. Assim, leitores podiam especificar que gostariam de ler 
apenas mensagens relacionadas a determinados assuntos que foram bem 
avaliados por um grupo de leitores específicos indicados por eles.

Embora o Tapestry seja identificado como um dos sistemas de reco-
mendação pioneiros é possível identificar as origens em outras áreas de 
pesquisa (Adomavicius, G.; Tuzhilin, 2005). Nesse sentido, a preocupação 
com a seleção de itens que atendam a necessidade dos usuários pode ser 
vista, por exemplo, em (RICH, 1979) que descreve a solicitação de reco-
mendação livros feita a um bibliotecário por um usuário interessado na 
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China.  Neste cenário, Rich (1979) destaca que o tipo de recomendação 
será determinado pelo conhecimento do perfil do usuário i.e.  idade (é 
uma criança? um estudante do ensino médio?), conhecimento de idioma, 
tipo de interesse (turismo, história, etc.).

Finalmente, outro ponto a ser destacado sobre o histórico dos Siste-
mas de Recomendação está relacionado ao fato de que inicialmente estes 
sistemas consideravam apenas avaliações feitas pelos seus usuários e/ou 
definições dos perfis para produzir a recomendação. Aspectos contextuais 
(e.g. tempo, lugar, etc.) eram ignorados. A necessidade de levar em conta 
o contexto no qual é realizada a recomendação passou a ser destacada em 
alguns trabalhos (HERLOCKER; KONSTAN, 2001). Atualmente sistemas de 
recomendação que levam em conta o contexto são referenciados como 
Sistemas de Recomendação Conscientes do Contexto (Context-Aware Re-
commender Systems – CARS) (ADOMAVICIUS; TUZHILIN, 2008). 

3 Abordagens

Embora existam variações, os Sistemas de Recomendação são classifi-
cados em três principais abordagens/categorias:

─ Baseada em Conteúdo, Content-Based.
─ Colaborativa, Collaborative.
─ Híbrida, Hybrid.
Além dessas, alguns autores destacam outras, sendo especialmente 

citadas abordagens como a Demográfica – Demographic e Baseada em 
Conhecimento – Knowledge-Based. A seguir, é feita a caracterização de 
cada uma destas três abordagens.

3.1 Baseada em conteúdo 

Sistemas de Recomendação que utilizem a abordagem Baseada em 
Conteúdo recomendam itens similares aos que o usuário avaliou bem no 
passado. Assim, parte-se do princípio que as pessoas tendem a demonstrar 
interesse por itens similares àqueles que gostaram no passado. 

Na abordagem Baseada em Conteúdo a representação dos itens pode 
ser feita usando pares atributo-valor. No caso de músicas, por exemplo, 
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o nome do artista e o gênero são exemplos de atributos que podem ser 
utilizados. É comum que alguns tipos de itens contenham na sua descrição 
atributos textuais (e.g. artigos, páginas Web), o que faz com que possam 
ser utilizadas muitas das técnicas da área de Recuperação de Informação 
(BALABANOVIC; SHOHAM, 1997). Neste sentido, usando as técnicas de Re-
cuperação de Informação, e mais particularmente o Modelo Espaço Vetor 
(SALTON; WONG; YANG, 1975), os itens seriam representados por vetores 
de termos, sendo a cada termo associado um valor numérico que repre-
senta o grau de importância do termo para representação de um item. O 
mesmo ocorre com o perfil do usuário, que é representado por termos e 
valores numéricos associados a cada termo que indicam o quanto aquele 
termo define os interesses do usuário. 

Assim, considerando o uso do modelo Espaço Vetorial, em Sistemas de 
Recomendação existe um conjunto I = {i1, i2, i3,...,in}, no qual i são itens 
caracterizados como vetores de termos, e.g. i = (t1, t2,...,tn), sendo que a 
mesma representação é adotada para os perfis dos usuários. Seguindo o 
modelo, os vetores que representam os itens são dispostos em um espaço 
vetorial com t dimensões, (t é definido pelo número de termos distintos 
encontrados na coleção de itens) sendo a similaridade entre estes itens e 
o perfil medida pela distância existente entre eles no espaço vetorial (o 
coseno do ângulo entre os vetores). A Figura 1 (1) apresenta os vetores 
que representam os itens e o vetor que representa o perfil de um usuário. 
No exemplo mostrado na Figura 1 (2), apenas dois termos (x e y) estão 
presentes, assim o espaço possui duas dimensões sendo indicado em cada 
vetor a ausência e a presença dos termos nos itens (i1, i2, i3) e no perfil 
(p). Na Figura 1 (3) é mostrada a fórmula utilizada para calcular a distância 
entre os vetores e sua aplicação (4) que consiste em calcular a distância 
entre o vetor que representa o perfil (p) e os itens (i1, i2, i3). A fórmula 
que calcula o coseno do ângulo entre vetores retorna valores entre 0 e 1, 
valores próximos de 1 indicam maior similaridade.
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Figura 1 – (1) Itens representados por vetores; (2) disposição dos vetores; (3) 
fórmula para calcular similaridade; (4) aplicação da fórmula

Fonte: Adaptação de Lopes e Lichtnow (2013).

No exemplo mostrado na Figura 1, a cada termo é atribuído o mesmo 
valor, sendo indicada apenas sua presença no item ou no perfil. Normal-
mente, porém para cada termo é atribuído um valor/peso que é deter-
minado a partir da frequência com que um termo aparece em um item e 
em uma coleção de itens. Dentre as formas de determinar o peso de um 
termo assume importância a TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document 
Frequency) que ressalta que termos pouco frequentes em uma coleção de 
itens devem assumir maior importância e que termos que ocorrem com 
maior frequência em um item assumem maior importância para caracteri-
zar este item (SPARCK JONES, 1972). 

Evidentemente o perfil de um usuário não é estático, devendo refletir 
suas mudanças de interesse. Considerando que na abordagem Baseada em 
Conteúdo o perfil é representado por um conjunto de termos aos quais 
são associados valores numéricos, estes termos e valores devem sofrer mu-
danças. Assim, para atualizar o perfil pode ser usado o algoritmo de Roc-
chio, um algoritmo clássico do processo denominado Relevance Feedback 
na área de Recuperação de Informação (MANNING et al., 2008). Usando 
este algoritmo, a cada avaliação feita pelo usuário os termos de itens bem 
avaliados tem sua importância destacada no perfil do usuário, mediante 
incremento do valor associado a eles.

i1 = (1,1)
i2 = (1,0)
i3 = (0,1)
p = (1,1)

(1)

Y

1
i3

i1 e p

i2

1
X

(2)

sim (ij, p) = ij, p

|ij| x |p|
(3)

sim (i1 , p) = 1 x 1 + 1 x 1

(12 + 12) x (12 + 12)
= 1

sim (i2 , p) = 1 x 1 + 0 x 1

(12 + 02) x (12 + 12)
= 0,71

(4)
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Vários exemplos de Sistemas de Recomendação que usam a aborda-
gem Baseada em Conteúdo podem ser identificados. Dentre estes siste-
mas estão o Letizia (LIEBERMAN, 1999) e o NewT (SHETH; MAES, 1993). 
Outros exemplos podem ser encontrados em (RICCI et al., 2011).

Embora sua utilidade, a abordagem Baseada em Conteúdo apresenta 
algumas limitações (SHARDANAND; MAES, 1995):

─ Os itens devem estar representados de tal forma que possam ser pro-
cessados. No caso de textos isto é facilitado pelo uso de técnicas de Recu-
peração de Informação, mas para itens de outra natureza (filmes, por exem-
plo) será necessário definir a estrutura (os atributos) e preencher os valores;

─ Apenas a similaridade de um item em relação a outros bem avaliados 
pelo usuário será considerada. Aspectos de qualidade em relação ao item 
não são avaliados. Neste sentido, caso itens sejam documentos, com de-
terminada quantidade de termos em comum aqueles que definem o perfil 
do usuário, estes itens serão considerados similares e portanto recomen-
dados, mesmo possuindo baixa qualidade;

─ Ao usuário são recomendados sempre itens similares aqueles já ava-
liados por ele gerando o que é referenciado na área de Sistemas de Reco-
mendação de superespecialização – overspecialization;

─ Ao iniciar o uso de um sistema de recomendação, o usuário não irá 
receber boas recomendações até que tenha avaliado alguns itens. Este 
problema é referenciado como cold start user.

3.2 Filtragem colaborativa

Sistemas de Recomendação que utilizem a Filtragem Colaborativa re-
comendam para o usuário itens que foram bem avaliados por usuários 
com perfil similar ao seu. Assim, nesta abordagem, parte-se do princípio 
que as pessoas que concordaram no passado tendem a concordar no fu-
turo. Conforme já destacado, o termo Filtragem Colaborativa tem sua ori-
gem no já citado Tapestry  (GOLDBERG, D. et al., 1992).  

A Filtragem Colaborativa é largamente utilizada, existindo vários al-
goritmos e técnicas que permitem sua implementação. Basicamente, é 
necessário que exista uma comunidade de usuários que irão avaliar itens 
explicitamente (e.g. fornecendo uma nota) ou implicitamente realizando 
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alguma ação que indique seu interesse pelo item (e.g. download). O perfil 
do usuário é construído a partir dos itens que o usuário avaliou, mas con-
siste de um conjunto de itens com a nota atribuída pelo usuário. Para gerar 
a recomendação é necessário realizar a comparação entre o perfil do usu-
ário e os demais usuários determinando o quanto os usuários costumam 
concordar nas avaliações. 

Um exemplo de sistema que utiliza técnicas de filtragem colaborativa é 
o Grouplens (RESNICK et al., 1994) que realiza a recomendação de artigos 
disponibilizados na Usenet. Como outros sistemas de recomendação, o 
Grouplens é um sistema que procura fazer o processo de recomendação 
de forma automática, o que não acontecia no Tapestry, pois neste último 
era necessário que os usuários construíssem consultas que levassem em 
conta as anotações feitas por outros usuários (e.g. desejo ver as notícias 
que foram bem avaliadas pelo usuário João) (HERLOCKER, J. L. et al., 1999).

O algoritmo mais utilizado em sistemas de recomendação que utilizam 
a Filtragem Colaborativa é o Neigboorhod-based, sendo que a variação 
mais utilizada é a User-User (HERLOCKER et al., 1999), onde procura-se 
avaliar que usuários têm gostos similares (avaliaram os mesmos itens, 
dando notas similares) em relação a um determinado usuário. Na aplica-
ção desta abordagem, três etapas podem ser identificadas. Numa primei-
ra etapa é feita a comparação de um usuário com os demais mediante a 
comparação das notas fornecidas aos itens, sendo normalmente utilizado 
o coeficiente de Pearson (HERLOCKER, J. L. et al., 1999), (SHARDANAND, 
U.; MAES , 1995), (RESNICK et al., 1994). Em uma segunda etapa, é feita 
a seleção dos vizinhos (i.e. usuários mais similares) para após, na última 
etapa, ser feito o cálculo da predição, isto é, para itens não avaliados por 
um usuário tenta-se prever a nota que ele daria a partir da observação das 
notas dadas por seus “vizinhos”. A predição pode ser gerada por meio de 
uma média ponderada (RESNICK et al., 1994).

O cálculo da similaridade usando coeficiente de Pearson entre usuá-
rios é mostrado na Figura 2, onde é demonstrado o cálculo entre o usuário 
Paulo (alvo da recomendação) e a usuária Ana, sendo ainda mostrada a 
similaridade entre o usuário Paulo e os demais usuários. 
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Figura 2 – Cálculo da similaridade entre usuários usando coeficiente de Pearson.

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4
Ana
João
Maria
Paulo

10
5
6
9

5
10
6
5

9
8
8
8

9
4

10
?

sim(a,b) = ∑p є P (r a,p – ra)(rb,p – rb)

∑p є P (r a,p – ra)
2 ∑p є P (r b,p – rb)

2

sim(Ana,Paulo) = (10 – 8) (9 – 7,33) + (5 – 8)(5 – 7,33)2+(8 – 7,33)

(10 – 8)2+(5 – 8)2+(9 – 8)2 (9 – 7,33)2+(5 – 7,33)2+(8 – 7,33)2

Fonte: Adaptação de Lopes e Lichtnow (2013).

Cabe destacar que o usuário Paulo não avaliou o item 4 que foi avalia-
do pelos demais usuários. Neste sentido na Figura 3 é também ilustrado o 
cálculo da predição da nota de um item, i.e. a provável nota que seria atri-
buída ao item 4 pelo usuário Paulo (no exemplo a nota seria 8,84) levando 
em conta o grau de similaridade dele em relação aos demais usuários e as 
notas que os demais usuários atribuíram ao item. No cálculo da predição, 
apenas os usuários com maior similaridade em relação ao usuário Paulo 
foram levados em conta. Discussões sobre quantos usuários similares con-
siderar no cálculo da predição da nota de um item são apresentadas em 
(EKSTRAND; RIELD; KONSTAN, 2011).
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Figura 3 – Cálculo da predição da nota

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4
Ana
João
Maria
Paulo

10
5
6
9

5
10
6
5

9
8
8
8

9
4

10
?

pred(a,p) = ra +
∑p є N  sim(a,b)(rb,p – rb)

∑h є N sim(a,b)
sim (Paulo, Ana)
sim (Paulo, João)
sim (Paulo, Maria)

pred(Paulo, Item4)) = 7,33+ 0,998625 * (9 – 8) + (0,27735) * (10 – 6,67)

0,998625 + 0,27735
= 8,84

Fonte: Adaptação de Lopes e Lichtnow (2013).
Além da abordagem User-User em (SARWAR et al., 2001) é proposta 

a abordagem Item-item na qual a comparação é feita entre as avaliações 
dos itens e não entre usuários. Já em (LINDEN; SMITH; YORK, 2003) é apre-
sentada uma variação da abordagem Item-Item usada pela Amazon.com. 
Ainda algoritmos de mineração de dados que identificam regras de asso-
ciação (Quem comprou “X”, também comprou “Y”) podem ser utilizados 
na identificação de itens a serem recomendados. 

Ao contrário do que ocorre na abordagem Baseada em Conteúdo, a 
representação dos itens não é um problema na aqui. Além disto, aspectos 
de qualidade são considerados e o usuário pode ser surpreendido pela 
recomendação de itens que não são similares aqueles que ele avaliou an-
teriormente. Porém, sistemas de recomendação que utilizam Filtragem 
Colaborativa apresentam algumas limitações (HERLOCKER et al., 2004) 
(BALABANOVIC; SHOHAM ,1997), (BURKE, 2002):

─ De forma similar ao que ocorre na abordagem Baseada em Conteúdo 
existe o problema do novo usuário (cold start user) que está relacionado 
ao fato de que um usuário que fez poucas avaliações não receberá inicial-
mente recomendações de qualidade;
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─ Adicionalmente, existe o problema do novo item (cold start item), 
algo que não ocorre na abordagem Baseada em Conteúdo. Itens que 
foram avaliados por poucos usuários ou que não foram avaliados não 
serão recomendados;

─ Quando a base cresce, cresce a possibilidade de que os usuários ava-
liem poucos itens em comum (esparsidade - sparsity). Assim, encontrar 
usuários com perfil semelhante torna-se mais difícil;

─ Usuários que possuem gostos muito distintos dos demais, não irão 
receber recomendações. Este problema é referenciado como o problema 
da “Ovelha Cinza” - Gray Sheep;

─ Existem problemas relacionados a escalabilidade, pois determinar 
usuários com perfil semelhante tem um custo computacional alto, espe-
cialmente na abordagem User-User onde um usuário deve ser comparado 
com todos os demais;

─ Finalmente, existe o problema da relevância da opinião dos usuários 
e da confiabilidade das avaliações.

3.3 Abordagem híbrida

Em função dos problemas existentes na Filtragem Colaborativa e na 
Baseada em Conteúdo, alguns trabalhos apresentam sistemas que reali-
zam a combinação de diferentes técnicas/abordagens de forma a minimi-
zar os problemas gerados pela aplicação de cada técnica. O sistema Fab foi 
construído sob esta perspectiva (BALABANOVIC; SHOHAM ,1997).  As com-
binações podem ser feitas de diferentes formas (BURKE, 2002). Em alguns 
casos, o sistema pode gerar recomendações utilizando as duas técnicas, 
cabendo ao usuário escolher a melhor recomendação feita (Tran; Cohen, 
1999 apud BURKE, 2002). Outra possibilidade de combinação é usada no 
sistema Entree, onde a recomendação gerada por uma das técnicas não 
será mostrada diretamente ao usuário, mas utilizada como entrada para 
outra técnica (BURKE, 2002). 

Um dos problemas que pode ser reduzido mediante abordagem Híbri-
da é o cold start item da Filtragem Colaborativa, que pode ser minimizado 
pela comparação de itens não avaliados com outros similares que foram 
avaliados, usando para isto técnicas que são aplicadas em sistemas que 
utilizam a abordagem Baseada em Conteúdo. De forma similar, problemas 
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de avaliação da qualidade existentes em sistemas que utilizam a aborda-
gem Baseada em Conteúdo são reduzidos.

3.4 Outras abordagens 

Além das abordagens descritas, é possível encontrar referências a ou-
tras abordagens como a Demográfica – Demographic e a Baseada em Co-
nhecimento – Knowledge-Based (RICCI et al., 2011). A abordagem Demo-
gráfica considera o fato de que pessoas com determinadas características 
(e.g. idade, gênero, nível de instrução) tendem a gostar de determinados 
itens (PAZZANI, 1999). Já na Baseada em Conhecimento, o objetivo está 
em recomendar, por exemplo, itens que atendam preferências expressas 
pelo usuário (e.g. preço do item deve ser inferior a um valor) (FELFERNIG; 
BURKE, 2008).

4 Tópicos atuais e perspectivas

Embora todo desenvolvimento gerado pelas pesquisas na área de Sis-
temas de Recomendação, persistem vários problemas carentes de solução. 
Alguns destes problemas foram identificados já há algum tempo, outros 
são fruto do surgimento de novas tecnologias, que se por um lado viabili-
zam novas perspectivas de aplicação e desenvolvimento da área, por outro 
geram novas situações que devem ser consideradas.

Dentre alguns problemas carentes de solução e novas perspectivas 
para a área de Sistemas de Recomendação é possível destacar:

─ A necessidade de uma melhor representação dos itens e do perfil dos 
usuários – o que pode ser feito mediante, por exemplo, o uso de ontolo-
gias (SCHICKEL-ZUBER; FALTINGS, 2007);

─ Questões relacionadas a como avaliar a qualidade dos resultados da 
recomendação produzida (MCNEE et al., 2006);

─ Problemas relacionados a privacidade (KNIJNENBURG; KOBSA, 2013);
─ Questões relacionadas ao contexto em Sistemas de Recomendação.
Dentre estes pontos citados, neste artigo é enfatizado o último que en-

volve a contextualização. Tal ênfase é fruto da constatação de que embora 
a caracterização do contexto em que ocorre uma recomendação não seja 
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uma preocupação recente, o desenvolvimento de uma série de tecnolo-
gias trouxe e vem trazendo uma série de novas possibilidades. Estas tec-
nologias estão relacionadas ao desenvolvimento da Computação Ubíqua. 
A Computação Ubíqua é caracterizada pela integração transparente dos 
recursos computacionais ao dia a dia das pessoas (WEISER, 2002). Neste 
sentido, um desafio é o desenvolvimento de sistemas que possam detectar 
e reagir adequadamente a mudanças no ambiente onde estão inseridos. 

Sistemas que adaptam sua forma de atuar ao ambiente no qual es-
tão inseridos, sem (ou quase sem) intervenções dos usuários são referen-
ciados como Sistemas Conscientes do Contexto (Context-Aware Systems) 
(SCHILIT; ADAMS; WANT 1994). Já contexto é frequentemente definido 
como “qualquer informação que pode ser usada para caracterizar a situa-
ção de uma entidade (uma pessoa, um lugar ou um objeto) que é conside-
rada relevante para a interação entre o usuário e uma aplicação, incluindo 
o próprio usuário e a própria aplicação” (DEY, 2001). Sistemas de recomen-
dação que levam em conta o contexto são referenciados atualmente como 
Sistemas de Recomendação Conscientes do Contexto (Context-Aware Re-
commender Systems – CARS) (ADOMAVICIUS; TUZHILIN, 2008).

Inicialmente, avaliações de itens em Sistemas de Recomendação são 
feitas por usuários sobre itens desconsiderando o contexto (Usuário X Item 

-> Avaliação). Já em Sistemas de Recomendação Conscientes do Contexto a 
avaliação considera o contexto (Usuário X Item X Contexto -> Avaliação). A 
partir disto, em (ADOMAVICIUS; TUZHILIN, 2008) a influência do contexto 
é destacada exemplificando o fato de que a nota dada a um filme visto 
no cinema pode depender do tipo de companhia (crianças, por exemplo). 
Trabalhos recentes também destacam como a proximidade do usuário dos 
itens de interesse (e.g. eventos em uma grande cidade) deve ser conside-
rada de forma a aumentar o grau de satisfação do usuário com a recomen-
dação (SAEZ-TRUMPER et. al., 2012) e também como é importante que 
a recomendação seja gerada considerando o tempo e momento certo de 
forma a não tornar-se algo que cause incômodo ao usuário (GIL et al. 2012).

As tecnologias relacionadas a Computação Ubíqua podem favorecer a 
aquisição de dados para caracterizar o contexto do usuário. Exemplo bem 
presente disto é a localização do usuário que hoje pode ser identificada 
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usando os recursos disponíveis em smartphones, algo que há alguns anos 
não estava disponível. Além dos usuários, objetos físicos podem ser moni-
torados (AGGARWAL et al., 2013) o que permite vislumbrar sistemas que 
no futuro permitam identificar a interação do usuário de um sistema de 
recomendação com estes  objetos (METTOURIS; PAPADOPOULOS, 2014). 

Sistemas de Recomendação que fazem uso dos avanços da telefonia 
móvel, das conexões wireless e da capacidade que dispositivos possuem 
de obter informações sobre o ambiente são referenciados por alguns au-
tores como Sistemas de Recomendação Ubíquos - Ubiquitous Recommen-
der Systems (METTOURIS; PAPADOPOULOS, 2014).  Alguns trabalhos que 
abordam estes sistemas discutem o uso tecnologias relacionadas à Inter-
net das Coisas (ASHTON, 2009) (e.g. Radio-Frequency ID – RFID) em SRs 
(WALTER et al., 2012) (YAO et al., 2014). 

Em (RUDEL; GUBIANI, LICHTNOW, 2015) é discutido o uso das tecno-
logias relacionadas à Computação Ubíqua em Sistemas de Recomendação, 
sendo feito um levantamento de trabalhos que implementam Sistemas de 
Recomendação usando estas tecnologias. Este estudo demonstra que, em 
sua maioria, os trabalhos usam apenas a localização do usuário para carac-
terizar o contexto, fato que demonstra que existe muito a ser explorado. 

5 Considerações Finais

Identificar itens que são de interesse do usuário de forma a facilitar o 
processo decisório evitando sobrecarga de informação é a principal mo-
tivação para o desenvolvimento da área de Sistemas de Recomendação. 
Atualmente muitos destes sistemas são utilizados em aplicações que fa-
zem parte do cotidiano de muitas pessoas. 

Este artigo caracterizou aspectos básicos relacionados aos Sistemas de 
Recomendação. Foram apresentadas algumas técnicas clássicas utilizadas 
na área e ao final destacadas perspectivas de desenvolvimento destes sis-
temas considerando a evolução da Computação Ubíqua e o aporte que 
esta área pode fornecer a caracterização do contexto do usuário. 

Embora todos benefícios advindos da integração entre Sistemas de Re-
comendação e Computação Ubíqua, cabe ressaltar que alguns problemas 
já existentes na área de Sistemas de Recomendação são intensificados.  
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Um destes problemas está relacionado ao volume de dados e no tempo 
para gerar a recomendação. Dado que o volume de dados produzido por 
sensores conectados a Internet exigirá soluções que envolvem questões 
de escalabilidade, processamento distribuído e análise em tempo real 
(AGGARWAL et al., 2013).  

Outro problema está relacionado a questões de privacidade. Privaci-
dade é um problema discutido já há algum tempo em Sistemas de Reco-
mendação, já que para produzir recomendações que atendam os interes-
ses dos usuários os sistemas precisam adquirir dados sobre os usuários. 
Atualmente estes dados são adquiridos a partir da interação do usuário 
com aplicativos na Web. Porém, um número maior de dados sobre ações 
dos usuários e sobre objetos estarão disponíveis (BETTINI; RIBONI 2014) 
(ZIEGELDORF et al., 2013). 

Assim, se por um lado será possível aprimorar a experiência dos usu-
ários de Sistemas de Recomendação não resta dúvida que concomitante-
mente será necessário buscar soluções para estes problemas.
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As Práticas do Professor de Educação Especial: o 
Contexto Educacional Contemporâneo

Tatiane Negrini1

A partir da Constituição Federal Brasileira de 1988 (BRASIL, 1988), co-
meça a ser reforçada, no contexto educacional brasileiro, a proposta da 
educação inclusiva, a qual vem direcionando muitas politicas e práticas 
educacionais junto aos discentes. Entretanto, o direito assegurado em lei 
não garante que na prática estejam acontecendo, sendo que somente a 
matrícula não efetiva uma educação de qualidade para todos os alunos. 
Além disso, há de se questionar a respeito das formas como as práticas 

“inclusivas” vêm sendo desenvolvidas nas diferentes regiões brasileiras, nas 
suas instituições educacionais e salas de aula, em prol da educação dos 
alunos, uma vez que muitas vezes essas podem ser excludentes em alguns 
aspectos. A implantação de salas de recursos multifuncionais nem sempre 
garante a implementação desta proposta. 

Com isso, este texto apresenta uma discussão a respeito das práticas 
do professor de educação especial no contexto educacional contemporâ-
neo, tendo em vista que muitas mudanças têm sido pensadas em prol de 
uma educação inclusiva. Além disso, mudanças significativas aconteceram 
nas últimas décadas quanto ao atendimento dos alunos da educação es-
pecial, sendo orientada a organização de novos espaços educacionais para 
seu atendimento. 

 O atendimento educacional aos alunos público da educação  
 especial e a atuação dos profissionais da educação 

Observando os documentos legais que orientam, na atualidade, a 
proposta de educação inclusiva, tem-se a Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), que visa as-

1 Professora Dra. do Departamento de Educação Especial – EDE/UFSM. Contato: 
tatinegrini@yahoo.com.br 
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segurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento (TGD) e altas habilidades/superdotação (AH/SD), e 
orienta os sistemas de ensino para garantir: 

- acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e continui-
dade nos níveis mais elevados do ensino; 

- transversalidade da modalidade de educação especial desde a educa-
ção infantil até a educação superior; 

- atendimento educacional especializado; 
- Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino; 
- formação de professores para o atendimento educacional especializa-
do e demais profissionais da educação para a inclusão; 

- participação da família e da comunidade; 
- acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipa-
mentos, nos transportes,  nas comunicações e informação; 

- e articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. 
(BRASIL, 2008, p. 8)

Esse documento dispõe sobre a definição, dentro de um contexto mais 
amplo de educação inclusiva, de quem são os alunos com direito ao aten-
dimento dos professores da educação especial, que são os alunos com 
deficiência, TGD e AH/SD. Além disso, retoma a questão do atendimento 
educacional especializado (AEE), que deve ser ofertado ao aluno incluído 
na escola, sendo assim a educação especial transversal nos diferentes ní-
veis de ensino. 

Conforme tem sido proposto, o apoio da educação especial passa a 
ser ofertado aos alunos incluídos na escola comum, sendo realizado o AEE 
em sala de recursos multifuncional. Essa organização vem sendo orientada 
pelo Decreto 7.611/2011 (BRASIL, 2011), que dispõe, em seu Artigo 2º, 
que “A educação especial deve garantir os serviços de apoio especializado 
voltado a eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de escola-
rização de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvol-
vimento e altas habilidades ou superdotação” (BRASIL, 2011, p. 1). Nesse 
artigo, fica explicito que:

§ 1º Para fins deste Decreto, [...] serão denominados atendimento edu-
cacional especializado, compreendido como o conjunto de atividades, 
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recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucional e 
continuamente, prestado das seguintes formas:

I - complementar à formação dos estudantes com deficiência, transtor-
nos globais do desenvolvimento, como apoio permanente e limitado 
no tempo e na frequência dos estudantes às salas de recursos multi-
funcionais; ou
II - suplementar à formação de estudantes com altas habilidades ou 
superdotação.
§ 2o O atendimento educacional especializado deve integrar a pro-
posta pedagógica da escola, envolver a participação da família para 
garantir pleno acesso e participação dos estudantes, atender às neces-
sidades específicas das pessoas público-alvo da educação especial, e 
ser realizado em articulação com as demais políticas públicas. (BRASIL, 
2011, p. 1-2)

Com isso, a educação especial se articula com a escola comum, com-
plementando ou suplementando a formação dos estudantes, de acordo 
com suas necessidades educacionais e suas especificidades quanto à 
aprendizagem. Com isso, o AEE é realizado nas salas de recursos multifun-
cionais, ou em centros especializados, por profissional qualificado na área. 

Desse modo, considerando o que direcionam estes documentos, a 
educação dos alunos da educação especial deve acontecer com sua in-
serção na escola comum, em uma perspectiva de educação inclusiva, con-
tando com a articulação entre professor regular e professor de educação 
especial. Essas orientações geram inúmeros questionamentos, tendo em 
vista a realidade educacional de muitas escolas, assim como a formação 
profissional dos docentes para o processo de inclusão destes, já que há 
muitos desafios que se apresentam para que se tenha uma qualidade edu-
cacional para todos os alunos. 

 O ensino colaborativo e as práticas do professor de  
 educação especial 

Nessa perspectiva de educação inclusiva, os alunos com deficiência, 
TGD e AH/SD, não devem ser visto apenas como alunos da educação es-
pecial, mas sujeitos inseridos nas práticas cotidianas da escola comum, 
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com o apoio do profissional da educação especial. E, para que isso se 
efetive, muitas mudanças são necessárias, inclusive nas representações 
de todos os professores sobre estes alunos, respeitando seu tempo e sua 
forma de aprendizagem. 

Pensar no ensino colaborativo remete a reflexões a respeito do traba-
lho conjunto entre os professores da escola, construindo juntos algumas 
estratégias de ensino e aprendizagem, sendo que acreditar no potencial 
do aluno e romper com a ideia de incapacidade é fundamental para o su-
cesso de um planejamento que possa contemplar as necessidades destes. 

No entanto, entende-se que, conforme expõem Mendes, Vilaronga 
e Zerbato (2014), ao comentarem sobre a inclusão escolar, que, apesar 
da política de educação inclusiva considerar importante o apoio de vá-
rios serviços e profissionais especializados na escolarização dos alunos da 
Educação Especial, a partir de 2008 há um forte investimento financeiro 
para criação de salas de recursos multifuncionais e o direcionamento de 
professores de educação especial para a escola comum, o que centrou a 
principal forma de atuação do professor de educador especial. 

Desse modo, inicia-se uma discussão em torno de uma proposta ar-
ticulada entre os professores da sala de aula comum e os professores da 
educação especial, buscando definir seus papéis e construir um programa 
para o atendimento educacional aos alunos com deficiência e outros. O 
documento da Resolução 02/2001 (BRASIL, 2001), que dispõe sobre as 
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, prevê 
a atuação colaborativa do professor de Educação Especial, direcionando 
algumas orientações, e descreve:

Art. 8o As escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na 
organização de suas classes comuns: I - professores das classes comuns 
e da educação especial capacitados e especializados, respectivamente, 
para o atendimento às necessidades educacionais dos alunos; II - dis-
tribuição dos alunos com necessidades educacionais especiais pelas 
várias classes do ano escolar em que forem classificados, de modo que 
essas classes comuns se beneficiem das diferenças e ampliem positi-
vamente as experiências de todos os alunos, dentro do princípio de 
educar para a diversidade. (BRASIL, 2001, p. 2).
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Com isso, há a necessidade de reflexão a respeito de quais práticas 
atendem de maneira mais adequada as necessidades educacionais dos 
alunos com deficiência, TGD e AH/SD, sendo importância compreender e 
reconhecer as especificidades do contexto de cada sujeito, suas aprendi-
zagens e vivências, sendo que cada aluno possui sua própria história, ha-
bilidades, experiências. Desse modo, é importante a constituição de uma 
rede de apoio para a aprendizagem do aluno, ofertando todos os serviços 
que se fizerem necessários.

Com isso, o papel do professor de educação especial retorna para o 
foco da discussão, tendo em vista que orienta-se que sua atuação, em uma 
perspectiva de educação inclusiva, não seja centrada exclusivamente no 
AEE em sala de recursos, mas buscando uma articulação com os demais 
professores, em prol da construção de propostas adequadas para o aluno 
e o contexto de ensino. Mendes, Vilaronga e Zerbato descrevem que:

O atendimento educacional especializado quando ofertado exclusiva-
mente em salas de recursos, ou seja, extrassala de aula comum, refor-
ça o pressuposto de que o problema está no aluno, e não na escola. O 
que há de especial neste sistema de apoio, incluindo o aluno, seu pro-
fessor e seu ensino, fica restrito ao ambiente especializado e segrega-
do da sala de recurso enquanto a classe comum permanece inalterada. 
(MENDES et al., 2014, p. 29)

Desse modo, acredita-se que o trabalho da educação especial em uma 
perspectiva inclusiva deve ser realizado na sala de recursos multifuncional, 
ofertado o serviço complementar ou suplementar aos alunos que neces-
sitam, assim como procurando ofertar um apoio aos professores nos seus 
planejamentos em sala de aula regular, conforme a necessidade e a de-
manda do aluno. 

Senra e outros autores (2008) abordam a respeito do AEE e da importân-
cia deste para os alunos incluídos na escola regular, sendo que deve ser dispo-
nibilizado em todos os níveis de ensino escolar. E mencionam que:

O Atendimento Educacional Especializado é tão importante que é 
garantido pela Constituição Federal. Entretanto, admite-se que este 
também seja oferecido fora da rede regular de ensino, na forma de 
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complementação e não de substituição da escolarização ministrada 
na rede regular para todos os alunos, pois este é o ambiente mais 
adequado para garantir o relacionamento do aluno com seus pares 
de mesma idade e para estimular todo tipo de interação que possa 
beneficiar seu desenvolvimento intelectual, cognitivo, motor e afetivo. 
(SENRA et al., 2008, p. 18)

Considerando essas colocações, o professor de educação especial pos-
sui um papel importante, acompanhando as aprendizagens do aluno e con-
tribuindo para o seu desenvolvimento assim como na sua avaliação, seja no 
trabalho do AEE ou junto aos professores em sala comum.  

Os professores do ensino comum e os professores da Educação Especial 
podem se articular para que seus objetivos específicos de ensino sejam 
alcançados, compartilhando um trabalho interdisciplinar e colaborativo, 
sendo que as frentes de trabalho de cada professor são distintas, mas bus-
cando atingir um objetivo em comum junto ao aluno (ROPOLI et al., 2010).

Mendes, Vilaronga e Zerbato (2014) discutem sobre a proposta de En-
sino Colaborativo e referem-se que este, 

[...] é definido como uma parceria entre os professores do ensino re-
gular e especial, desde que os dois professores se responsabilizem e 
compartilhem o planejamento, a execução e a avaliação de um grupo 
heterogêneo de estudantes, dos quais alguns possuem necessidades 
educacionais especiais. (MENDES et al., 2014, p. 46)

Dessa forma, evidencia-se o conceito que se utiliza quando se trata do 
ensino colaborativo, compreendendo que este é um processo a longo pra-
zo, o qual pode se efetivar a partir da superação de vários desafios presen-
tes no contexto educacional, o qual possui vários estágios e componentes 
que são influenciadores no trabalho. Com isso, é importante que se possa 
refletir sobre estes aspectos, pensando no papel de cada profissional nes-
te processo. 

Ainda em um enfoque inclusivo, não se pode perder de vista que um 
sistema educacional deve estar estruturado sobre algumas perspectivas, 
conforme expõem as autoras:

- a aprendizagem somente se processa na medida em que o educando 
é capaz de construir significados e atribuir sentido ao conteúdo apre-
sentado;
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- todo aluno opera múltiplas inteligências;
- o ensino somente tem sentido quando explora a aprendizagem signi-
ficativa;

- [...] considerar os modos próprios de articulação que cada criança é 
capaz de fazer;

- toda escola representa um espaço de vivência para o trabalho, um 
ambiente de estímulos e, sobretudo, um centro de sociabilidade; 
(SENRA et al., 2008, p. 56-57)

Nesse sentido, o professor de educação especial e demais professo-
res não podem perder o foco principal da escola que é a educação destes 
sujeitos e o desenvolvimento de seus processos de aprendizagem, cons-
truídos também a partir das inúmeras vivências e experiências escolares. 
Segundo Ropoli e outros autores, 

O motivo principal de o AEE ser realizado na própria escola do aluno 
está na possibilidade de que suas necessidades educacionais específi-
cas possam ser atendidas e discutidas no dia a dia escolar e com todos 
os que atuam no ensino regular e/ou na educação especial, aproxi-
mando esses alunos dos ambientes de formação comum a todos. (RO-
POLI et al., 2010, p. 18)

Assim, o papel do professor de educação especial, nesta perspectiva 
inclusiva, articula-se com as ações da escola, sendo importante ampliar 
este olhar para além do Atendimento Educacional especializado. Para isso, 
todos os docentes necessitam estar abertos a novas possibilidades de ar-
ticulação, visto que pensar a educação inclusiva é um desafio para todos 
que estão envolvidos no processo. 

A escola comum se torna inclusiva quando reconhece as diferenças 
dos alunos, diante do processo educativo e busca a participação e 
o progresso de todos, adotando novas práticas pedagógicas. Não é 
fácil e imediata a adoção dessas novas práticas, pois ela depende de 
mudanças que vão além da escola e da sala de aula. Para que essa 
escola possa se concretizar, é patente a necessidade de atualização 
e desenvolvimento de novos conceitos, assim como a redefinição e a 
aplicação de alternativas e práticas pedagógicas e educacionais com-
patíveis com a inclusão. (ROPOLI et al., 2010, p.9)
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Considerando as palavras expostas anteriormente, entende-se que o 
papel do professor de educação especial e suas práticas educacionais em 
prol da educação inclusiva necessitam estar relacionadas com um âmbito 
maior dentro da escola, ampliando o olhar para que estes alunos com defi-
ciência, TGD e AH/SD sejam vistos como alunos da escola, e por isso neces-
sitam da atenção por parte de todos envolvidos no processo educacional. 

Com isso, considera-se a necessidade de rever posturas e práticas pe-
dagógicas e sociais, sendo todos responsáveis pelo processo de ensino e 
aprendizagem e pela inclusão dos alunos com deficiência na escola, não 
só o sujeito/aluno. E por isso a reflexão passa também para a formação 
docente, tanto dos acadêmicos das licenciaturas para que estejam aten-
tos às demandas das instituições de ensino e a realidade educacional na 
contemporaneidade, quanto os docentes em exercício, para que possam 
atualizar-se, construindo novos conhecimentos e fortalecendo outros. 

 Considerações finais

A proposta da educação inclusiva é uma orientação das politicas de 
educação na contemporaneidade, sendo que as práticas do professor de 
educação especial foi se reconfigurando nas últimas décadas para aten-
der as necessidades e as demandas da escola, assim como para seguir as 
orientações legais. Nesse sentido, conforme debate apresentado anterior-
mente, as orientações para o AEE nas salas de recursos multifuncionais é 
uma das práticas do professor de educação especial, sendo que tem sido 
aponta também para a necessidade de uma articulação deste profissional 
com os demais professores do ensino comum, a fim de que estas trocas 
possam favorecer as aprendizagens dos alunos com deficiência, TGD e AH/
SD matriculados nas escolas. 

Com isso, é importante que se possa realizar esta discussão, para que 
tanto os professores em processo de formação, quanto os professores em 
exercício possam conhecer como vem se organizando as práticas do pro-
fessor de educação especial, rompendo com algumas ideias equivocadas, 
e trabalhando em prol do ensino colaborativo, o que ainda é um desafio na 
maioria das realidades escolares. Este ensino no qual os dois professores 

– classe comum e da Educação Especial – trabalham em colaboração é um 
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processo formativo de aprendizado e troca de conhecimentos que poderá 
enriquecer as aprendizagens do aluno em sala de aula. 

Assim, acredita-se na necessidade de repensar algumas ideias e prá-
ticas do professor de educação especial, percebendo as ações deste para 
além do atendimento em sala de recursos multifuncional, mas buscando o 
desenvolvimento de um trabalho articulado com os demais docentes, em 
prol da qualificação do processo de inclusão. 
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Mostra Aberta de Seminários de Projeto: 
Uma Proposta de Ensino Baseada na 
Aprendizagem Ativa
Mariana Piccoli1

Maurício Elias Dick2 

Resumo: A partir dos conceitos de aprendizagem ativa e de sala de aula invertida 
(flipped classroom) – os quais sugerem que se tire o acadêmico do seu papel de 
receptor do conhecimento, tornando-o um sujeito ativo e protagonista de seu 
aprendizado, em um processo mediado pelo docente –, este artigo apresenta 
o desenvolvimento de uma proposta experimental de ensino configurada como 
uma mostra aberta de seminários. Tal mostra foi realizada durante a disciplina 
complementar de graduação de Elaboração e Apresentação de Projetos do curso 
de Desenho Industrial da Universidade Federal de Santa Maria e consistiu em um 
evento aberto a interessados externos com apresentações de seminários desen-
volvidos pelos acadêmicos. De caráter público e estruturado tal qual um evento 
científico, a mostra intitulada “Designários” teve como principais benefícios o in-
tercâmbio de conhecimentos e um maior grau de comprometimento dos estudan-
tes no desenvolvimento da atividade.

Palavras-chave: aprendizagem ativa, sala de aula invertida,  
proposta experimental.

1 Introdução

Este artigo apresenta uma proposta experimental de ensino baseada no 
conceito de aprendizagem ativa e sala de aula invertida (flipped classroom), 
aplicada durante a disciplina complementar de graduação (DCG) de Elabora-
ção e Apresentação de Projetos, no segundo semestre de 2015, no curso de 
Desenho Industrial da Universidade Federal de Santa Maria.

1 Mestre em Design (UFRGS, professora do Departamento de Desenho Industrial da 
UFSM. E-mail: marianap.piccoli@gmail.com
2 Mestre em Design (UFSC), professor do Departamento de Desenho Industrial da UFSM. 
E-mail: mauricioedick@gmail.com
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Os objetivos desta disciplina constituíam-se em (i) desenvolver as ha-
bilidades necessárias para a apresentação de trabalhos científicos e pro-
jetos profissionais em Desenho Industrial, e (ii) rever, discutir e exercitar 
os procedimentos metodológicos necessários para o desenvolvimento de 
projetos científicos em Desenho Industrial.

À época, era perceptível no contexto da maioria das disciplinas do 
curso que as apresentações de trabalho demonstravam deficiências 
relevantes de forma, conteúdo, e de postura e oratória dos acadêmicos 
apresentadores. Assim, pode-se constatar que, de uma maneira geral, 
as apresentações desenvolvidas pelos alunos e o ato de apresentá-las 
poderiam ser considerados problemáticos.

Com o intuito de suprir essa carência, uma das unidades específicas 
do programa da disciplina voltou-se à prática em apresentações, conside-
rando tanto a parte visual e gráfica do recurso da apresentação em slides 
quanto a postura e oratória envolvidos na atividade de apresentar-se pe-
rante um público.

De todo modo, a situação que motivou a experimentação de uma es-
tratégia pedagógica “incomum”, por assim dizer, foi a percepção de que, 
durante as aulas teórico-expositivas desta DCG, os acadêmicos mostravam 
sinais de desatenção, cansaço e falta de concentração no conteúdo apre-
sentado. Vale destacar que a turma em questão era grande – ao se tomar 
como referência as turmas do curso de Desenho Industrial – composta por 
42 acadêmicos de diferentes semestres do curso.

Esse cenário ia ao encontro do exposto por Mendes (2012), no qual se 
nota alunos insatisfeitos e cada vez mais desmotivados a aprender. Ainda 
segundo o autor, com a renovação tecnológica e o acesso fácil e ilimitado 
à informação, percebe-se que o valor dos conteúdos é relativo, e esse en-
sino baseado na “passagem de conteúdos” também. “As aulas expositivas, 
requisitadas pelo currículo ancorado em conteúdos, cada vez têm menos 
significado” (MENDES, 2012, p. 18).

Frente a essa realidade, uma abordagem possível para evitar as aulas 
expositivas e conteudistas se refere à aprendizagem ativa, onde o aluno 
é protagonista de seu próprio processo de aprendizagem. Nesse sentido, 
tem-se uma série de iniciativas, das quais pode-se destacar os projetos em 
equipe das mais variadas naturezas, como seminários, por exemplo. 
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Entretanto, de modo a atribuir maior relevância à atividade – e por con-
sequência maior empenho por parte dos acadêmicos – optou-se por trans-
formar a atividade em um acontecimento maior, aberto ao público externo 
à disciplina, transferindo a responsabilidade de sucesso do evento à dedica-
ção dos acadêmicos na construção dos seminários. Dessa forma, criou-se a 
proposta de ensino experimental, discutida a seguir.

2 A aprendizagem ativa no ensino superior

o ensino superior apresenta diversos desafios numa sociedade de di-
mensões globalizadas e complexas – chamada por Díaz (2008) de socie-
dade da informação, do conhecimento ou da aprendizagem. Para Valente 
(2014), um destes desafios consiste na presença desinteressada dos alu-
nos em sala de aula. Frente a essa situação, o docente deve se preocupar 
em proporcionar condições para a construção do conhecimento e ensinar 
o aluno a aprender a aprender, para que este esteja à altura das exigências 
desta sociedade (SANTOS, 2002).

Para Santos (2001), a postura passiva dos estudantes resulta em 
um baixo índice de aprendizagem, em função ao papel que desempe-
nham nesse processo: ouvindo os professores, memorizando conceitos 
e despejando respostas. Segundo a autora, sua postura deveria ser ativa, 
precisando reconhecer o que está sendo ensinado como importante e 
tornar isto parte deles mesmos. Em direção a esta abordagem, Valente 
(2014) afirma que a sala de aula precisa ser repensada.

Nesse sentido, Chickering e Gamson (1987) apresentam sete princípios 
para a boa prática do ensino superior. Dentre estes, está o encorajamento 
à aprendizagem ativa. Esta abordagem  é estimulado em sala de aula por 
meio de variadas estratégias, como o uso de exercícios estruturados, dis-
cussões, projetos em equipe, uso de jogos, resolução de problemas, entre 
outros (CHICKERING; GAMSON, 1987; VALENTE, 2014). Além disso, a parti-
cipação dos estudantes no planejamento e no próprio ensino podem con-
tribuir para um engajamento mais ativo em seu processo de aprendizagem. 
Conforme Valente (2014), na aprendizagem ativa, em oposição à aprendi-
zagem passiva (baseada na transmissão de informação), o aluno assume 



118

uma postura mais ativa, resolvendo problemas e desenvolvendo projetos e, 
assim, criando oportunidades para a construção de conhecimento.

Nessa perspectiva, tem-se a chamada “sala de aula invertida” (flipped 
classroom), uma abordagem que transforma a aula em um lugar de apren-
dizagem ativa, onde ocorrem perguntas, discussões e atividades práticas. 
Inserido nesse contexto, o professor trabalha na resolução das dificulda-
des dos alunos, em vez de utilizar o tempo para apresentar o conteúdo da 
disciplina (VALENTE, 2014), o qual é visto anteriormente pelos alunos por 
meio de diferentes recursos, como vídeos e textos. Assim, tem-se uma 
abordagem centrada no estudante, onde as aulas tem a inteção de serem 
mais dinâmicas e colaborativas.

A sala de aula invertida se refere a um modelo de aprendizagem que 
rearranja como o tempo é gasto tanto dentro quanto fora de aula para 
transferir a propriedade da aprendizagem dos educadores para os estu-
dantes (JOHNSON et al., 2015, p. 38, tradução nossa).

A noção de sala de aula invertida, portanto, baseia-se nos conceitos de 
aprendizagem ativa e no engajamento do estudante, onde o modelo inver-
tido coloca a maior parte da responsabilidade de aprendizagem no apren-
diz enquanto dá a ele maior ímpeto para experimentar (EDUCAUSE, 2012). 
Dessa forma, assume-se o ensino como mediação, utilizando-se de práticas 
pedagógicas que busquem a transferência do foco de aprendizagem do do-
cente para o aprendiz, ocorrendo uma educação centrada no aprendiz.

Gadotti (2005) corrobora ao afirmar que, a partir deste contexto, o 
professor é um mediador do conhecimento, sendo o aluno sujeito da sua 
própria formação. Para o autor (2005, p. 3), “o aluno precisa construir e 
reconstruir conhecimento a partir do que faz”, sendo a curiosidade neces-
sária ao educador, de modo a buscar sentido para a sua prática e apontar 
novos sentidos para a prática dos seus alunos. Assim, o docente torna-se 
um organizador do conhecimento e da aprendizagem (GADOTTI, 2005).

Por outro lado, o estudante deve aprender a aprender. Nessa direção, 
a aprendizagem torna-se colaborativa, ativa e independente, orientada 
pelo próprio aprendiz, com o docente atuando como facilitador (DUD-
ZKIAK, 2003). Em uma abordagem construtivista, Dillemans et al. (1999 
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apud VIRKUS, 2003) afirmam que a aprendizagem ativa requer intensa ati-
vidade mental e construção de significado por parte do aprendiz. Aprender 
de maneira construtivista envolve, entre outros, a busca ativa, a análise 
crítica e metacognição3 (VIRKUS, 2003).

Em um panorama de planejamento, enquanto estrutura curricular e 
plano de aula, Dudzkiak (2003) afirma que a aprendizagem ativa encontra 
respaldo em práticas curriculares, como o currículo integrado (baseado 
na transdisciplinaridade) – onde o aprendizado e a estrutura curricular se 
adaptam aos interesses e à motivação dos aprendizes – e na valorização 
do aprendizado a partir da resolução de problemas e elaboração de proje-
tos, como visto anteriormente.

Ensinar o “aprender a aprender” significa instrumentalizar e interiori-
zar comportamentos para a proficiência investigativa, ao pensamento crí-
tico e ao aprendizado independente e ao longo da vida (DUDZIAK, 2003). 
Como afirma Mendes (2012), é preciso dar uma formação que leve a um 
papel ativo na construção do corpo de conhecimento e à renovação dos 
saberes continuamente conforme a necessidade. Dessa forma, deve-se 
ensinar competências (habilidades, atitudes e valores), cultivando a capa-
cidade de iniciativa dos alunos em relação à aquisição, à crítica à produção 
de conhecimento (MENDES, 2012).

3 A proposta experimental

partindo das ideias propostas por Charlot (2000, p. 53-54), de que a 
educação é um movimento longo, complexo e inacabado, onde o sujeito 
se constrói e ao mesmo tempo é construído pelos outros; e que é uma 
produção de si por si mesmo, só sendo possível pela mediação e ajuda 
do outro, decidiu-se focar na construção coletiva do conhecimento, onde 
cada um assumiria um papel ativo dentro do processo.

3 Metacognição é “a capacidade de identificar as melhores estratégias capazes de promo-
ver uma aprendizagem mais duradoura e que leva a resultados mais eficazes” (TONELOTTO, 
2012). Ou seja, é a capacidade do aluno de identificar a sua maneira mais eficaz de apren-
der, relaciona-se ao “aprender a aprender”.
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Assim, decidiu-se pela realização de seminários de projetos de de-
sign, onde os acadêmicos (em equipes de quatro ou cinco integrantes, 
sendo a definição dos componentes dos grupos realizada pelos próprios 
alunos) apresentariam projetos desenvolvidos em disciplinas diversas do 
curso, apresentando, justificando e defendendo suas ideias. O critério 
para seleção dos trabalhos a serem apresentados partiu dos acadêmicos: 
os trabalhos cujos resultados foram considerados mais adequados e mais 
bem fundamentados, conforme a própria equipe.

Como forma de incentivar os acadêmicos e aproximar-se de uma apre-
sentação de trabalho “real” - encontrada facilmente em congressos, sim-
pósios e até mesmo na prática profissional, na apresentação de projetos 
comerciais - concluiu-se que seria interessante transformar essas apresen-
tações em um evento próprio, aberto ao público externo à disciplina, re-
alizado em um ambiente à parte e organizado conforme um cronograma.

Para realçar a característica de um acontecimento dissociado da aula 
convencional, escolheu-se como local do evento o miniauditório (Sala Ge-
raldo Maissiat) do Centro de Artes e Letras da Universidade Federal de 
Santa Maria. Desse modo, ao realizá-lo fora dos limites da sala de aula 
habitual – local conhecido pelos estudantes, causador de certo comodis-
mo e até mesmo descontração –, tira-se os participantes de suas “zonas 
de conforto”.

Assim, surge a ideia do “Designários4: mostra de seminários em de-
sign”, um evento com nome e identidade próprios, realçando o caráter for-
mal e externo da proposta. Para divulgação, criou-se uma página na rede 
social Facebook, amplamente utilizada pelos alunos, onde convidaram-se 
alunos de diversos semestres do curso de Desenho Industrial, professores, 
funcionários e demais interessados (internos ou externos à comunidade 
universitária). Além disso, com o apoio da secretaria do curso, o evento foi 
divulgado por e-mail aos alunos e professores, convidando-os a prestigiar 
a mostra.

4 O nome do evento teve origem a partir da junção das palavras “Design” e “Seminários”.
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Figura 1 - Identidade visual do evento Designários no cartaz e página de 
divulgação no Facebook.

Fonte: autores.

Aos alunos participantes da mostra, determinou-se um tempo de apre-
sentação de 20 minutos – que deveria ser respeitado, com uma margem 
de dois minutos para mais ou para menos (10% do tempo total), para 
evitar atrasos ou períodos de inatividade. Também, estabeleceu-se um 
cronograma de apresentações, com horários de início pré-determinados, 
facilitando a circulação de ouvintes externos, contribuindo também para 
um maior senso de responsabilidade por parte dos alunos no que dizia 
respeito ao controle do tempo de apresentação. 

Dessa forma, procurou-se estruturar a mostra tal qual uma sala de 
apresentações orais de um evento científico. Ao total, programaram-se 
oito apresentações com intervalos de cinco minutos entre cada, havendo 
uma pausa de 20 minutos após o quarto seminário. 

Figura 2 - Registro da apresentação das equipes.

Fonte: autores.
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3.1 Resultados da proposta

Com o intuito de apresentar a prática projetual do curso de Desenho 
Industrial, a mostra de seminários “Designários” ocorreu no dia 16 de se-
tembro de 2015 durante a parte da manhã, sendo registrada por meio de 
gravação audiovisual.

Os seminários foram planejados e estruturados pelos alunos conforme 
orientações prévias dadas aos grupos e o conteúdo visto na disciplina até 
então. Assim, buscou-se que os estudantes aplicassem de maneira prática a 
teoria discutida em sala de aula nos encontros anteriores.

As apresentações ocorreram dentro da normalidade e o evento trans-
correu formalmente, onde o público presente pode realizar perguntas a 
respeito dos projetos – muitas vezes estimuladas pelos professores res-
ponsáveis pela mostra –, assim como os ouvintes puderam entrar e sair 
nos intervalos entre as apresentações.

De todo modo, nem tudo ocorreu como esperado ao se planejar a pro-
posta. Em função de haver mais de um apresentador em cada grupo, as 
equipes tiveram dificuldades para gerenciar o tempo das apresentações, 
fazendo que nenhum grupo atingisse o tempo ideal de apresentação. De 
uma maneira geral, a maioria dos grupos utilizou menos tempo do que o 
disponível para seu seminário.

Ainda, a presença de ouvintes externos à disciplina foi baixa – haven-
do um pequeno número de alunos de outros semestres e professores do 
curso –, ainda que muitos interessados tenham tomado conhecimento do 
evento – haja vista que mais de 200 pessoas foram convidadas via rede 
social e 79 confirmaram sua participação.

Mesmo assim, a expectativa gerada em torno do evento – em função 
de seu alcance e divulgação – foram suficientes para que os alunos condu-
zissem a proposta com a seriedade necessária, preparando-se com antece-
dência, estudando o conteúdo e treinando a apresentação, demonstrando 
domínio e segurança.

Ainda, a possibilidade de participar de uma simulação real aos moldes 
de um evento científico trouxe a oportunidade de um primeiro contato 
dos alunos com este tipo de situação. Dentre outros benefícios, destaca-se 
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também a necessidade dos estudantes em aprender para então ensinar, 
uma vez que estes deveriam possuir total domínio do conteúdo de seus 
seminários, de modo a estarem aptos a torná-lo didático aos ouvintes e 
responderem a eventuais questionamentos das pessoas presentes.

Também, o aprendizado coletivo foi um dos resultados positivos da 
proposta de seminário, pois os alunos aprenderam com as dificuldades de 
seus colegas, uma vez que realizou-se um momento de feedback no encon-
tro posterior à mostra. Nesta oportunidade, os professores deram retornos 
a respeito dos aspectos positivos e negativos de cada uma das apresenta-
ções às suas respectivas equipes, além de um retorno geral à turma. 

Por fim, entende-se que a mostra demandou dedicação por parte alu-
nos, onde estes se viram diante de uma situação de aprendizagem ativa, 
na qual aprendeu-se fazendo, em uma abordagem projetual voltada à so-
lução de um problema: como planejar, estruturar e apresentar um seminá-
rio “real” de maneira adequada.

4 Considerações finais

Após o feedback dos acadêmicos envolvidos e de alguns comentários 
e sugestões de outros professores do curso de Desenho Industrial, foi pos-
sível perceber que a aplicação desta proposta de ensino se mostrou válida 
e pode proporcionar um retorno positivo em termos de dedicação dos 
alunos, notando-se um alto grau de comprometimento dos acadêmicos no 
desenvolvimento da atividade, em função do seu caráter público. 

No momento em que se tira o aluno da posição de receptor do conhe-
cimento, colocando-o na posição ativa de construção de sua própria apren-
dizagem, há um grande crescimento pessoal e acadêmico. Santos (2002, p. 
41) corrobora essa questão, afirmando que “a participação real e efetiva 
do aluno no processo de sua formação é a condição fundamental para a 
construção do conhecimento”, onde a participação ativa e efetiva do aluno 
nesse processo ensino-aprendizagem só acontece quando é possível a sua 
decisão a níveis de planejamento e de execução.

Além disso, a partir desta proposta experimental, foi possível elencar ou-
tras iniciativas similares. Como exemplo, tem-se a realização de seminários 
abertos a interessados advindos de outros cursos ou até mesmo da comuni-
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dade externa à Universidade, de modo a esclarecer as atividades desenvol-
vidas no âmbito acadêmico de um determinado curso.

Dentro da gama de possibilidades, sugere-se ainda a realização de 
uma mostra aberta integrada que envolva seminários de variadas disci-
plinas, ao final do semestre letivo, por exemplo. Dessa forma, alunos de 
diferentes períodos tem a oportunidade de apresentar os projetos finais 
de suas disciplinas, disseminando aquele conhecimento adquirido aos in-
teressados presentes e até mesmo fazendo com que os outros acadêmicos 
conheçam melhor as disciplinas – e seus conteúdos abordados – antes 
mesmo de cursá-las, permitindo o intercâmbio de conteúdo entre os alu-
nos de um mesmo curso. 

Ainda, as mostras abertas não devem limitar-se apenas a seminários. 
Workshops e oficinas organizadas pelos alunos – sob supervisão docen-
te – são exemplos de outras atividades que podem fazer com que os alu-
nos participem ativamente da construção do conhecimento para passá-lo 
adiante, exercitando o aprender para ensinar, aproximando-se até mesmo 
do âmbito da extensão universitária. Assim, aponta-se como benefícios 
destas iniciativas abertas a integração de alunos e o intercâmbio entre pro-
fessores, conteúdos, conhecimentos.

Por fim, fica claro que esse tipo de proposta não se adapta às neces-
sidades de todas as disciplinas e atividades de avaliação, mas é passível 
e flexível para ser modificada e readaptada, tendo sua aplicação em for-
mas variadas, como apresentado anteriormente. Coube a esta discussão, 
portanto, apenas apresentar e levantar possibilidades de modificação das 
atividades de ensino em sala de aula, pois, como afirma Santos (2002), 
a sala de aula consolida-se efetivamente como um espaço de encontro 
entre sujeitos que aprendem enquanto ensinam e que ensinam enquanto 
aprendem, por meio construção de novos conhecimentos através das ex-
periências socializadas.
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Desenvolvimento de Produtos Inovativos
Leonardo Nabaes Romano1

A crescente competitividade comercial tem levado as empresas de ma-
nufatura de produtos industriais a incorporar melhores práticas aos seus 
processos, como forma de qualificação para o desenvolvimento de novos 
produtos. Tal prática abrange aspectos técnicos e mercadológicos ligados 
à geração de produtos inovadores. A redução do ciclo de desenvolvimento 
de produto tem sido uma das principais responsáveis pelo aumento da 
competitividade das empresas, uma vez que o lançamento antecipado de 
um produto no mercado, permite o prolongamento da vida comercial do 
produto, fazendo com que as empresas conquistem mais clientes e tam-
bém desenvolvam um impulso que não apenas aumenta as vendas, como 
também as estende para o futuro, aumentando a participação no mercado 
e proporcionando maiores margens de lucro.

Este é o contexto atual, de rápida propagação das novas tecnologias 
entre pessoas e instituições. Vive-se uma revolução de conectividade no 
mundo. Qualquer produto, inovador ou não, desenvolvido em qualquer 
parte do mundo, chega rapidamente ao conhecimento das pessoas e, por-
tanto, ao mercado. As redes sociais participam desse processo ativamente. 
Ao abrir um aplicativo as informações do novo produto, formada por ima-
gens, vídeos e narrativas, estão disponíveis para curtir, salvar, compartilhar. 
Isso tudo de forma rápida, na ponta dos dedos. 

O cenário descrito gera uma grande demanda por profissionais na área 
de desenvolvimento. A área de desenvolvimento é a responsável pelo pro-
cesso de geração do produto. Desde a ideia inicial do produto até a sua 
comercialização. É um processo complexo, que exige esforços de profissio-
nais qualificados, atuantes em atividades de pré-desenvolvimento, desen-
volvimento e pós-desenvolvimento do produto. 

1 Professor Associado do Dep. de Eng. Mecânica. Docente dos Programas de Pós-gradua-
ção em Eng. Agrícola e Eng. de Produção da UFSM.
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 Desenvolvimento de produto

Entende-se por desenvolvimento de produto, aqueles empreendimen-
tos cujo objetivo é executar o processo de geração de uma ideia de um 
bem-material ao longo de várias fases, até o lançamento do produto no 
mercado (ROMANO, 2013). Um produto industrial é um bem-material, e 
seu grau de inovação tecnológica e qualidade vai muito além dos aspec-
tos formais e funcionais, transmitindo valores éticos e morais como, por 
exemplo, respeito ao meio-ambiente, honestidade no atendimento às 
necessidades dos clientes, e cumprimento as garantias dadas ao produto 
(GOMES, 2001).

Conforme Rozenfeld et al. (2006) o processo de desenvolvimento de 
produtos (PDP) atua na interface entre a empresa e o mercado, sendo res-
ponsável por identificar as necessidades do mercado e, até mesmo, se an-
tecipar as estas, propondo novos produtos que as atendam ou satisfaçam.

Os produtos resultantes do PDP, segundo Barroso Neto (1982), podem 
ser de dois tipos: (i) novo produto – quando não existe produto similar 
industrializado, comercializado ou cujo projeto não tenha sido divulgado; 
e, (ii) redesenho de um produto existente – quando da readaptação de um 
produto já existente, a fim de que possa acompanhar mudanças ocorridas 
no sistema de produção ou no comportamento do mercado consumidor 
(usuário/sociedade). Back et al. (2008) definem os novos produtos como: 
(i) variantes de produtos existentes; (ii) inovativos – resultantes de modi-
ficações de alto valor agregado em produtos; e, (iii) criativos – produtos 
com existência nova.

Pode-se estabelecer também uma classificação relacionada à tipolo-
gia de projeto de desenvolvimento de produtos. Sob esta ótica, Stemmer 
(1974) classificou as atividades projetuais em: (i) execução original  – ati-
vidade mais complexa, que visa a obtenção de um produto que preencha 
a função desejada, considerando a não existência de produto prévio; (ii) 
aperfeiçoamento – atividade em que se procura um preenchimento mais 
adequado da função já exercida por um produto existente; e, (iii) adap-
tação  – atividade em que são realizadas pequenas modificações num 
produto, para atender a exigências especiais do cliente, ao uso de novos 
materiais ou processos de fabricação, etc.
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Nessa direção, encontra-se em Rozenfeld et al. (2006) uma classifica-
ção usual nos setores de bens de capital e de bens de consumo duráveis. 
Essa define: (i) projetos radicais – quando o projeto do produto existente 
sofre modificações significativas incorporando novas tecnologias e novos 
materiais; (ii) projetos plataforma ou próxima geração – quando envolve 
o projeto de uma estrutura básica do produto que será comum entre os 
diversos modelos que compõem uma família de produtos; e, (iii) projetos 
incrementais ou derivados – criam produtos derivados de produtos exis-
tentes, porém com pequenas modificações.

Os produtos podem ainda ser classificados em: (i) produtos impulsiona-
dos pela tecnologia – o seu benefício é baseado em sua própria tecnologia 
ou na sua capacidade de executar uma tarefa técnica específica, ou seja, o 
produto é geralmente comprado pelo seu desempenho técnico; (ii) produ-
tos impulsionados pelos usuários – o seu benefício principal é derivado da 
funcionalidade e/ou apelo estético do produto. Tipicamente existe um alto 
grau de interação do usuário com o produto, este em conformidade com 
aspectos de segurança, facilidade de uso e manutenção; e, produtos impul-
sionados tanto pela tecnologia quanto pelo usuário – são simplesmente a 
combinação das duas classes anteriores, e possuem um alto grau de intera-
ção com o usuário e com os requisitos técnicos (ULRICH; EPPINGER, 1995).

Outras classificações também são amplamente aceitas de modo que, 
seja qual for o tipo de produto industrial a ser desenvolvido, seu projeto 
abrangerá diversas fases que conduzirá à elaboração progressiva do pro-
duto – desde a ideia inicial até a definição completa das especificações 
para a produção, culminando com o lançamento do produto no mercado 

– e este processo é o espaço disponível para a geração da inovação.

 O processo de inovação

O bom desempenho das empresas no mercado é vinculado indubi-
tavelmente à sua estratégia de inovação. Segundo Naveiro e Gouvinhas 
(2010), a inovação e o projeto do produto são os fatores-chave mundial-
mente reconhecidos para o sucesso empresarial e para o ganho de com-
petitividade. Os autores citados afirmam que nas empresas competitivas, 
a maioria já exauriu as possibilidades de aumentar o seu lucro por corte 



130

de custos, reengenharias e melhoria da eficiência, sendo a inovação em 
produtos e processos a melhor forma de criar novas receitas. 

A inovação é comumente definida como o ato de inovar, tornar novo, 
renovar ou introduzir novidade. Segundo o Manual de Oslo (OECD, 2004), 
inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 
marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, 
na organização do local de trabalho ou nas relações externas. A inovação 
é classificada, segundo Montanha Junior et al. (2008), como: inovação in-
cremental – quando se refere a produto ou processo existente cujo de-
sempenho tenha sido melhorado; ou, reconfiguração de uma tecnologia 
já existente para outros propósitos; e, inovação radical – quando trata de 
produto ou processo cujas características, atributos ou uso difiram signifi-
cativamente se comparados aos produtos e processos existentes, e neste 
caso, podem envolver tecnologias radicalmente novas ou podem se basear 
na combinação de tecnologias existentes para novos usos.

A questão agora a ser respondida é como inovar? Para responder cita-
-se a metodologia denominada NUGIN (Núcleo de apoio ao planejamento 
de gestão da inovação em empresas de pequeno e médio porte), apresen-
tada em Coral et al. (2008), e que se originou de um projeto proposto pelo 
Instituto Euvaldo Lodi (IEL/FIES/SC) em parceria com a Universidade Fede-
ral de Santa Catarina e com empresas de base tecnológica e do setor têxtil, 
químico e de máquinas. O objetivo da metodologia NUGIN é sistematizar 
o desenvolvimento de novos produtos e processos. A adoção desta me-
todologia permite que as empresas identifiquem novas oportunidades, 
priorizem seus projetos e desenvolvam seus produtos e processos com 
otimização de tempo e custo. A sua implementação, segundo os autores 
citados, envolve a integração de quatro processos fundamentais – (i) orga-
nização para inovação; (ii) planejamento estratégico; (iii) desenvolvimento 
de produtos; e, (iv) inteligência competitiva.

A metodologia NUGIN visa estabelecer um processo de gestão da ino-
vação integrado e sistêmico, de forma a maximizar os esforços de desen-
volvimento da empresa e a ampliação de sua base competitiva. Foi de-
senvolvida considerando as seguintes premissas: a inovação deve ser um 
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processo sistemático e contínuo; sua implementação prevê adaptabilida-
de a empresas de pequeno e médio porte; valorização do aprendizado; 
valorização do capital intelectual; visão sistêmica; valorização da comuni-
cação e relacionamentos; e, a inovação é um elemento fundamental para 
a competitividade.

Considerando os elementos fundamentais do processo de inovação 
prescritos pela metodologia NUGIN, depreende-se que para as empresas 
desenvolverem capacidade inovativa de produtos ou processos, é requeri-
do que se crie condições de trabalho favoráveis à inovação. Assim, o esta-
belecimento de um plano estratégico da inovação faz-se necessário, uma 
vez que a inovação não é algo que ocorre ao acaso, mas sim como resul-
tado planejado. Uma vez que se tenha uma estratégia de tecnologia, de 
mercado e de investimentos, a empresa necessita de um processo formal 
de desenvolvimento de novos produtos (PDP). Este processo é o responsá-
vel pela evolução das ideias iniciais do produto, geralmente abstratas, até 
a obtenção da solução completa do produto, com todos os seus sistemas, 
subsistemas e componentes detalhados, testados e aprovados. O modelo 
de PDP adotado na metodologia NUGIN se originou nos estudos de Roma-
no (2003) e sintetiza as principais ideias de desenvolvimento de produtos 
do Núcleo de Desenvolvimento Integrado de Produtos (NEDIP/EMC/UFSC), 
cujas atividades são descritas em Coral et al. (2008), e mais detalhadamen-
te em Romano (2003, 2013).

A cultura da inovação, quando inserida no contexto apresentado, 
pode ser desenvolvida e qualifica qualquer empresa a desenvolver pro-
jetos de produtos inovativos. Para compreender precisamente o que isso 
significa, faz-se necessário definir o que é projeto. De acordo com o PMI 
(2013) projeto é um esforço temporário realizado para criar um produto 
ou serviço único e, para tal, requer gerenciamento. Assim, projetos de 
desenvolvimento de produtos inovativos abrangem aqueles empreendi-
mentos cujo objetivo é executar o processo de projeto até o lançamento 
do produto no mercado. A inovação é então verificada quando da comer-
cialização do produto, sendo o resultado das definições e decisões toma-
das sobre o produto, processos e mercados pretendidos. A consequência 
da inovação logo pode ser medida por meio do faturamento da empresa 
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que a produz. O resultado das vendas do produto no mercado define o 
quanto a empresa é competitiva. Logo se estabelece uma relação entre 
inovação e competitividade.

A inovação para ser gerada exige também o uso eficiente dos melho-
res recursos disponíveis para desenvolver os projetos com eficácia. Isso 
significa que os recursos são conhecimentos aplicados na área de atuação. 
Não havendo conhecimento especializado, possivelmente produtos ino-
vadores não serão planejados, nem tampouco desenvolvidos e lançados 
no mercado. Sabe-se que grande parte das novas ideias nunca chegam 
ao mercado, e de que são necessárias o desenvolvimento de várias ideias 
sobre um novo produto para que se gere um produto de sucesso. Assim, 
muitos projetos são iniciados, porém a maioria são cancelados ou falham, 
e apenas uma parte têm sucesso comercial. Constata-se isso considerando 
os números relativos ao registro de patentes no Brasil.

Nessa direção, Paul e Guimarães (2005) afirmam que “a indústria bra-
sileira ainda engatinha quando o assunto é inovação de produtos”. Segun-
do os autores, uma pesquisa conduzida pelo Instituto de Pesquisa Aplicada 
(Ipea), sobre o tema competitividade do setor industrial, revelou que me-
nos de 2% das empresas investem em tecnologia e conseguem diferenciar 
seus produtos da concorrência, de forma que seus preços de venda são até 
30% maiores do que de seus concorrentes, fazendo com que o seu fatura-
mento seja 100 vezes maior do que as que não inovam. Outra constatação 
foi de que as empresas que inovam exportam seus produtos. As empresas 
não inovadoras não exportam. Um exemplo de empresa brasileira inova-
dora é a EMBRAER, porém ela faz parte de um pequeno grupo de empre-
sas, e que corresponde a 1,7% do total de empresas pesquisadas pelo Ipea, 
as quais são responsáveis por 26% do faturamento industrial brasileiro. 
Nestas empresas agregar valor ao produto é o principal objetivo em ino-
vação. Um segundo grupo, formado por 21,3% das empresas pesquisadas, 
situam-se em uma categoria intermediária de tecnologia, que buscam a 
inovação para reduzir custos do produto. A este grupo corresponde 63% 
da produção industrial brasileira. O terceiro grupo, que corresponde a 77% 
do universo pesquisado, representa apenas 11% do faturamento industrial 
brasileiro, e os produtos são voltados para o mercado interno.
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Diante deste quadro, pergunta-se o que fazer? Investir em desenvolvi-
mento tecnológico requer primeiramente investir em capacitação de pes-
soal, na qualificação de pessoas para a geração de aplicações novas. De-
senvolver produtos inovativos exige investimento em pessoas, contratação 
de Técnicos, Designers e Engenheiros, entre outros profissionais qualifica-
dos, para transformar demandas de mercado em produtos inovadores e 
competitivos. Estes profissionais são capazes de desenvolver um processo 
mental orientado e criativo que resulte em novos produtos. Por isso são 
necessários esforços para coordenar as pessoas de diferentes áreas fun-
cionais de uma empresa para o desenvolvimento de produtos inovativos.

A Figura 1 ilustra um processo de desenvolvimento de produtos (PDP), 
caracterizado por três macrofases – planejamento, projetação e imple-
mentação – capaz de conduzir o trabalho de doze domínios de conheci-
mento, que tipicamente representam as áreas funcionais ou os departa-
mentos funcionais da empresa, ao longo de oito fases.

Um PDP estruturado, juntamente com uma organização e um planeja-
mento estratégico para inovação, capacita as empresas para a criação de 
inteligência competitiva, como definida na metodologia NUGIN apresenta-
da em Coral et al. (2008).

Atualmente, entre os profissionais mais buscados no mundo, para atu-
ar no PDP encontram-se os desenhistas industriais, engenheiros de sof-
tware, engenheiros eletrônicos e os engenheiros mecânicos. Constatação 
fácil de fazer, considerando que a maioria dos produtos inovadores lança-
dos no mercado possuem algum tipo de eletrônica embarcada, o que re-
quer o desenvolvimento de hardware e software, juntamente com grande 
integração funcional e de estilo, obtida graças ao emprego dos fundamen-
tos do design e da engenharia que, em conjunto, empregam os melhores 
métodos e ferramentas de auxílio ao desenho, dimensionamento, seleção 
de materiais e processos de fabricação, modelagem geométrica 2D e 3D, 
simulação, prototipagem rápida (manufatura aditiva), entre outros.
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Figura 1 – Modelo de referência para o PDP.

Fonte: adaptado de Romano (2003, 2013).

O resultado pode ser visto em distintos setores industriais. Dentre as 50 
empresas mais inovadoras de 2015 para o Massachussetts Institute of Tech-
nology – MIT – (SALOMÃO, 2015), o primeiro lugar é da Tesla Motors, fabri-
cante de baterias de lítio. A Tesla expandiu sua tecnologia de carros elétricos 
para usos comerciais e domésticos, representando o futuro dos automóveis. 

Neste setor pode-se citar muitos exemplos. Em matéria de Caputo 
(2015a) pode se observar o desenvolvimento de veículos inovadores, com-
pactos para duas pessoas, baixo peso, uso de motores elétricos para se mo-
vimentar, sistema de quatro rodas direcionais, que permite que o automó-
vel gire em torno do seu próprio eixo e capaz de se deslocar lateralmente. 
Veículos equipados com sensores e câmeras, aumentando o nível de segu-
rança, sistema de inteligência artificial capaz de aprender sobre o entorno 
e sobre direção, permitindo que o veículo seja capaz de se autodirigir e 
fazer manobras. Este conceito inovador de veículos elétricos e autônomos 
vem sendo sugerido por empresas como a Google e a Uber segundo o mes-
mo autor. Os dados publicados na revista Nature Climate Change revelam 
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que a substituição dos carros atuais por este conceito reduziria em 90% a 
emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa (CAPUTO, 2015b).

Muitos produtos inovadores desenvolvidos para a indústria automo-
bilística estão relacionados à segurança. É o caso dos sistemas de ilumi-
nação, onde os faróis de LED passam a oferecer melhor iluminação em 
diferentes velocidades, bem como melhoram a aparência. Outros sistemas 
permitem: conhecer a localização do veículo; identificar problemas de fun-
cionamento; avaliar o modo de dirigir; fornecer dicas de condução; emitir 
mensagens para contatos cadastrados em caso de acidentes; reportar a 
distância percorrida, a velocidade máxima atingida e o número de vezes 
que o sistema anticolisão foi acionado; analisar o comportamento e a face 
do motorista emitindo um alerta caso seja detectado que o motorista está 
cansado ou distraído; alertar para avisar sobre a presença de pedestres, 
ciclistas e motociclistas em pontos cegos; reduzir as lesões com o empre-
go de cinto de segurança inflável, acionado no momento da colisão; entre 
muitas outras inovações.

Evidentemente que em outros setores industriais também se verifica 
o desenvolvimento de produtos inovativos. Uma área em particular que 
requer a geração de soluções inovadoras é a de tecnologia agrícola. De 
acordo com Mims (2015), vive-se em um planeta que tem 7 bilhões de 
habitantes e que deve ter que alimentar aproximadamente 9 bilhões de 
pessoas até 2050. Segundo o jornalista, a Organização das Nações Uni-
das para Alimentação e Agricultura (FAO) prevê que os agricultores terão 
que produzir 70% mais calorias até 2050, em menos área plantada e com 
menos água do que atualmente. É possível reduzir as perdas da lavoura, 
de modo a aumentar a produtividade? Aumentar a área cultivada? Pro-
duzir mais alimentos sem que haja devastação do ambiente, preservando 
o solo e a água para as gerações futuras? Nota-se um crescente uso de 
eletrônica embarcada nas máquinas agrícolas, caracterizando a produ-
ção de produtos inovativos, que permite um maior controle dos insumos 
depositados no solo e nas plantas, por exemplo, assim como a geração 
de informações em tempo real sobre as áreas cultivadas, possibilitando 
melhorar a produtividade das lavouras. Cita-se também o uso de Drones 
para monitoramento aéreo das áreas cultivadas, registrando e enviando 
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imagens para a tomada de decisões referente a aplicação de produtos 
fitossanitários, entre outras inovações.

 Considerações finais

O desenvolvimento de produtos inovativos é uma tarefa complexa que 
requer o uso de conhecimentos especializados, dos melhores recursos e 
metodologias. Seja qual for o tipo de produto a ser desenvolvido, seu pro-
jeto deve abranger diversas etapas, as quais conduzem a elaboração pro-
gressiva e completa do produto, até o lançamento no mercado. Este pro-
cesso de desenvolvimento de produtos é o espaço disponível para gerar 
inovações, fator-chave para a competitividade empresarial e, ao mesmo 
tempo, condição fundamental para a sustentabilidade do planeta.

REFERÊNCIAS 

BACK, N. et al. Projeto integrado de produtos: planejamento, concepção e mode-
lagem. Barueri: Manole, 2008.

BARROSO NETO, E. Desenho Industrial: desenvolvimento de produtos – Oferta 
Brasileira de Entidades de Projeto e Consultoria. Brasília: CNPq/Coordenação Edi-
torial, 1982.

CAPUTO, V. O Carro pode ser uma demonstração do futuro dos automóveis. 
Exame, 2015a. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/tecnologia/galerias/
carros-high-tech/carro-eo-pode-ser-uma-demonstracao-do-futuro-dos-automo-
veis#carro-eo-pode-ser-uma-demonstracao-do-futuro-dos-automoveis>. Acesso 
em: 22 out. 2015.

CAPUTO, V. Trocar carros por elétricos diminuiria em 90% gases estufa. Exame, 
2015b. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/tecnologia/galerias/carros-hi-
gh-tech/carro-eo-pode-ser-uma-demonstracao-do-futuro-dos-automoveis#car-
ro-eo-pode-ser-uma-demonstracao-do-futuro-dos-automoveis>. Acesso em: 22 
out. 2015.

CORAL, E. et al. Visão geral da metodologia NUGIN. In: CORAL, E.; OGLIARI,  A.; 
FRANÇA, A. Gestão integrada da inovação: estratégia, organização e desenvolvi-
mento de produtos. (Org.). São Paulo: Atlas, 2008. p. 28-44.



137

GOMES, L. V. N. Criatividade: projeto, desenho, produto. Santa Maria: sCHDs, 2001.

MIMS, C.  To feed billions, farms are about data as much as dirt. The Wall Street 
Journal, 2015. Disponível em: <http://www.wsj.com/articles/to-feed-billions-far-
ms-are-about-data-as-much-as-dirt-1439160264>. Acesso em: 21 out. 2015.

MONTANHA JUNIOR, I. et al. Importância, definições e modelos de inovação. In: 
CORAL, E.; OGLIARI,  A.; FRANÇA, A. (Org.). Gestão integrada da inovação: estra-
tégia, organização e desenvolvimento de produtos. São Paulo: Atlas, 2008. p. 1-13.

NAVEIRO, R. M.; GOUVINHAS, R. P. Projeto do produto, competitividade e inova-
ção. In: ROMEIRO FILHO, E. (Coord.). Projeto do produto. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2010. p.43-65

OECD. Manual de Oslo: proposta de diretriz para coleta e interpretação de dados 
sobre Inovação Tecnológica. FINEP, 2004.

PAUL, G.; GUIMARÃES, C. O censo da inovação. 2005. Exame. Disponível em 
<http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/840/noticias/o-censo-da-ino-
vacao-m0054689#_=_>. Acesso em: 12 abr. 2010.

ROMANO, L. N. Desenvolvimento de máquinas agrícolas: planejamento, projeto 
e produção. São Paulo:  Blücher, 2013.

ROMANO, L. N. Modelo de referência para o processo de desenvolvimento de 
máquinas agrícolas. 2003. 266p. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) – 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis.

ROZENFELD, H. Gestão de desenvolvimento de produtos: uma referência para a 
melhoria do processo. São Paulo: Saraiva, 2006.

SALOMÃO, K. As 50 empresas mais inovadoras de 2015, para 
o MIT. Exame, 2015. Disponível em: <http://exame.abril.
c o m . b r / n e g o c i o s / n o t i c i a s / a s - 5 0 - e m p r e s a s - m a i s - i n o v a d o r a s 

-de-2015-para-o-mit>. Acesso em: 22 out. 2015.

STEMMER, C. E. Projeto e construção de máquinas: regras gerais de projeto, ele-
mentos de máquinas. Porto Alegre: Globo, 1974.

ULRICH, K. T.; EPPINGER, S. D. Product design and development. New York: Mc-
Graw-Hill, 1995.



138

As Perspectivas dos Serviços Ecossistêmicos 
Frente aos Desafios da Atualidade
Ana Paula Rovedder1

Maureen de Moraes Stefanello2

1 Introdução

O cenário de degradação ambiental da atualidade tem origem em uma 
visão antropocêntrica e utilitarista do meio natural, usufruindo dos recursos 
naturais, com a percepção errônea de que esses são inesgotáveis. A expansão 
da ocupação humana, o aumento dos níveis de consumo e a redução de áreas 
naturais têm sido apontadas como causas principais da perda da biodiversida-
de e mudanças climáticas globais (BAUERMANN et al., 2008; FAO, 2013).

Dessa forma, é imprescindível o entendimento sobre os serviços ecos-
sistêmicos prestados pelos remanescentes naturais e qual o papel que 
desempenham. Além disso, é necessário dominar melhor os mecanismos 
de interação entre os fatores que promovem a alteração da capacidade 
de fornecimento e qualidade de tais serviços. Estudos em ecossistemas 
naturais talvez sejam um dos mais importantes setores de pesquisas a ser 
aprimorados, devido à necessidade de gerar conhecimento dos aspectos 
que regem a dinâmica desses locais, bem como a divulgação dos inúmeros 
bens e serviços prestados (FAO, 2013).

No Rio Grande do Sul, o debate quanto ao tema precisa avançar muito, 
em face da velocidade com que os recursos naturais têm sido alterados. 
Reforço deve ser dado à discussão prática quanto à interação entre conser-
vação dos recursos naturais e sistemas produtivos.  

O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Recuperação de Áreas Degrada-
das (NEPRADE), da Universidade Federal de Santa Maria, desenvolve pro-

1 Prof. Adj. IV, Depto de Ciências Florestais/UFSM - Núcleo de Estudos e Pesquisas em 
Recuperação de Áreas Degradadas (Neprade).
2 Eng. Florestal, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola/UFSM 

- Núcleo de Estudos e Pesquisas em Recuperação de Áreas Degradadas (Neprade)..
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jetos que têm por objetivo ressaltar serviços ecossistêmicos, como forma 
de valorizar a conservação e/ou restauração das áreas naturais – notada-
mente, áreas de preservação permanente (APPs) e unidades de conserva-
ção (UCs). Parte-se do pressuposto de que uma sociedade que não conhe-
ce seus recursos naturais e não domina formas de utilização sustentável 
destes, não valoriza sua existência e não desenvolve, portanto, motivações 
para conservá-los.

Neste trabalho, abordaremos serviços ecossistêmicos em suas defini-
ções e importância e os desafios atuais que se impõem frente à fragmenta-
ção de habitats e à necessidade de sua valorização, como forma de melho-
rar o relacionamento da sociedade com suas áreas naturais.

2 Serviços ecossistêmicos

A vida em sociedade, tal qual a conhecemos, bem como a vida das de-
mais espécies do globo, está atrelada à necessidade de autoperpetuação 
dos sistemas naturais e à contínua capacidade de provisão de funções e 
serviços ecossistêmicos (SUKHDEV, 2008).

O conceito de funções ecossistêmicas é relevante no sentido de que, 
por meio delas, se dá a geração dos chamados serviços ecossistêmicos, 
que são os benefícios diretos e indiretos obtidos a partir dos ecossistemas 
(ANDRADE; ROMEIRO, 2009). Cabe ressaltar que serviços ecossistêmicos 
se definem a partir de uma visão antropocêntrica, ou seja, são serviços 
prestados pelas formações naturais que beneficiam/viabilizam a vida em 
sociedade tal qual a conhecemos. 

A função ecossistêmica é o resultado das interações entre componen-
tes bióticos e abióticos, formando processos fundamentais para o funciona-
mento do sistema, tais como produção de biomassa, ciclagem de nutrien-
tes, recarga de aquíferos, conservação da biodiversidade, etc. (DE GROOT 
et al., 2002). Serviços ecossistêmicos passam a ser entendidos, portanto, 
quando tais funções, inerentes aos sistemas naturais, são observados sob 
a ótica da sociedade humana, ou seja, quando tais funções e processos 
passam a produzir bens e serviços que podem ser valorizados e valorados 
pela humanidade. A Figura 1 apresenta algumas funções e processos dos 
sistemas naturais e suas interrelações com os serviços ecossistêmicos.
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Figura 1 – Fluxograma da interação entre estruturas e processos ecossistêmi-
cos e sua visibilidade como bens e serviços para a sociedade humana

Fonte: (Adaptado de DE GROOT et al., 2002).

Outro conceito importante é o de capital natural, considerado como a 
totalidade dos recursos naturais disponíveis que rendem benefícios à so-
ciedade e aos quais pode ser atribuído um valor monetário. Esse conceito 
foi desenvolvido a partir da economia ambiental clássica, na tentativa de 
atribuir-se valoração econômica aos recursos naturais, os quais passam, 
nessa abordagem, a ser tratados como “patrimônio” natural (CONSTANZA 
et al., 1997; ANDRADE; ROMEIRO, 2009).

Ambas as abordagens surgem como forma de caracterizar a impor-
tância das áreas naturais e como alternativas para mitigar sua destruição, 
sensibilizando a sociedade. Na prática, porém, dar visibilidade à totalidade 
de serviços ecossistêmicos e efetivar políticas e programas de manutenção 
destes, esbarra na complexidade de se aliar interesses tão diversos quanto 
divergentes, em uma sociedade que ainda não aprendeu a valorizar seu 
patrimônio natural. 

2.1 A perspectiva brasileira 

O Brasil é o país que abriga o maior número de espécies de plantas, 
animais e microrganismos do mundo, detentor de um enorme capital na-
tural (SILVA et al., 2011) que se reflete no elevado potencial para a geração 
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de oportunidades, como o desenvolvimento de novos alimentos, fármacos, 
bioterápicos, madeiras e fibras, além do turismo ecológico. 

Esse fato deveria favorecer o desenvolvimento de estratégias socio-
econômicas para a população brasileira. No entanto, apesar de tamanha 
riqueza, o Brasil carece de políticas e programas eficientes para o uso sus-
tentável e conservativo de sua biodiversidade, que valorize o etnoconhe-
cimento e as comunidades tradicionais (ROVEDDER et al., 2016) além de 
propiciar o entendimento e conscientização da população sobre essa res-
ponsabilidade (RODRIGUES, 2014).

As áreas naturais, em especial as florestas nativas, oferecem uma in-
finidade de bens e serviços ecossistêmicos, como madeira e extrativos e 
serviços indiretos ou intangíveis, mas que garantem a sustentabilidade das 
diversas atividades econômicas. No entanto, muitas vezes são vistas como 
empecilho a uma maior obtenção de renda na propriedade rural, o que 
leva à sua substituição (ROVEDDER et al., 2016).

Dentre os serviços prestados estão o controle dos processos erosivos, 
regulação da disponibilidade e qualidade das águas dos rios e nascentes, 
recarga de aquíferos, estabilidade térmica, sequestro de carbono, cicla-
gem de nutrientes, filtragem de moléculas e partículas, refúgio para con-
trole biológico de pragas e doenças, conservação da biodiversidade (COS-
TANZA et al., 1997; MARTINS, 2009; SILVA et al., 2011; RODRGUES, 2014).

As matas nativas também abrigam espécies de polinizadores, respon-
sáveis por um dos serviços ecossistêmicos mais diretamente ligados à 
economia nacional: a produtividade de importantes culturas comerciais. 
A polinização é responsável por cerca de 50% da produção de soja; 45 a 
75% da produção de melão; 40% da produção de café; 35% da produção 
de laranja; 88% da produção de caju; 43% da produção de algodão; 14% da 
produção de pêssego e 100% da produção de maracujá (SILVA et al., 2011). 

Além da questão biológica e dos serviços ecossistêmicos, pequenos 
fragmentos de vegetação nativa mantidos no meio rural e urbano têm 
importante papel para diminuir o isolamento dos poucos fragmentos 
maiores, funcionando como trampolins ecológicos (RODRIGUES, 2014). 
Sem esses fragmentos, os “fluxos biológicos” seriam muito prejudicados, 
ocasionando e acelerando ainda mais o processo de extinção de espécies 
(SILVA et al., 2011).
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A vegetação nativa em áreas de preservação permanente (APP) pro-
tege áreas estratégicas, como aquelas com maior risco de erosão de solo 
ou que servem para recarga de aquífero, além de ter papel importante 
na conservação da biodiversidade (SILVA et al., 2011). Dentre as diversas 
funções que as APPs desempenham podemos elencar:

Estabilização de taludes e encostas: A vegetação nativa estabiliza ta-
ludes e encostas e auxilia a manter os meandros dos rios. Consequente-
mente, reduz potencial erosivo e de assoreamento, aumenta infiltração de 
água no solo e ameniza potenciais riscos de desabamentos e inundações 
(TSUKAMOTO; KUSAKABE, 1984; SILVA et al., 2011; RODRIGUES, 2014).

Retenção de sedimentos e moléculas: o emaranhado de raízes e resí-
duos vegetais que formam as superfícies e subsuperfícies das áreas natu-
rais aumentam a rugosidade e auxiliam a reter sedimentos provenientes 
de áreas a montante. A deposição contínua desses resíduos mantém ou 
eleva as cargas elétricas no solo, que são responsáveis por reter elementos 
nutrientes e tóxicos, atuando, assim, como um filtro natural (OSBORNE; KO-
VACIC, 1993; SILVA et al., 2011; PIAIA et al., 2015).

Reduz a temperatura da água e do solo: A vegetação possibilita redução 
de amplitude térmica, regulando a temperatura e a umidade do ar, propor-
cionando conforto térmico. Quando esse efeito é realizado sobre margens 
de mananciais hídricos, auxilia a manter a diversidade da ictiofauna (WAGT-
SUMA, 2002; RODRIGUES, 2014; PIAIA et al., 2015).

Conservação da biodiversidade: Faixas contínuas de vegetação natu-
ral, como em APPs de matas ciliares e encostas, favorecem a formação 
de corredores ecológicos, conectando paisagens, o que favorece o fluxo 
gênico, garantindo diversidade ecológica e genética (MARTINS, 2009; RO-
DRIGUES, 2014).

Sequestro de carbono atmosférico: contribuem para a fixação de dió-
xido de carbono, um dos principais gases de efeito estufa (NOBRE, 2002; 
SANQUETTA et al., 2002).

Beleza cênica e recreação: Áreas naturais contribuem para conforto 
visual e bem-estar da população, serviços que favorecem o aumento de 
potencial turístico, podendo servir como alternativa de renda (CONSTAN-
ZA et al., 1997; PIAIA et al., 2015).
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A legislação ambiental brasileira obteve importantes avanços; entre-
tanto, necessita de revisões para adequar-se à realidade atual, devido à res-
ponsabilidade que um país adquire ao ser considerado o mais megadiverso 
do planeta. Retrocessos em relação à legislação terão graves e irreversíveis 
consequências ambientais, sociais e econômicas (SILVA et al., 2011).

Um exemplo é a Lei de Proteção da Vegetação Nativa (Lei nº 
12.651/2012) que, por suas contradições, tem gerado diferentes interpre-
tações, o que dificilmente contribuirá para a conservação e preservação da 
vegetação nativa, tampouco para a valorização dos serviços ecossistêmicos.

Não está claro para a sociedade que a manutenção da capacidade pro-
dutiva dos sistemas econômicos depende, em grande parte, do uso racional 
dos recursos naturais (RODRIGUES, 2014). A expansão de áreas produtivas 
sobre remanescentes de vegetação nativa, sob o argumento de crescimen-
to econômico, tem levado à redução dos serviços ecossistêmicos. Muitas 
vezes é feita sem a observação dos níveis de fragilidade e de aptidão para 
receber determinada atividade econômica, o que gera impactos ambien-
tais que, em determinados casos, podem ser irreversíveis, dada a baixa 
resiliência das áreas afetadas (COSTA; VOLTOLINI, 2013; ALBUQUERQUE, 
et al., 2015). Observa-se assim, um efeito de retroalimentação do sistema: 
não há mais os serviços ecossistêmicos que garantiriam a sustentabilidade 
ecológica da área como também não há mais a sustentabilidade econômi-
ca, devido à degradação dos próprios fatores de produção. 

O papel das políticas de planejamento territorial e da legislação perti-
nente ao uso dos recursos naturais é fundamental. Para exemplificarmos 
as contradições existentes, podemos citar a redução da largura mínima de 
áreas de vegetação nas margens dos rios e córregos pela Lei 12.651/2012, 
hoje apontadas, por diversos estudos, aquém do necessário para a real 
conservação dos serviços ecossistêmicos (CASATTI, 2010; BRANCALION et 
al., 2016). Em alguns cenários, pela nova lei, a redução dessas APPs chegou 
a estarrecedores 99%, em comparação ao Código Florestal de 1965 (BRAN-
CALION et al., 2016) como, por exemplo, em cursos d’água permanentes 
ou intermitentes com mais de 500 m de largura, em propriedades de até 
1 módulo fiscal (MF). Considerando que os módulos fiscais variam entre 
municípios, que a tendência é de que haja um padrão de repetição do MF 
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por paisagem e que estas não ocorrem de forma isolada, ou seja, estão 
integradas de forma sistêmica, é fácil perceber que o que ocorre em uma 
região poderá afetar as demais subsequentes. Silva (2003) apresenta um 
compilado de diversos estudos em que analisou a necessidade de larguras 
de APPs de matas ciliares, conforme o serviço ecossistêmico (Figura 2). 

Figura 2 – Relação de larguras recomendadas de faixas ciliares de acordo com os 
serviços ecossistêmicos.

Fonte: (SILVA, 2003).

Há divergência entre a definição científica de largura de APPs para 
efetividade de um dado serviço ecossistêmico e as determinadas pela Lei 
12.651/2012, atribuídas conforme uma escala arbitrária de largura dos cur-
sos d’água. A comunidade científica tem argumentado fortemente quanto 
à precariedade de manutenção dos serviços ecossistêmicos, comprometi-
da quando se atribui uma largura de vegetação ciliar de forma generalista 
(CASSATI, 2010; SILVA, 2011; RODRIGUES, 2014; BRANCALION, 2016).

Outra abordagem pode ser dada às perspectivas de conservação dos 
serviços ecossistêmicos, a da valoração econômica. Segundo Young e Faus-
to (1997), a valoração dos serviços ecossistêmicos ajuda a reconhecer e 
avaliar as decisões e as legislações e quais as iniciativas econômicas po-
dem interferir sobre determinado bem natural. 

Atribuir valor a tais serviços pode ser uma alternativa para modificar a 
percepção da sociedade em direção a uma maior valorização. Essa valora-
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ção pode gerar incentivos para a recuperação de áreas degradadas, manu-
tenção de APPs e reserva legal e manejo sustentável dos recursos naturais 
(SÁ, 2009). A Lei 12.651/2012 prevê a possibilidade de desenvolvimento de 
programas de compensação financeira por conservação dos serviços ecos-
sistêmicos, principalmente, na pequena propriedade rural. Tais programas 
podem ser feitos em nível federal e estadual.

Rossato et al. (2014) apresentam uma proposta de aplicação de com-
pensação financeira por preservação ambiental (CFPA) para pequena pro-
priedade rural no município de Nova Palma, região central do Rio Grande do 
Sul. Os autores encontraram um valor de CFPA que correspondeu a 18,28% 
da renda bruta total anual da família, o que ressalta a significância dessas 
áreas em termos de valoração. O que se nota, no entanto, é uma lentidão 
na tomada de decisões para que tais ações se efetivem e abandonem o 
plano meramente experimental, tornado-se programas permanentes.

Estudos direcionados, em que se prioriza uma abordagem prática so-
bre as reais condições do meio, podem auxiliar na elaboração de políti-
cas e programas para preservação, conservação e recuperação das áre-
as naturais, além de subsidiar a legislação pertinente. Albuquerque et al. 
(2015), por exemplo, alertam para a necessidade de uma visão integradora 
quando na análise da paisagem para redução de riscos de degradação do 
solo, sob pena de programas e políticas estarem fadados ao fracasso. Essa 
abordagem pode ser expandida para a conservação de todos os recursos 
naturais e talvez seja um dos maiores desafios da atualidade: o entendi-
mento de que estes ocorrem e são conservados ou impactados de forma 
sistêmica. Sendo assim, a forma de manejo aplicada em uma propriedade 
rural influi nas propriedades do seu entorno que, por sua vez, influencia-
rão no estado de conservação de toda a bacia hidrográfica onde se encon-
tram e assim por diante, em um efeito cascata que pode ser positivo, no 
caso de aplicação de programas de conservação ou negativo, na forma de 
propagação em cadeia dos efeitos de degradação. 

O entendimento sobre o que são e quais são os serviços ecossistêmi-
cos unicamente através de conceitos, na maioria das vezes, é ineficien-
te. Entretanto, quando estudos e pesquisas que contribuem com o tema 
chegam de uma forma mais prática à população, podem surtir efeitos 
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mais consistentes. Nesse sentido, propostas como compensação financei-
ra, aplicação efetiva da legislação ambiental e de políticas e programas 
de conservação, baseadas em uma visão sistêmica da questão ambiental, 
constituem ferramentas úteis. No entanto, a aplicação prática dessas abor-
dagens ainda está muito aquém do potencial brasileiro e das necessidades 
prementes da atualidade.
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Alfabetização Científica em Ciências 
Morfológicas para a Promoção da Saúde
Lilian Fenalti Salla1

O projeto Alfabetização Científica em Ciências Morfológicas para a 
Promoção da Saúde (ACCMPS) surgiu de observações inferidas a partir do 
exercício da docência há 24 anos no Departamento de Morfologia da Uni-
versidade Federal de Santa Maria. Também colaboraram para a ideia em-
brião deste projeto experiências vividas através de ações extensionistas 
realizadas nas redes municipal, estadual e particular das Escolas de Ensino 
Médio e Fundamental da cidade de Santa Maria.

Os alunos egressos da escola, em sua maioria, trazem grandes defici-
ências em relação a conceitos científicos relativos às estruturas biológicas 
do corpo humano bem como suas reações frente a agentes patogênicos. 
Este fato deve-se, em grande parte, à parca abordagem, no ambiente esco-
lar, de temas relativos às patologias prevalentes e seus agentes etiológicos.

Nesse sentido, recentes pesquisas realizadas por alunos e professores 
do grupo ACCMPS têm confirmado dados preocupantes em relação à abor-
dagem de temas relevantes para a saúde no ambiente escolar. 

Nas pesquisas realizadas junto aos livros didáticos indicados pelo Pla-
no Nacional do Livro Didático (PNLD) adotados nas escolas públicas, ob-
servou-se que o tema obesidade foi abordado em apenas 29% dos livros 
(MAIA; SALLA, 2015); sendo o mesmo índice, 29%, encontrado também 
para doenças cardiovasculares (MADERS; SALLA, 2015). Em relação ao 
tema amamentação, apenas 33% dos livros avaliados abordavam esse con-
teúdo, entretanto, de forma superficial (PAIM; SALLA, 2015). Outros temas 
pesquisados foram alcoolismo (DUARTE; SALLA, 2015) e doenças sexual-
mente transmissíveis (CAIXETA; SALLA, 2015), sendo que foram abordados 
em 28% e em 35% respectivamente. O câncer de pele foi abordado em 
33% dos livros didáticos investigados (DONADEL; SALLA, 2015). O tema an-

1 Departamento de Morfologia – Universidade Federal de Santa Maria.
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ticoncepção foi encontrado em apenas 37,5% dos livros de Ensino Médio 
avaliados (CAPELETTI; SALLA, 2015). O tema mais negligenciado nos livros 
indicados pelo PNLD foi diabete mellitus que apareceu em apenas 13% 
da amostra avaliada (ROSA; SALLA, 2015), o que denuncia o descaso com 
temas relevantes em saúde, uma vez que esta patologia é responsável por 
altos índices de mortalidade com perda importante na qualidade de vida. 
Parasitoses foi o tema mais abordado segundo as pesquisas realizadas nos 
livros didáticos indicados pelo PNLD, 56% desses livros contemplavam o 
tópico (DESSBESELL; SALLA, 2015).  

Não obstante a esses resultados, um estudo anterior demonstrou que 
o tema fumo passivo não era abordado nos livros utilizados nas escolas 
(SALLA, 2010), o que só reforça o descaso com temas em relação aos quais 
a alfabetização científica certamente colaboraria para a melhora da quali-
dade de vida da população.

Diante desse contexto, buscando colaborar para diminuir essa lacuna 
no ensino em ciências nas escolas, emergiu o Projeto Alfabetização Cientí-
fica em Ciências Morfológicas para a Promoção da Saúde. O objetivo geral 
do projeto é, através da articulação dos conceitos científicos em Histologia, 
Anatomia e Fisiopatologia com o contexto do aluno, fomentar a aproxima-
ção do cidadão comum com a ciência, instrumentalizando-o, assim, para 
o exercício da cidadania no que diz respeito a sua saúde e sua qualidade 
de vida. Os objetivos que norteiam as pesquisas e ações do projeto con-
templam desde a avaliação das concepções prévias dos alunos acerca de 
determinado tema em saúde até a elaboração de materiais instrucionais 
interativos que abarquem as estruturas do sistema biológico e sua reação 
fisiopatológica frente aos fatores patogênicos. Também fazem parte dos 
objetivos do grupo a avaliação da abordagem de temas relativos à saú-
de nos livros didáticos indicados pelo PNLD, a realização de oficinas no 
ambiente escolar nas quais os alunos possam interagir com os materiais 
instrucionais e, finalmente, a fomentação de uma postura crítica do aluno 
frente aos fatores patogênicos controláveis ou evitáveis. Assim, as ações 
do projeto geram categorias que balizam o estabelecimento de estratégias 
de ação junto aos educadores, alunos e comunidade no intuito de eliminar 
ou diminuir os fatores patogênicos de determinada patologia.
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 A alfabetização científica

Muito tem se falado sobre alfabetização científica quando se trata de 
difusão do conhecimento produzido nas universidades para o cidadão co-
mum. Pulverizar o conhecimento científico entre a população é uma forma 
de dar um retorno à mesma em relação ao que esta espera de uma co-
munidade acadêmica que trabalha alavancada pelo paradigma da ciência, 
tecnologia e sociedade.

Segundo Chassot (2003), alfabetização científica é um conjunto de 
conhecimentos que instrumentaliza o cidadão para que faça uma leitura 
do mundo onde vive e, assim, possa realizar transformações em busca da 
melhor qualidade de vida. Para Santos (2007), alfabetizar cientificamente 
é articular os conhecimentos adquiridos em ciências com o cotidiano da 
vida.  Acevedo-Díaz, Vázquez e Manassero (2003) destacam que a alfabe-
tização científica dá ao cidadão comum a capacidade de usar a ciência na 
vida cotidiana para tomar decisões.

Nesse sentido, considerando-se que uma das principais causas de in-
cidência das patologias evitáveis ou controláveis é justamente a falta de 
conhecimento científico a respeito dos fatores patogênicos das mesmas, 
a alfabetização científica mune o indivíduo de conhecimentos que lhe 
permitam agir no sentido da prevenção e controle dessas morbidades. 
Como exemplo, podem-se citar a obesidade, as doenças cardiovascula-
res, o tabagismo, o diabete mellitus, o alcoolismo e o câncer.

Existem várias formas de se realizar a alfabetização científica, entre-
tanto, para Wartha (2011), todas elas devem ter como pilares centrais a 
contextualização do conhecimento científico no cotidiano do indivíduo e 
o estímulo à tomada de postura frente aos fatos. No caso da alfabetização 
científica em saúde, deve haver uma articulação do conhecimento adqui-
rido em ciências com o cotidiano do indivíduo de forma que ele possa ler e 
compreender seu universo e, a partir dessa leitura, tomar decisões frente 
aos fatores patogênicos controláveis e evitá-los na medida do possível.
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 O projeto alfabetização científica em ciências morfológicas para 
 a promoção da saúde

A partir da vivência no ambiente escolar através da realização de proje-
tos de extensão do grupo ACCMPS, emergiram alguns temas de interesse 
para trabalhar com os alunos. Em um primeiro momento, norteados pelos 
critérios da prevalência das patologias e sua pouca abordagem nas esco-
las, elencaram-se alguns temas relevantes para o trabalho do grupo, quais 
sejam: poluição tabágica ambiental (PTA), fumo passivo (FP), alcoolismo, 
obesidade, alimentação, diabete mellitus, doenças cardiovasculares (DCV), 
doenças sexualmente transmissíveis (DST), amamentação, anticoncepção, 
câncer, doenças infecto parasitárias (DIP).

Diante do exposto, surgiram categorias que foram importantes baliza-
dores para o trabalho de campo do Grupo ACCMPS:

- O nível de alfabetização científica dos alunos e dos professores acerca 
de determinado tema de saúde. 

- A abordagem do tema nos livros utilizados nas escolas.
- Qual seria a melhor forma de alfabetização científica em relação à 

determinada patologia para mudar o status quo em relação aos fatores 
etiológicos da mesma.

- A proposta de elaboração de materiais instrucionais lúdico-interativos 
que contemplam a reação fisiopatológica das estruturas biológicas (sis-
temas, tecidos, células) frente aos fatores etiológicos. Essas ferramentas, 
elaboradas pelos alunos e professores do Grupo ACCMPS, são amplamen-
te divulgadas entre os alunos, professores e comunidades de forma a di-
fundir esse conhecimento científico.

- Após as ações de extensão, o Grupo ACCMPS avalia o impacto do ma-
terial instrucional sobre as concepções dos alunos acerca da patologia e 
seus fatores etiológicos.

Assim, surgiram vários projetos de extensão contemplando os temas 
elencados. Apresentar-se-á, abaixo, um dos projetos realizados dentro da 
proposta de alfabetização científica em ciências morfológicas para a pro-
moção da saúde. 
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 Fumo passivo: das concepções à utilização de uma ferramenta 
 pedagógica sobre o tema entre alunos de ensino fundamental

Este projeto teve como temas centrais o fumo passivo e a Poluição Ta-
bágica Ambiental pela perspectiva da Alfabetização Científica em Ciências 
Morfológicas para a Promoção da Saúde.

A poluição tabágica ambiental (PTA) e o fumo passivo (FP) figuram en-
tre as principais causas de morbi-mortalidade da população. O FP é consi-
derado a 3ª maior causa de morte evitável no mundo, sendo responsável 
por doenças cardiovasculares e respiratórias, vários tipos de câncer, abor-
to, parto prematuro, baixo peso ao nascer, síndrome da morte súbita do 
lactente (morte do berço), dificuldade de aprendizagem, entre outras 
patologias (OMS, 2007). Estima-se que um terço da população mundial 
e a metade da população infantil (de 0 a 15 anos de idade) são fumantes 
passivos (OMS, 2007). 

Poluição por tabaco ambiental é a contaminação do ar por derivados 
da queima de cigarros e assemelhados. Fumo passivo é a inalação do ar 
contendo PTA, mas também é considerado quando o feto recebe as subs-
tâncias tóxicas que atravessam a barreira placentária e o lactente recebe 
nicotina através do leite materno (OMS, 2007). A PTA é responsável por 
80% da poluição dos ambientes internos (indoor air), e grande parte das 
pessoas (80-90%) passa a maior parte do seu tempo dentro de ambientes 
fechados (LEE; AWBI, 2004) expostas à PTA. Os dois principais componen-
tes da PTA são a fumaça exalada pelo fumante (corrente primária) e a fu-
maça que sai da ponta do cigarro (corrente secundária), sendo esta última 
a que contém maior quantidade de substâncias tóxicas (USDHHS, 2006). 
Existem cerca de  4720 substâncias identificadas na PTA tais como nicotina, 
cianeto de hidrogênio, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, benzeno, 
nitrosaminas, amônia, formaldeído, alguns carcinógenos e mutagênicos. 
Dependendo do número de horas de exposição à PTA, o fumante passivo 
pode conter no sangue, urina e saliva, quantidades de nicotina equiva-
lentes àquelas encontradas em fumantes que fumam de 1 a 10 cigarros/
dia (BRASIL, 2004).  A Associação Americana de Proteção Ambiental clas-
sificou a fumaça da PTA como carcinógeno humano “A”, para o qual não 
há limiar para efeitos danosos (USEPA, 1992). Existe uma relação causal 
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entre exposição ao fumo passivo e morte por doenças cardíacas, enfisema 
e acidente vascular cerebral (AVC) bem como câncer de pulmão, de mama 
e seios para-nasais, conjuntivite, rinite, agravamento da asma, otite (que 
é a causa mais comum de surdez na infância) e Síndrome de Morte Súbi-
ta do Lactente. De acordo com a OMS, a metade dos casos de Síndrome 
de Morte Súbita do Lactente está associada ao tabagismo materno e 13% 
das otites registradas nos Estados Unidos foram desencadeadas pelo fumo 
passivo (OMS, 2007). Outro estudo demonstra uma forte evidência que 
crianças expostas no seu ambiente doméstico ao fumo passivo têm um 
risco maior de sofrer de doenças agudas do trato respiratório como bron-
quite, bronquiolite, pneumonia e asma (BROWSON et al., 2002). Em 1992 
a USEPA calculou que a exposição ao fumo passivo resultou em 26.000 
novos casos de asma entre crianças, por ano, somente naquele país. 

Assim, observa-se que o sistema respiratório é um dos sistemas mais 
atingidos pelos efeitos da PTA sobre o corpo humano, principalmente no 
que tange à população infantil fumante passiva.

O Sistema Respiratório divide-se em porção condutora (nariz, nasofa-
ringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos terminais) e porção respi-
ratória (bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e alvéolos). A porção 
condutora condiciona o ar para que o mesmo entre nos pulmões, ou seja: 
filtra-o, umidifica-o e aquece-o enquanto a porção respiratória faz a troca 
gasosa entre o ar alveolar e o sangue. A porção condutora da árvore res-
piratória é recoberta em sua luz pela mucosa respiratória que contem um 
epitélio pseudo-estratificado colunar ciliado com células caliciformes (epi-
télio respiratório) composto por variados tipos celulares dentre eles a Cé-
lula Colunar Ciliada e a Célula Caliciforme (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013).

As principais reações fisiopatológicas nas vias respiratórias de fuman-
tes ativos e/ou passivos são o aumento na produção de muco pelas Células 
Caliciformes e a diminuição dos movimentos ciliares das Células Ciliadas. 
Estas alterações podem ser interpretadas como uma resposta adaptativa 
da mucosa respiratória quando submetida a uma agressão crônica. Entre-
tanto, o aumento na produção de muco pelas Células Caliciformes torna o 
lençol mucoso mais espesso e pesado o que dificulta sua mobilização até 
a faringe pelo movimento ciliar que está diminuído. Assim, há o acúmulo 
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de secreção nas vias respiratórias propiciando o surgimento de inúmeras 
patologias (Lubianca, 1996; Cendon, 1997; Hopkins, 2001; Rovers 2004).

Entretanto, apesar de a PTA e o fumo passivo figurarem entre as prin-
cipais causas de morte evitáveis, esses temas são pouco abordados ou até 
mesmo ignorados no ambiente escolar.  Assim, o Projeto “Fumo passivo: 
das Concepções à Utilização de uma Ferramenta Pedagógica sobre o Tema 
entre Alunos De Ensino Fundamental” trabalhou esses temas dentro da 
proposta de Alfabetização Científica em Ciências Morfológicas para a Pro-
moção da Saúde focando os efeitos do FP e da PTA especificamente sobre 
o sistema respiratório. 

Nesse sentido, articulando o conhecimento científico sobre o tema 
com o cotidiano do aluno, o projeto demonstrou metaforicamente as rea-
ções das principais estruturas biológicas do sistema respiratório aos agen-
tes deletérios da fumaça do cigarro. Buscando a alfabetização científica 
em relação a esse tema e visando uma proposta de prevenção ao fumo 
passivo pela perspectiva de uma educação em ciências comprometida 
com a promoção da saúde, definiram-se os seguintes objetivos para este 
projeto de extensão:

- investigar as concepções dos alunos de ensino fundamental (6º ao 9º 
ano) sobre o fumo passivo e PTA;

- avaliar a abordagem dos temas fumo passivo e poluição tabágica am-
biental nos livros didáticos de ciências indicados pelo PNLD utilizados no 
ensino fundamental;

- elaborar uma ferramenta pedagógica lúdico-interativa contemplando 
os efeitos do fumo passivo sobre o sistema respiratório;

- avaliar o impacto da ferramenta pedagógica sobre as concepções dos 
alunos após a interação destes com a mesma.

 A metodologia do projeto

O projeto de extensão foi realizado junto a alunos de ensino funda-
mental de escolas públicas e particulares de Santa Maria, RS, Brasil.

Os instrumentos utilizados para a coleta dos dados foram o questioná-
rio semiestruturado e a observação participante. Para a aproximação da 
realidade foi utilizada a teoria das Concepções Prévias e para a interpreta-
ção dos dados foi utilizada a Análise de Conteúdo e a Estatística Descritiva.
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O material instrucional utilizado no projeto foi elaborado sob a forma 
de cartilha, formato A5, impresso em processo Off-set, em seleção de cores 
(C,M,Y,K), a qual teve a arte-final realizada no programa Corel Draw 16.0. 
Esta ferramenta interativa permitiu que os alunos entrassem em contato 
com os conceitos científicos relativos ao tema e (re) configurassem perfis 
conceituais a respeito do mesmo. A ferramenta foi formatada utilizando 
uma História em Quadrinhos (HQs) intitulada “Pulmão e sua Turma”. Nes-
se enredo, o Pulmão, duas células do epitélio respiratório (Célula Colunar 
Ciliada e Célula Caliciforme) e o cigarro são personagens que representam, 
metaforicamente, as alterações estruturais e funcionais que ocorrem no 
sistema biológico a partir do contato com a PTA.

 Os resultados do projeto

Os resultados obtidos no projeto demonstraram que: 
- as concepções dos alunos de ensino fundamental acerca dos temas 

fumo passivo e PTA eram escassas e não condizentes com os conceitos 
científicos dos mesmos;

- a maioria dos alunos não se considerava fumante passiva embora a 
metade deles admitisse ter fumantes em casa. Esta divergência revela que 
os alunos têm poucos subsídios conceituais que lhes permitam enquadrar-

-se na condição de fumante passivo, muito embora o sejam, confirmando 
os pressupostos inicias do estudo em relação à escassez de conceitos for-
mais sobre os temas entre os alunos de ensino fundamental.

 - as concepções dos alunos variaram do “não entendimento” sobre o 
que é ser fumo passivo até a “compreensão condizente”, embora incom-
pletas, com o conceito científico do mesmo. Essas concepções mostraram-

-se fortemente associadas ao universo das drogas, da doença e da morte; 
- a abordagem dos temas nos livros de ciências mostrou-se reduzida, 

fragmentada e descontextualizada;
- a ferramenta pedagógica “Pulmão e sua Turma” mostrou-se útil na 

compreensão acerca do fumo passivo e da PTA bem como  seus efeitos 
sobre o sistema respiratório, uma vez que foram observadas evoluções 
nas concepções dos alunos após a interação com a mesma. Observou-se, 
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também, o estabelecimento de uma postura crítica dos alunos em relação 
ao fumo passivo e à PTA após a interação com a ferramenta pedagógica. 
Categorias inferidas no pós-teste revelaram concepções modificadas após 
a interação com a ferramenta. Exemplos de respostas: “Afaste-se de mim 
com esta fumaça!”, “Mamãe, pare de fumar! Eu não quero respirar esta 
fumaça!”, “A fumaça do cigarro estraga os pulmões!”.

 Apesar dos resultados obtidos não serem generalizáveis, eles são re-
veladores da escassez de conhecimentos formais sobre o fumo passivo e 
PTA entre os alunos de ensino fundamental e do descaso com o tema no 
âmbito escolar. É importante salientar que os referidos temas poderiam 
ser inseridos em praticamente todos os temas transversais propostos pe-
los Parâmetros Curriculares Nacionais, como Saúde, Ética, Meio Ambiente 
e Temas Locais e, assim, poderiam ser contemplados por todas as disci-
plinas do ensino fundamental, pois abarca aspectos biológicos, históricos, 
sociais, éticos e comportamentais. Não obstante, sabe-se a proposta de 
transversalidade dos PCNs exige do professor uma vontade política que 
transcende os aspectos didáticos e, se este é um desafio ao professor, não 
cabe a ele a exclusividade para o seu enfrentamento. É necessário um redi-
recionamento nos cursos de formação inicial e continuada de professores 
que se articule ao trabalho docente de modo a poder fornecer aos mes-
mos, condições materiais, profissionais e intelectuais capazes de assegu-
rar-lhes uma atuação educativa convergente para a alfabetização científica 
(DELIZOICOV; LORENZETTI, 2001).

Assim, a ferramenta pedagógica utilizada, embora necessite de repa-
ros, foi capaz de motivar os alunos a refletirem de forma crítica sobre o 
tema, esboçando assim, uma alfabetização científica em relação ao mes-
mo. Os aspectos inferidos pelas ações do projeto “Fumo passivo: das con-
cepções à utilização de uma ferramenta pedagógica sobre o tema entre 
alunos de ensino fundamental” contribuíram para alavancar propostas po-
lítico-pedagógicas que contemplaram não só o fumo passivo, que é a ter-
ceira maior causa de morte evitável e removível no mundo, mas também 
outros temas relativos à qualidade de vida e à saúde, estimulando, assim, 
a alfabetização científica em ciências morfológicas para a promoção da 
saúde através da educação em ciências.
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Imprensa e História: Notas Metodológicas 
Sobre um Estudo Baseado na Revista 
Espírita A Reencarnação
Bruno Cortês Scherer1

 Introdução

Os estudos acadêmicos sobre o espiritismo no Brasil têm proliferado 
nas últimas décadas, em diversas áreas de conhecimento. Um levanta-
mento realizado pelo pesquisador Tiago Paz e Albuquerque2 demonstra 
a penetração dessa temática no meio acadêmico, indicando um total de 
171 pesquisas, entre dissertações de mestrado e teses de doutorado, de-
senvolvidas entre os anos de 1982 e 2009, especialmente nas áreas de 
História, Sociologia e Antropologia, mas também em Psicologia, Letras, 
Educação, Comunicação Social, Ciência Política, Direito e Medicina.

No que tange às investigações históricas, identifica-se um desenvolvi-
mento crescente e marcado pelo diálogo interdisciplinar com a Antropo-
logia e a Sociologia das Religiões. Essa produção, somada a um número 
também significativo de estudos monográficos e artigos científicos, tem 
apresentado elementos importantes e proposto reflexões pertinentes 
para a compreensão do processo de introdução, difusão e consolidação 
do espiritismo no país.

Os enfoques são diversificados, dentre os quais se destacam as especi-
ficidades assumidas pela doutrina espírita no Brasil, o processo de unifica-
ção e de organização institucional do movimento espírita, bem como sua 
inserção no campo religioso e as relações estabelecidas com diferentes 
agentes sociais, expressas por tensões, diálogos e aproximações. Variadas 
também são as evidências de análise adotadas, dentre as quais a imprensa 
espírita se apresenta como um elemento privilegiado.

1 Doutorando em História. Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Fe-
deral de Santa Maria. Linha de Pesquisa “Cultura, Migrações e Trabalho”. Email: brunocs.
hist@gmail.com.
2 ALBUQUERQUE, T. P. O espiritismo em teses e dissertações (1982-2009). Caderno de 
Resumos. Rio de Janeiro: [s.n.], 2010. 
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Boletins, jornais e revistas vinculados ao espiritismo e suas instituições 
estão presentes como evidências históricas em muitos desses estudos na 
medida em que encerram uma grande variedade de elementos passíveis 
de análise e problematização pelos pesquisadores. Esse potencial justifi-
ca-se em razão da importância assumida pela imprensa para os grupos 
espíritas desde o contexto de elaboração do espiritismo. Com efeito, logo 
após a publicação de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec fundou a Revue 
Spirite, em 1858, considerado o primeiro periódico espírita do mundo, que 
se constituiu como um espaço de debate, defesa e propaganda para o nas-
cente movimento espírita francês (BETARELLO, 2009).

A adoção desse recurso por seus adeptos e propagandistas acompa-
nhou a difusão do espiritismo no Brasil, cujo primeiro periódico foi o jornal 
Eco d’Além Túmulo, fundado na Bahia, em 1865, pelo jornalista Luís Olím-
pio Telles de Menezes. A este se seguiram outras produções de circulação 
local, estadual e nacional, sendo o principal deles O Reformador, criado 
por Augusto Elias da Silva, em 1883, o qual, posteriormente, tornou-se 
órgão oficial da Federação Espírita Brasileira (FEB), contribuindo expres-
sivamente para a difusão de suas propostas em relação à organização do 
movimento espírita brasileiro (ARRIBAS, 2010).

Periódicos como O Reformador, bem como aqueles fundados por ou-
tras instituições representativas nacionais e também estaduais atuaram 
como meios de divulgação, mas também como espaços de sociabilidade 
e instrumentos de formulação teórica, comunicação, debate, defesa e or-
ganização institucional. Razão pela qual, especialmente tomada enquanto 
evidência de análise, a imprensa espírita coloca-se como um caminho pro-
missor para a investigação histórica, mas que, justamente por seu amplo 
potencial, apresenta diversos desafios de ordem metodológica.

Este artigo enfoca tais aspectos a partir de apontamentos decorrentes 
de uma pesquisa de mestrado que almejou a compreensão da organização 
do movimento espírita no Estado do Rio Grande do Sul, adotando como 
fonte de análise a revista espírita A Reencarnação. Assim, discutem-se o 
recurso a determinados referenciais metodológicos, as questões suscita-
das pela documentação analisada, seu tratamento no que se refere à or-
ganização, à seleção e à crítica do conteúdo e, finalmente, os resultados 
obtidos com este trabalho.
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 A reencarnação e o espiritismo no rio grande do sul

Não obstante o interesse acadêmico pela temática do espiritismo e o 
desenvolvimento dos estudos históricos na atualidade, uma ressalva deve 
ser feita no que tange ao enfoque geográfico dessa produção. Com efeito, 
esta se encontra circunscrita, em grande medida, aos estados de São Paulo, 
Minas Gerais e, sobretudo, Rio de Janeiro, historicamente o principal nú-
cleo de desenvolvimento da doutrina espírita no país, verificando-se certa 
desproporção quantitativa em relação às pesquisas abordando esse pro-
cesso e suas características em outras regiões.

Este é o caso do Rio Grande do Sul, onde estudos sistemáticos sobre 
o espiritismo são bastante recentes, dentre os quais se destacam os tra-
balhos de Sinuê Neckel Miguel (2007, 2009, 2010), Marcelo de Freitas Gil 
(2008, 2014), Marcelo de Lima Melnitzki (2012), Renan Santos Mattos 
(2014), Felipe Girardi (2014) e Rayssa Almeida Wolf (2014). Examinando 
aspectos variados, essas investigações têm proporcionado elementos e re-
flexões importantes para o conhecimento e compreensão acerca do pro-
cesso de difusão e organização do espiritismo no estado, bem como suas 
conexões em nível nacional.

A pesquisa3 que desenvolvi durante o curso de Mestrado inscreve-se 
nesse campo de estudos ao tematizar aspectos relativos à organização 
institucional do movimento espírita a partir do enfoque sobre a atuação 
da Federação Espírita do Rio Grande do Sul (FERGS), entre os anos de 
1934 e 1959. Estudo que evidenciou diversas ações dessa entidade re-
presentativa, centradas na difusão do espiritismo, na normatização de 
discursos e práticas rituais e na definição de formas de atuação no espaço 
social (SCHERER, 2015).

Tal investigação considerou uma série documental bastante diversifi-
cada, composta por relatórios, normativas, estatutos, regimentos e pelo 
periódico A Reencarnação, o qual se constituiu como a principal fonte de 
análise. O enfoque sobre essa evidência em especial justifica-se pela im-

3 SCHERER, Bruno. A Federação Espírita do Rio Grande do Sul e a organização do 
movimento espírita rio-grandense (1934-1959). 176p. 2015. Dissertação (Mestrado em 
História) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2015.
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portância que o mesmo adquiriu para a FERGS durante o período analisado 
ao fomentar a difusão e implementação de suas propostas de organização 
para o movimento espírita sul-rio-grandense.4

Tendo sua primeira edição em outubro de 1934, o periódico emergia 
nesse contexto como seu órgão oficial cuja finalidade seria a de “articular 
melhor todas as entidades filiadas, dando-lhes orientação uniforme ten-
dente a se estabelecerem normas communs de trabalho e perfeita com-
prehensão da Verdade”.5 Distribuída especialmente nas cidades em que 
havia instituições federadas, A Reencarnação assim dedicar-se-ia através 
de suas publicações a promover o estreitamento das relações entre os gru-
pos espíritas sul-rio-grandenses a partir do vínculo com a Federação.

Para tanto, recorreria à divulgação de relatórios de suas atividades, 
notas sobre o movimento federativo, bem como propostas e iniciativas 
organizacionais visando novas adesões. A publicação de artigos versando 
sobre aspectos doutrinários e as atividades desenvolvidas nos e a partir 
dos centros espíritas cumpririam o intento de normatização de discursos 
e práticas comuns de acordo com o entendimento e os objetivos da enti-
dade. Por fim, essas perspectivas convergiriam para a definição e exterio-
rização de uma determinada identidade social para o espiritismo e seus 
adeptos perante a sociedade sul-rio-grandense.

Tratava-se de uma publicação em formato de revista, inicialmente com 
edições de até quinze páginas compostas em grande medida por textos 
com as temáticas acima elencadas. Os elementos iconográficos eram pou-
co frequentes, com a exceção de edições que traziam a cobertura de al-
gum evento de grande expressão no meio espírita, ocasião em que eram 
reproduzidas fotografias e ilustrações.

4 É importante assinalar que o periódico integra o desenvolvimento de uma impren-
sa espírita no Rio Grande do Sul de forma concomitante ao processo de introdução e 
disseminação do espiritismo no Estado, entre fins do século XIX e primeiras décadas do 
século XX. A esse respeito, Miguel (2009) e Melnitzki (2012) indicam a fundação dos 
seguintes periódicos por grupos espíritas sul-rio-grandenses, em sua maioria na capital, 
mas com expressiva circulação no Estado: A Evolução (Rio Grande – 1892); A Voz Espírita 
(Porto Alegre – 1894); A Religião Espírita (Rio Grande – 1895); Eco da Verdade (Porto 
Alegre – 1895); Revista Espírita (Porto Alegre - 1898); Eternidade (Porto Alegre – 1906); A 
Regeneração (Rio Grande - 1900); e Jornal Espírita (Porto Alegre - 1918). Nas décadas de 
1920 e 1930: Boletim da FERGS (Porto Alegre – 1923), O Evangelho (Porto Alegre – 1924), 
O Semeador (Porto Alegre – 1925) e A Reencarnação (Porto Alegre – 1934).
5 A Reencarnação, Porto Alegre, ano 1, n. 1, p. 2, out. 1934. 
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Sua periodicidade era mensal, verificando-se, porém, falhas e edições 
duplas ao longo das décadas de 1930 e 1940. Os recursos de edição pro-
vinham dos valores das assinaturas e também de anúncios comerciais de 
produtos e serviços, além de outras colaborações obtidas através de cam-
panhas promovidas pela FERGS com vistas à propaganda do espiritismo, es-
pecialmente em momentos de dificuldade financeira.6

Em relação ao público-alvo, o periódico era especialmente dirigido às 
instituições espíritas, isto é, seus dirigentes, membros e trabalhadores, 
que poderiam colaborar com a FERGS aderindo a suas propostas e im-
plementando-as em seus respectivos grupos. Apesar disso, uma parcela 
de publicações direcionava-se aos frequentadores dos grupos espíritas e 
simpatizantes, bem como ao público mais amplo com fins de esclareci-
mento e propaganda.

Os responsáveis pelo conteúdo da revista eram variados, mas, acompa-
nhando as publicações ao longo do tempo, alguns nomes tornam-se mais 
frequentes. Esses autores são indivíduos reconhecidos no meio espírita, 
sendo apresentados como profundos conhecedores do espiritismo, o que 
os qualificaria para expressarem-se acerca daqueles assuntos, desde que, 
obviamente, estivessem em devida sintonia com os objetivos da instituição.

Era o caso dos membros e lideranças da FERGS e dos grupos federados 
de Porto Alegre e região, tais como José Simões de Matos, Rodolfo Lemos 
de Melo, Djalma de Mattos, Hélio de Castro, Roberto Pedro Michelena, 
Francisco Spinelli e Conrado Ferrari. Um nome que deve ser mencionado à 
parte é o de Paulo Hecker, editor de outro periódico espírita de grande ex-
pressão no período, o Jornal Espírita, e também diretor e apresentador da 
Hora Espírita Radiofônica, programa semanal emitido pela Rádio Difusora 
Porto-Alegrense na década de 1940 (MIGUEL, 2007, p. 45).

6 Não foi possível identificar outros detalhes sobre a produção inicial do periódico, a não 
ser que na década de 1930 foi editado em uma oficina tipográfica na Rua Gal. Vitorino, 
146, na cidade de Porto Alegre, sob a direção de Oscar Breyer. A Reencarnação. Ano 6. n. 
1. Porto Alegre. out. 1939. p. 1.
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Atrelado ao Departamento de Difusão Doutrinária da Federação, o 
programa era reconhecido como um meio eficaz de divulgação da ativida-
de espírita, tornando-se uma recomendação frequente nas páginas de A 
Reencarnação, que não raro também transcrevia o conteúdo das transmis-
sões. Dessa forma, as lideranças espíritas também marcavam presença em 
outro importante veículo de comunicação da época, articulando a escrita 
e a fala em seu esforço de divulgar a doutrina, arregimentar e orientar os 
grupos espíritas sul-rio-grandenses.

Dessa forma, tais articulistas encontrar-se-iam na posição de porta-vo-
zes autorizados, na medida em que cabia a eles fornecer interpretações 
doutrinárias, orientar as práticas espíritas, bem como divulgar e defender 
as propostas que endossassem a ação federativa. Para tanto, contavam 
com o respaldo institucional conferido pela FERGS que os autorizava e le-
gitimava a se pronunciarem em nome dela e para ela.

Enfim, entre as décadas de 1930 e 1960, A Reencarnação se configu-
rava como uma produção elaborada e empregada por uma instituição que 
almejava a difusão de suas propostas e discursos sobre o espiritismo e sua 
organização no Rio Grande do Sul. Um canal de comunicação para que indi-
víduos com respaldo institucional se pronunciem acerca de questões rituais, 
doutrinárias, institucionais e de atuação social visando à adesão de um pú-
blico específico. E, por fim, um eficiente instrumento de propaganda e defe-
sa das iniciativas federativas e do próprio espiritismo contra seus opositores.

 Trabalhando a fonte: questões e procedimentos

Traçado o perfil da fonte periódica em seus principais aspectos, per-
cebe-se a multiplicidade de elementos que a mesma encerra e que se 
colocam à disposição do pesquisador. Assim, gostaria de compartilhar a 
partir de agora alguns aspectos da trajetória de pesquisa no que tange 
ao tratamento dessa documentação, de modo a exemplificar e instigar a 
reflexão acerca do emprego da imprensa espírita como evidência para a 
pesquisa histórica.

A reunião do corpus documental acima referido deu-se mediante o 
acesso ao acervo histórico da FERGS, atualmente sediada na Travessa 
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Azevedo, 88, Bairro Floresta, em Porto Alegre – RS. Após diálogos que se 
estenderam por cerca de seis meses, o acesso ao material foi, enfim, au-
torizado pela instituição, bem como sua reprodução por meio fotográfico, 
o que se realizou durante quatro consultas ao longo dos anos de 2013 e 
2014. Um trabalho intenso que permitiu a reunião de elementos diversifi-
cados produzidos pela entidade e também pela Federação Espírita Brasi-
leira (FEB), entre as décadas de 1930 e 1960.

A análise preliminar desse material resultou na identificação de A Re-
encarnação como uma fonte privilegiada, em razão da qualidade e diversi-
dade dos elementos que apresentava e que se relacionavam diretamente 
à atuação da FERGS ao longo do período investigado. Sua adoção como 
principal evidência de análise suscitou diversos questionamentos de or-
dem metodológica os quais foram ponderados a partir de referências per-
tinentes no que tange à criticidade e à natureza da fonte periódica.

Nesse sentido, em relação à crítica documental, a análise assumiu um 
caráter problematizador, com especial enfoque sobre os aspectos relati-
vos à sua periodicidade e à sua circulação, ao conteúdo dos artigos e à 
disposição dos mesmos, também seus produtores (editores e autores) e 
seus objetivos explícitos e implícitos. Assim, buscou-se localizar e pensar 
A Reencarnação em seu contexto de produção e circulação, identificando 
seus usos para a FERGS o que, por conseguinte, impeliu à consideração de 
seu conteúdo como diretamente vinculado a seus objetivos.

Dada a natureza específica dessa evidência documental, procurou-se 
realizar o que Cláudio Pereira Elmir (1995) define como a “leitura intensi-
va”, empírica, minuciosa e exaustiva da fonte periódica, portanto, distinta 
da “leitura extensiva”, realizada pelos leitores-modelo quando da produ-
ção do jornal ou da revista. Pois, como destaca Márcia Janete Espig (1998, 
p. 274), “a imprensa não informa a história, simplesmente, e não basta ao 
pesquisador retirar de suas páginas os dados referentes ao período dese-
jado para que possa considerar seu trabalho concluído”.

Com efeito, a seleção do conteúdo das publicações constituiu-se como 
um dos principais desafios da análise, isto é, a identificação dos elementos 
mais pertinentes dentre uma gama tão ampla e diversificada de informa-
ções disponíveis. Para tanto, o procedimento analítico adotado foi o tra-
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tamento dos artigos a partir de uma leitura primária que possibilitou sua 
classificação através de questionamentos elaborados com base na proble-
mática e nos objetivos que norteavam a pesquisa.

Os artigos foram então organizados em planilhas no programa Excel 
com a indicação de sua referência (título, edição, data e página), autoria 
e temáticas abordadas, dentre as quais se destacaram: textos relativos à 
organização institucional, ritual e doutrinária; informativos sobre a inte-
gração do movimento espírita estadual e nacional; divulgações e teoriza-
ções sobre as ações sociais espíritas; referências sobre o relacionamento 
do espiritismo com outros agentes sociais; documentos e relatórios insti-
tucionais.

Figura 1 – Planilha produzida no programa Excel para organização e classificação 
dos artigos do periódico A Reencarnação.

Fonte: Arquivo pessoal.

Tal sistematização permitiu um gerenciamento satisfatório e eficien-
te da documentação, ao viabilizar o acesso dinâmico às informações e à 
seleção dos elementos mais relevantes para responder às indagações da 
pesquisa. Essa ação também foi profícua no sentido de conter possíveis 
dispersões advindas da diversidade dos dados apresentados pelos artigos 
da revista, os quais muitas vezes abordavam temas que, embora instigan-
tes do ponto de vista histórico, não se afiguravam como enfoques da in-
vestigação em questão.
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Todavia, convém assinalar que essas indicações não foram comple-
tamente desprezadas, de modo que alguns aspectos não visados inicial-
mente foram abordados ao longo da pesquisa, conforme se verificou sua 
relevância e conexão com as questões problematizadas. Trata-se, portan-
to, de mais um desafio referente à seleção do conteúdo, uma questão de 
discernimento e também de equilíbrio. Afinal, embora haja o risco de dis-
persão diante da riqueza da fonte, ao se limitar estritamente aos questio-
namentos iniciais, o pesquisador corre o perigo de tornar sua investigação 
inflexível a ponto de não ser capaz de perceber na documentação outros 
elementos igualmente importantes e suas relações com aquilo que ele 
busca compreender.

Enfim, a partir dessa organização, procedeu-se a um segundo momen-
to de leitura intensiva com vistas à análise dos artigos, mediante ques-
tionamentos articulados à contextualização com base em referências bi-
bliográficas gerais e específicas. Nesse ponto, manifestou-se a questão de 
como interpretar o conteúdo de forma crítica, identificando e problema-
tizando o discurso institucional de maneira a entrever seus objetivos e in-
tenções em diferentes momentos.

O exame do conteúdo de qualquer documento que se conceba como 
evidência para a história não pode ser dissociado do seu contexto de pro-
dução, nem dos autores e responsáveis pela elaboração do material, na 
medida em que o texto escrito encerra uma interpretação parcial dos 
acontecimentos de uma época na visão de seus contemporâneos. Daí a 
atenção às intencionalidades e a consideração do conteúdo, como a sele-
ção daquilo que foi considerado importante para ser divulgado, com que 
finalidade e para qual público (ESPIG, 1998).

A esse respeito, Tânia Regina de Luca (2005, p.140) adverte que “jor-
nais e revistas não são, no mais das vezes, obras solitárias, mas empreen-
dimentos que reúnem um conjunto de indivíduos, o que os torna projetos 
coletivos, por agregarem pessoas em torno de ideias, crenças e valores que 
se pretende difundir a partir da palavra escrita”. Tal consideração foi crucial 
numa pesquisa que adotou como fonte de análise um periódico que assu-
me explicitamente sua filiação a uma doutrina religiosa e a uma instituição 
que se coloca como sua representante oficial no Rio Grande do Sul.
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Esse estágio de análise também se desenvolveu a partir da articula-
ção com os referenciais teóricos que nortearam a pesquisa através de um 
diálogo interdisciplinar com a Sociologia das Religiões. Nesse sentido, um 
conceito central na análise foi a noção de trabalho religioso que Pedro Ri-
beiro de Oliveira (2011, p. 182) define como a “produção e objetivação de 
práticas ou discursos revestidos de caráter sagrado que, assim, atendem a 
uma necessidade de expressão de um grupo ou classe social”.

Processo que, de acordo com Bourdieu (2011), desenvolve-se a par-
tir da divisão fundamental entre os produtores, agentes especializados 
que se encarregam da organização doutrinária, ritual e institucional, 
bem como da reprodução, gestão e difusão de bens religiosos; e os con-
sumidores ou leigos, indivíduos que se encontram apartados dos meios 
de produção, em função do monopólio exercido pelos primeiros.

Assim, procurou-se compreender o trabalho religioso realizado pela 
FERGS sob a forma de discursos e teorizações que visavam à normatização 
ritual, doutrinária e organizacional para o movimento espírita através de 
agentes especializados, representados por suas lideranças e os articulistas 
do periódico A Reencarnação. E, nesse sentido, também a inserção e a atu-
ação do espiritismo no âmbito da religião, considerando suas relações com 
outras perspectivas religiosas e a sociedade de forma mais geral.

Esse processo produtivo articula-se, com efeito, à constituição e à di-
nâmica de um campo religioso, espaço relativamente autônomo dotado 
de lógica e necessidades específicas, e lugar de relações de concorrência 
que os diferentes agentes especializados mantêm entre si no atendimento 
à demanda dos leigos (BOURDIEU, 2011). Nesse sentido, a posse do ca-
pital religioso, enquanto trabalho simbólico acumulado, permite que os 
agentes assegurem sua dominação, mas também a sua entrada e ação em 
outros campos.

A reflexão sobre as relações e a inserção social do espiritismo desen-
volveu-se também a partir dos conceitos de capital social e capital sim-
bólico, sendo o primeiro definido como um conjunto de relações esta-
belecidas e mantidas por um indivíduo ou grupo e que envolvem trocas 
de diferentes espécies. Por sua vez, o capital simbólico encontra sua de-
finição em atos de conhecimento e reconhecimento de atributos indivi-
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duais, coletivos e/ou institucionais capazes de proporcionar legitimidade 
(BOURDIEU, 1996, 2007).

As ações e interações sociais da FERGS e do espiritismo, expressas 
pelo desenvolvimento de obras assistenciais e pela atuação de indivídu-
os dotados de diferentes tipos de capitais, mobilizando-os em favor da 
causa espírita, foram então compreendidas como atos vinculados a um 
trabalho de sociabilidade. Igualmente, entreviu-se a articulação desses 
elementos no processo de afirmação e legitimação da entidade enquan-
to instância de representação oficial do espiritismo no Estado.

Tais aportes teóricos forneceram os elementos para se pensar en-
quanto problemáticas de pesquisa, os discursos e as ações da FERGS e 
de seus agentes a partir dos artigos veiculados no periódico e, nesse sen-
tido, também sua função enquanto instrumento de propaganda. Assim, 
considerou-se que, enquanto órgão atrelado à FERGS, A Reencarnação se 
apresentava no período analisado como um canal oficial, responsável pela 
definição e difusão de perspectivas concernentes à legitimação institucio-
nal e à difusão de propostas de organização para o movimento espírita 
sul-rio-grandense.

Essas constatações evidenciaram a necessidade de problematiza-
ção das falas apresentadas nas publicações, especialmente aquelas re-
lativas à implementação e recepção das propostas organizacionais pelo 
movimento espírita. Assim, atentou-se para os indícios que denotavam 
instabilidades, dificuldades, tensões internas e insucessos das ações ins-
titucionais, o que permitiu contrapor e relativizar os discursos que apre-
goavam os sucessos e a expansão da ação federativa, bem como a repre-
sentatividade da Federação e a coesão do movimento espírita.

Desse modo, a relação entre as posições institucionais e o contexto em 
que se expressavam, o “olhar nas entrelinhas” e a atenção voltada às lacu-
nas e aos silêncios da documentação contribuíram para um olhar distancia-
do do discurso institucional sobre suas ações. Exercício analítico que tam-
bém se desenvolveu a partir do entrecruzamento com as demais evidências 
documentais, tais como estatutos, regimentos, normativas, entre outros, 
às quais foram dispensados atenções e tratamentos semelhantes os quais 
vieram a esclarecer e complementar aspectos abordados no periódico.



173

 Aplicação: o espiritismo no campo religioso

Antes de concluir, acredito ser interessante uma breve demonstração 
da análise metodológica com base nos apontamentos assinalados anterior-
mente. Como evidência, indico inicialmente um pronunciamento veiculado 
em A Reencarnação em março de 1954, que permite entrever a posição do 
espiritismo e de suas representações oficiais no campo religioso sul-rio-

-grandense e brasileiro em meados do século XX.
Intitulada “Ao povo em geral e aos espíritas em particular”, a declaração 

se apresenta como uma resposta a uma pastoral emitida poucos dias antes 
pelos bispos católicos sul-rio-grandenses. A FERGS, através de seu presi-
dente, Francisco Spinelli, então se dirige ao público nos seguintes termos:

1º - Lamenta sincera e profundamente o testemunho de extrema intole-
rância e de expressões anti-fraternas que representa aquele documento. 
[...]
2º - O Espiritismo não colide com ninguém no caminho das realizações 
de seus postulados Cristãos, mercê do caráter universalista que encerra 
a Doutrina. [...]
3º - Os Espíritas do Brasil já têm orientação firmada para responder aos 
ataques e às perseguições de qualquer espécie e procedência. [...]
4º - A Federação Espírita do Rio Grande do Sul, por seus órgãos de 
divulgação, na tribuna, no rádio, pelo livro e pela imprensa espírita e 
profana, prosseguirá serena e imperturbável em sua campanha de es-
clarecimento, por todo o Estado sem lutas e sem ataques, para que 
todos tenham a oportunidade de conhecer as sublimes afirmações do 
Espiritismo, o Consolador Prometido pelo Cristo, o Filho de Deus.7

Dessa maneira, a declaração reconhece a oposição católica em me-
ados década de 1950 e estabelece uma postura não conflitiva para seu 
enfrentamento, sendo a mesma assumida pela FERGS e recomendada ao 
movimento espírita, fazendo-se referência, em outro trecho, a um pare-
cer emitido pela FEB em 5 de setembro de 1953 que recomendava aos 
espíritas brasileiros “paciência e tolerância evangélica, ante a ameaça que 
pende sôbre a Doutrina”.

7 A Reencarnação. Ano 19. n. 3. Porto Alegre. mar. 1954. p. 1.
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Assim, os espíritas e suas organizações deveriam proceder “sem revol-
ta, agressões ou polêmicas acrimoniosas, mas firmes em sua fé”, devendo 
buscar inspiração no exemplo dos primeiros cristãos que foram vítimas da 
intolerância e da perseguição religiosa.8

A atitude de não responder aos detratores do espiritismo com ataques, 
de modo a não incentivar polêmicas, é uma recomendação antiga dentro 
do movimento espírita organizado, constando inclusive nos Estatutos e ou-
tros documentos de orientação da FERGS e da FEB. No entanto, ressurge 
de maneira enfática neste momento em que o espiritismo passa a sofrer 
uma oposição explícita e sistemática.

A fim de se compreender os discursos em questão foi preciso proje-
tá-los, primeiramente, em seu respectivo contexto histórico e dentro da 
dinâmica do campo religioso. Para tanto, alguns estudos relacionados à 
configuração religiosa brasileira e às relações entre espiritismo e catoli-
cismo foram essenciais para localizar a posição da FERGS e do movimento 
espírita sul-rio-grandense nessa conjuntura.

Segundo o antropólogo Emerson Giumbelli (2012), no início da década 
de 1950, o campo religioso brasileiro se caracterizava como um espaço plu-
ral e dinâmico, cujas reconfigurações internas articulavam-se ao contexto 
mais amplo e a temas que se encontravam em voga, como a questão da 
modernização. Esse quadro de diversidade, caracterizado pela expansão 
do protestantismo, da umbanda e do próprio espiritismo, teria se eviden-
ciado como um elemento de preocupação para o catolicismo, não obstante 
sua posição hegemônica e prestígio junto à sociedade e ao poder estatal.

O autor assinala que o ecumenismo ainda não era uma postura pre-
dominante, de modo que a relação com outros cultos seria marcada pelo 
combate, especialmente em relação ao protestantismo e às religiões me-
diúnicas. Nesse contexto, a reação contra o espiritismo formalizou-se em 
1953 quando a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) instituiu 
a “Campanha Nacional contra a Heresia Espírita”, cuja direção foi conferi-
da ao frei Carlos José Boaventura Kloppenburg que vinha se destacando no 
combate a doutrina espírita como redator da Revista Eclesiástica Brasileira 
(GIUMBELLI, 2012).

8  A Reencarnação. Ano 19. n. 3. Porto Alegre. mar. 1954. p. 1.
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O historiador Flamarion Costa (2001) identifica essa oposição como 
parte de uma longa trajetória de enfrentamentos situada entre o adven-
to do regime republicano e meados da década de 1960. A origem dessas 
dissensões se encontraria no âmbito doutrinário, sendo motivadas pelas 
interpretações espíritas dos evangelhos, bem como a adoção do princípio 
reencarnacionista, a negação dos dogmas católicos e a prática de comuni-
cação com os mortos.

De acordo com o autor, com base nesses argumentos teria se consti-
tuído e difundido entre fins do século XIX e nas primeiras décadas do XX 
um discurso de combate ao espiritismo que se concentrava em sua con-
denação como heresia e prática diabólica. Assim, procurava-se alertar e 
intimidar os fiéis para que não estabelecessem qualquer tipo de contato 
com a doutrina de Allan Kardec a qual se procurava desacreditar e associar 
à magia, à bruxaria, às crenças africanas e também à insanidade mental.

Enfim, para Costa (2001), a campanha católica na década de 1950 
representaria uma mudança de postura em que se manteriam as acu-
sações, porém, dentro de uma ação mais organizada de esclarecimento, 
orientada por um padrão teórico doutrinário atrelado às deliberações da 
CNBB e que também buscava argumentos nos campos médico, jurídico e 
científico. Através de pastorais, obras e outros materiais informativos, a 
campanha buscaria orientar o clero, esclarecer e prevenir os fiéis católicos 
contra as ideias espíritas, seus riscos e as consequências para aqueles que 
frequentassem as reuniões ou aderissem ao espiritismo.

Portanto, a pastoral dos bispos católicos sul-rio-grandenses, enquan-
to difusão das perspectivas da campanha anti-espírita, e a reposta da 
FERGS veiculada em A Reencarnação refletem um contexto mais amplo 
de disputas no campo religioso brasileiro. O discurso espírita no periódi-
co também evidencia a percepção da instituição sobre a oposição católi-
ca, que é a atitude de desqualificar a própria ideia de conflito orientando 
os espíritas que evitem qualquer réplica que denote um ataque agressivo 
aos seus adversários.

Esse posicionamento é reivindicado em diversos artigos publicados em 
A Reencarnação ao longo da década de 1950, os quais procuram esclarecer 
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sobre os princípios fundamentais da doutrina kardecista, seu caráter ra-
cional, cristão e caritativo, corroborado por suas realizações humanitárias. 
Essa perspectiva articulava-se ao intento de delimitação de fronteiras em 
relação a outros segmentos religiosos através da exposição sistemática de 
seus traços distintivos em relação aos mesmos, convergindo, assim, para a 
definição e afirmação da identidade espírita.

Um exemplo bastante elucidativo é o artigo “Definições Oportunas”, 
publicado na edição de maio/junho de 1953, que traz a reprodução de 
uma resolução da FEB, de 2 de maio daquele ano, com o objetivo de es-
clarecimento dos espíritas e não espíritas sobre a natureza da doutrina e 
de suas práticas.

Doutrina religiosa, sem dogmas propriamente ditos, sem liturgia, sem 
símbolos, sem sacerdócio organizado, ao contrário de quase todas as 
demais religiões, não adota em suas reuniões e em suas práticas:
a) paramentos ou quaisquer vestes especiais;
vinho ou qualquer bebida alcoólica;
b) incenso, mirra, fumo ou substâncias outras que produzam fumaça;
altares, imagens, andores, velas e quaisquer objetos materiais como 
auxiliares de atração do público;
c) hinos ou cantos em línguas mortas ou exóticas, só admitindo, na 
língua do país, exclusivamente em reuniões festivas realizadas pela in-
fância e juventude e em sessões ditas de efeito físico;
d) danças, procissões e atos análogos;
e) atender a interesses materiais terra-a-terra, rasteiros ou mundanos;
pagamento por toda e qualquer graça conseguida para o próximo;
f) talismãs, amuletos, orações miraculosas, bentinhos, escapulários ou 
quaisquer objetos e coisas semelhantes;
g) administração de sacramentos, concessão de indulgências, distri-
buição de títulos nobiliárquicos;
h) confeccionar horóscopos, exercer a cartomancia, a quiromancia, a 
astronomia e outras “mancias”;
i) rituais e encenações extravagantes de modo a impressionar o público;
termos exóticos ou heteróclitos para a designação de seres e coisas;
fazer promessas e despachos, riscos, cruzes e pontos, praticar, enfim, a 
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longa série de atos materiais oriundos das velhas e primitivas concep-
ções religiosas.9

Dessa forma, os espíritas procuravam reafirmar sua feição de religião 
caritativa, posto que não exigiam ou aceitavam qualquer tipo de remune-
ração por suas ações, ao passo que negavam o uso de talismãs, amuletos 
e o exercício de “mancias”, rebatendo, dessa forma, as acusações de char-
latanismo movidas por católicos, médicos e agentes repressores, desde 
fins do século XIX (GIUMBELLI, 1997; SILVA, 2005; ARRIBAS, 2010). E, por 
fim, destacavam sua especificidade de forma crítica em termos de práticas 
rituais perante as demais religiões de modo a enunciar que elas não con-
diziam com o espiritismo.

Embora não haja menção direta a outros cultos, os elementos acima 
elencados permitem identificar a umbanda e o catolicismo como alvos 
da mensagem espírita. Quanto à primeira, há artigos publicados ao longo 
período que se dedicam a abordar sua relação com a doutrina espírita, 
elencando aproximações, mas especialmente distinções, como é o caso de 
uma entrevista concedida por Francisco Spinelli ao periódico Vanguarda, 
do Rio de Janeiro, reproduzida em A Reencarnação na edição de julho/
agosto de 1953.

Refutando inicialmente a ideia de que a umbanda pudesse ser con-
siderada uma vertente do espiritismo, não obstante ser igualmente uma 
religião espiritualista, Spinelli reconhece o exercício da mediunidade e a 
prática da caridade como elementos comuns. Contudo, assinala que não 
deveria haver confusão entre ambas as doutrinas ao reiterar os elementos 
acima referidos e se posicionar sobre a metodologia empregada nos tra-
balhos de desobsessão nos centros umbandistas cujo caráter seria mais 
agressivo, posto que almejavam repelir os espíritos obsessores de diversas 
formas sem doutriná-los.10

Esse ponto de discordância fora manifestado anteriormente no artigo 
“Espiritismo de Terreiro”, publicado na edição de julho/agosto de 1950, em 
que o articulista Leopoldo Machado assinalava o aspecto “fenomenológico 

9 A Reencarnação. Ano. 17. n. 21-22. Porto Alegre. mai. jun. 1953. p. 11.
10 A Reencarnação. Ano. 17. n. 10-11. Porto Alegre. jul. ago. 1953. p. 15-16.
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e interesseiro” dos terreiros. Afirmava que as pessoas dirigir-se-iam para 
os mesmos a fim de saciar sua curiosidade e encontrar soluções para 
problemas pessoais e interesses de ordem material, desenvolvendo-se 
naqueles espaços “fenômenos espetaculares enfeitados a pontos cantados, 
a danças ritualistas, a pitos e goles de marafas, a cenas esquisitas”.11

Por fim, em outro artigo, a aproximação e a distinção entre espiritismo 
e umbanda são sintetizadas na seguinte passagem:

Espiritismo e Umbanda, voltam-se ambos à prática da caridade. Na 
Umbanda, porém, a caridade de efeitos ostensivos e imediatos, como 
a cura de moléstias, a melhoria de negócios e meios de vida, bem como 
a libertação de obsedados pelo afastamento compulsório do obsessor, 
parece ser o fim, - ao passo que no Espiritismo tudo isso constitue 
apenas meios para atingir um fim mais alto, que é o esclarecimento e 
o progresso espiritual dos indivíduos. Assim, por exemplo, na cura das 
obsessões, a finalidade do Espiritismo não é somente a de libertar o 
obsedado dos seus perseguidores, e sim a de iluminar a consciência de 
encarnados e desencarnados com os preceitos evangélicos de amor e 
perdão, afim de que ambos, libertando-se das algemas do ódio provin-
do de existências anteriores, alcancem, pela conciliação, a verdadeira 
e duradoura felicidade. 12

Essa percepção sobre a umbanda remete ao esforço recorrente do 
espiritismo brasileiro de não apenas se investir de atributos dignos de re-
conhecimento social, mas também de se diferenciar de práticas com atri-
buição negativa e/ou consideradas ilegítimas pela sociedade e seus con-
correntes religiosos.

Com efeito, desde sua origem, também a umbanda foi alvo de cons-
trangimentos por parte da Igreja Católica, da medicina e dos órgãos de 
repressão estatais, daí a importância do espiritismo demarcar as fronteiras 
e definir sua especificidade. No mais, é preciso considerar que, a despeito 
do reconhecimento de seus atributos caritativos, o espiritismo tinha uma 
percepção negativa acerca das práticas da religião umbandista que, em 

11 A Reencarnação. Ano. 16. n. 10-11. Porto Alegre. jul. ago. 1950. p. 17.
12 A Reencarnação. Ano. 22. n. 21-22. Porto Alegre. set. 1956. p. 5.
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última instância, era uma concorrente que naquele momento crescia em 
importância no campo religioso.

Postura que, como referido anteriormente, também foi adotada em 
relação ao catolicismo, dentro de uma estratégia de defesa que almejava 
localizar a doutrina espírita, esclarecendo sobre seus princípios fundamen-
tais sem confrontar explicitamente seus opositores. Assim, o espiritismo 
procurava rebater os argumentos advindos das percepções e deprecia-
ções católicas que o tomavam por heresia e relacionado às artes das tre-
vas, além das acusações de fraude e de que suas práticas conduziriam a 
loucura.

Essa postura não conflitiva, no entanto, deve ser relativizada, na me-
dida em que ao estabelecer a distinção em termos doutrinários e rituais, 
tal como no caso da umbanda, o espiritismo manifestava juízos de valor 
e críticas, mais ou menos veladas, às ideias e práticas católicas. Exemplo 
é um artigo de setembro de 1956, em que o articulista Vinícius discorre 
sobre a diferença entre religião e culto, atribuindo a primeira a função e o 
ato de conexão da criatura com seu criador e a segunda a qualidade de in-
dumento criado pelas várias religiões visando a materialização do espírito 
religioso, como era o caso da Igreja Católica.

Nesse sentido, o autor adverte que:

A força de muito cuidarem do culto ou da forma exterior, desaparece 
o espírito religioso abafado pelo ritualismo, pelo cerimonial aparatoso 
dos templos de pedra e pelos dogmas forjados nos concílios. Quando 
atentamos mais para a roupa do que para o corpo, a saúde periclita. 
Quando curamos mais da matéria do que do espírito, o caráter afroxa, 
a consciência cochila, a razão se oblitera e os sentimentos se abastar-
dam. A exaltação do culto se verifica à custa do rebaixamento da fé.13

Dessa maneira, o espiritismo também procurava expressar sua visão 
acerca dos princípios e dogmas católicos, assim como sua interpretação 
em relação à religião e aos ensinamentos bíblicos. É o caso de outro artigo 
publicado na edição de julho/agosto de 1955, que apresenta a visão espí-

13 A Reencarnação. Ano. 22. n. 12. Porto Alegre. set. 1956. p. 6.
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rita acerca da recomendação de Jesus sobre a pregação evangélica e sobre 
o batismo. Quanto ao último, argumenta o articulista, Djalma de Mattos, 
que seu real significado seria o de instrução e esclarecimento dos homens 
quanto às verdades divinas, contrapondo, assim, a interpretação católica 
de que a função do batismo seria a de livrar o homem do pecado original.

Ensina a Igreja, que a alma é criada por Deus para animar o corpo no 
ato de nascer, e que, quando a criatura morre sem se ter batizado a 
alma não irá para o Céu; ficará eternamente separada do Pai, devido a 
não se ter desquitado do pecado original, o que nem sempre depende 
da sua vontade; pois, em se tratando de uma criança, esta paga pelo 
suposto descuido dos seus genitores. Ensina também a Igreja que her-
damos êste pecado, em virtude da rebeldia de Adão e Eva, que seduzi-
dos pela serpente, comeram, no Paraíso, o fruto proibido.14

A partir disso, indaga Mattos sobre qual seria o caráter da descen-
dência que a humanidade teria em relação à Adão e Eva, pressupondo 
sua real existência e não como figuras simbólicas, como compreendia o 
espiritismo. Ao considerar essa descendência como sendo de ordem cor-
poral, o articulista refuta a ideia do pecado original posto que Deus não 
marcaria com o mal as almas que criava para animar os corpos, represen-
tando essa crença “um absurdo, porque, se fôsse verdadeira, transfor-
maria a justiça de Deus em iniquidade e a sua misericórdia em malvadez; 
faria, em muitos casos, pagar o justo pelo pecador”15. 

Em outro artigo, publicado em fevereiro de 1957, Djalma de Mattos dis-
corre sobre o Juízo Final e as representações de Céu, Inferno e Purgatório, 
refutando-as por sua irracionalidade e ausência de bom senso.

Se em realidade existissem o inferno de tormentos sem fim, Satanás e 
a condenação eterna, seriam criação de Deus que, sendo a perfeição 
infinita, teria criado a eternidade do mal. Essa crença inconcebível tra-
duz concepções tão horrivelmente absurdas, em face dos essenciais 
e necessários atributos do Supremo Criador, que, nutrimos a firme e 
serena convicção de que, os que dizem possuí-la, não pensam no que 

14  A Reencarnação. Ano. 20. n. 10-11. Porto Alegre. jul. ago. 1955. p. 11.
15 Ibid., p. 11.
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dizem, ou falam sem sinceridade. Não há ninguém, que tenha sufi-
cientemente desenvolvida a faculdade do raciocínio, que, crendo no 
inferno e na condenação eterna, possa ter consolação e paz de Espírito 
[...] se sabe que parentes, amigos ou simplesmente conhecidos - que 
por todos devem interessar-se as almas bem formadas -, se encontram 
no inferno suportando padecimentos pavorosos e sem fim.16

Diversos artigos do período revisitam esses e outros temas, tais como a 
vida eterna, a Santíssima Trindade e a existência do Diabo, notadamente as 
séries “Ensinos Evangélicos” e “Missão e Diretrizes do espiritismo”, publica-
das em A Reencarnação a partir de 1957. Tais manifestações configuram-se 
como a expressão de representações produzidas pelo espiritismo acerca 
de si e de seus oponentes no campo religioso, bem como sobre a religião, 
a natureza humana e a própria sociedade, as quais concorreriam para sua 
identificação como um grupo religioso específico num contexto conflituoso.

O aprofundamento dessa discussão e de outros procedimentos de 
análise documental, infelizmente, transpõem os limites desse artigo. Ape-
sar disso, acredito que a breve discussão realizada em torno dos artigos 
de A Reencarnação supracitados demonstra o potencial analítico da fonte, 
bem como o trabalho metodológico que ela demanda que, como ressalta-
do anteriormente, não se limita apenas à contextualização, mas também 
diz respeito à problematização dos discursos, ao diálogo com outras evi-
dências e a reflexão teórica.

 Considerações finais

Em caráter conclusivo, compreendo ser importante destacar, ainda que 
em linhas gerais, algumas das conclusões da investigação para os quais a 
revista A Reencarnação proporcionou elementos. De fato, aliado a análise 
de outros elementos documentais, o exame do material em questão evi-
denciou as propostas e ações da FERGS no que tange a difusão do espiri-
tismo, a normatização de discursos e práticas rituais e a formas de atuação 
no espaço social no período compreendido entre os anos de 1934 e 1959.

16  A Reencarnação. Ano. 23. n. 5. Porto Alegre. fev. 1957. p. 1.
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Assim, ao longo das décadas de 1930 e 1940 a instituição procurou 
constituir e expandir sua ação federativa no Rio Grande do Sul, na mes-
ma medida em que buscou afirmar-se como uma instância de represen-
tação capaz de resguardar o espiritismo e seus praticantes dos constran-
gimentos legais e das oposições advindas dos campos médico e religioso. 
E, igualmente, da ação repressiva do Estado durante a vigência do regime 
autoritário da “Era Vargas”.

A década de 1950 foi especialmente marcada pelos esforços em favor 
da consolidação dos mecanismos federativos, considerando-se a unifica-
ção nacional do espiritismo; pela incorporação de novas preocupações no 
que tange à educação, à evangelização e à assistência social; e, por fim, 
pelo enfrentamento de oposições advindas de seus concorrentes no cam-
po religioso, notadamente a Igreja Católica, responsável pela mobilização 
de uma campanha contra o espiritismo, a qual repercutiu no Estado susci-
tando o posicionamento da FERGS.

Enfim, a difusão dessas perspectivas, as ações da entidade e o proces-
so de organização do espiritismo no Rio Grande do Sul tiveram em A Reen-
carnação um meio de divulgação por excelência, de modo que essa traje-
tória encontra-se inscrita em suas páginas. Todavia, muito desse material 
ainda precisa ser explorado em outras investigações, além disso, mesmo 
os elementos examinados são passíveis de outras reflexões e procedimen-
tos que podem conduzir a novas conclusões e desvelar outros aspectos 
sobre a FERGS, o espiritismo e sua organização no Estado.
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O Leitor Imaginado Como Categoria 
Conceitual Para Pensar o Jornalismo de 
Revista1

Laura Storch2

O jornalismo é uma prática discursiva, e como tal se efetiva na relação 
com um interlocutor. A proposição do leitor jornalístico está presente em 
diferentes definições sobre o campo profissional ou sobre o jornalismo 
como objeto científico (TRAQUINA, 2002, 2005; ALSINA, 2009; SOUZA, 
2002; WOLF, 2008; CHARRON; BONVILLE, 2004). É um pressuposto teórico 
que o jornalismo existe em função de um outro – um leitor a quem se 
escreve, um consumidor com quem se negocia, um cidadão a quem se 
informa. O desenvolvimento da comunicação digital e das redes de infor-
mações globais interconectadas ajudou, na última década, a reposicionar 
o leitor como uma figura de interesse, tanto do mercado quanto da aca-
demia. O interagente3 ganha estatuto de referência nos debates sobre as 
complexas reformulações do mercado de notícias.

Mas a epistemologia da leitura ainda é pouco problematizada no cam-
po de estudos em jornalismo – uma questão por demais abstrata para ser 
abordada pela pesquisa, um elemento marginal no processo produtivo 
das notícias. A prática nas redações aponta suas próprias dificuldades: 
conhecemos muito pouco sobre esse “outro” com quem pretendemos 
nos comunicar, e mesmo os mitos da profissão – como a defesa das li-
berdades democráticas e o acesso comum à informação – pouco podem 
afirmar sobre essa figura idealizada por quem se “luta” no cotidiano pro-
fissional. Como defende Amaral (2004, p. 13, grifos originais):

1 A discussão proposta neste texto já foi debatido no Grupo de Trabalho Estudos de Jor-
nalismo do XXII Encontro Anual da Compós, na Universidade Federal da Bahia, Salvador, de 
04 a 07 de junho de 2013.  
2 Jornalista, doutora em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul e professora adjunta no Departamento de Ciências da Comunicação da Uni-
versidade Federal de Santa Maria.
3 Terminação amplamente adotada no Brasil em referência ao leitor digital (PRIMO, 2007).  
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A preocupação com o leitor integra o interesse pelo mercado e pelo 
jornalismo como negócio, noções com as quais os jornalistas e pesqui-
sadores trabalham com dificuldade. O mercado representa, sobretudo, 
um algoz e muitas vezes esquecemo-nos que ele abrange o público 
para quem escrevemos. “Conhecer o público” é uma meta ausente 
nas salas de graduação e nos textos sobre jornalismo, em que o assun-
to da relação com o público é imediatamente remetido ao campo do 
marketing. A ojeriza à submissão mercadológica tem razões históricas 
importantes, como as distorções, invenções, exageros e deslizes éticos 
cometidos em nome do aumento das tiragens. Mas ela não pode fazer 
com que nós, jornalistas, localizemo-nos no extremo oposto e desen-
volvamos um sentimento que apaga do horizonte a existência de um 
público leitor de jornais. Como quem lança garrafas ao mar, muitas 
vezes escrevemos sem saber sobre nosso destinatário. Queiramos ou 
não, todo jornal para tornar-se viável precisa ser dirigido a um merca-
do de leitores.

É nesse cenário que situamos nosso interesse de investigação. 
Reconhecemos a leitura como um campo teórico relevante no contexto dos 
estudos de jornalismo, partimos em busca de seus fundamentos teóricos 
e centramos esforços na compreensão de certos modos propostos de ler, 
os leitores propostos por aqueles que detêm a produção – que inscrevem 
não apenas um tipo de jornalismo, mas um tipo de mercado editorial4. 
Para dar conta da problemática, apontamos a definição do que temos no-
meado como leitor imaginado, uma figura conceitual dinâmica, negociável 
nas práticas discursivas entre interlocutores, e presente em cada publi-
cação a partir de marcas que servem como operadores nas negociações 
interativas dos sentidos. O leitor imaginado se inscreve em uma postu-
ra epistêmica que compreende a leitura como um processo interacional, 
como negociação de sentidos.

4 Nossa proposição teórica considera, especificamente, o jornalismo de revista. As revis-
tas se apresentam como espaços privilegiados para a observação do leitor imaginado, em 
especial porque assumem, como característica intrínseca, a segmentação– chegando ao 
que Mira (2001) define como “segmentação da segmentação”.  
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 Fundamentos epistemológicos da leitura

a leitura ainda é um dos grandes mistérios que a ciência tenta enten-
der, um campo de pesquisa poroso, fragmentário, essencialmente deve-
dor de diferentes disciplinas5, tanto teórica quanto metodologicamente. 
As reflexões sobre a leitura e o leitor incluem as habilidades cognitivas 
envolvidas no ato de ler (abordagens cognitivo-processuais), a percepção 
da leitura como técnica de decodificação (abordagem estruturalista), a 
condição da leitura como uma prática social (abordagens sócio-históri-
cas e políticas) e a observação da leitura enquanto produção de sentidos 
(abordagens discursivas).

A leitura é uma atividade ao mesmo tempo individual e social. É indi-
vidual porque nela se manifestam as particularidades do leitor: suas 
qualidades intelectuais, sua memória, sua história; é social porque 
está sujeita às convenções lingüísticas, ao contexto social, à política 
(NUNES, 1982, p. 6).

Pensar a leitura exige, portanto, um esforço para além do texto. Em sua 
dimensão individual consideramos, por exemplo, o mecanismo biológico 
humano: “De que forma as coisas vistas, as ‘substâncias’ que chegam atra-
vés dos olhos ao nosso laboratório interno, as cores e formas dos objetos 
e das letras se tornam legíveis?” (MANGUEL, 1997, p. 42). Em nosso apa-
rato cognitivo6, a leitura acontece como processamento (KLEIMAN, 2008; 
PINKER, 2002, 2008) e salientam-se as características específicas do leitor: 
sua biografia particular de leituras e de vivências, recursos cognitivos as-
sociados aos conhecimentos da língua, às capacidades sensoriais, ao re-
conhecimento situacional e às capacidades inferenciais, as competências 
da memória, entre outros. Todos esses elementos se combinam no ato 

5 Cf. Zappone (2001).  
6  O olhar é entendido como referência central da leitura, mas devemos compreender 
essa relação biológica de forma mais ampla: diferentes sentidos são ou podem ser impli-
cados no processo da leitura na perspectiva da significação aqui defendida. Um exemplo 
simples dessa ressalva pode ser observado na leitura em Braile, em que o ato de ler se 
efetiva pelo reconhecimento da textura das marcas no papel; e, em essência, a relação 
primordial da linguagem e do pensamento se dá pela voz, na oralidade. Para aprofundar o 
debate ver Babo (1996).  
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de ler, e o processamento cerebral do que reconhecemos pelos sentidos 
se conforma complexamente, de forma que, “quando há problemas no 
processamento em um nível, outros tipos de conhecimento podem ajudar 
a desfazer a ambigüidade ou obscuridade, num processo de engajamento 
da memória e do conhecimento do leitor que é, essencialmente, interativo 
e compensatório” (KLEIMAN, 2008, p. 16).

A neurociência tem oferecido contribuições importantes para o enten-
dimento da relação entre linguagem e pensamento, em especial com estu-
dos que observam lesões físicas no cérebro e sua relação com as compe-
tências de linguagem7, estudos sobre linguagens artificiais, a compreensão 
das funções cerebrais da memória e observações sobre as práticas de lei-
tura em diferentes suportes. Nesse contexto, o trabalho de Stanislas Deha-
ene (2012) nos parece exemplar. O pesquisador francês tem apontado, a 
partir de experimentos de observação do cérebro em atividades de leitura8, 
que o cérebro possui mecanismos de especialização para cada atividade 
exigida na prática leitora, desde o reconhecimento das formas das letras, 
até o processamento das informações abstratas por elas projetadas. Para 
Dehaene, nosso cérebro não foi geneticamente projetado para ler, uma 
prática social muito recente na história do desenvolvimento humano. A lei-
tura é, ao contrário, uma fabulosa demonstração da plasticidade cerebral. 
Sua teoria da “reciclagem neuronal” procura explicar nossa competência 
leitora como uma adaptação biológica do cérebro aos contextos culturais:

A leitura não é senão um exemplo das atividades culturais surpreen-
dentemente diversas que a espécie humana criou numa dezena de mi-
lhares de anos [...]. Examinando a organização cerebral dos circuitos 
da leitura, veremos a que ponto é falsa a imagem de um cérebro vir-
gem, infinitamente maleável que se contentaria em absorver os dados 
de seu ambiente cultural. Nosso cérebro é evidentemente capaz de 
aprendizagem, sem o que não poderia incorporar as regras próprias 
da escrita latina, japonesa ou árabe [...]. Em todos os indivíduos, em 
todas as culturas do mundo, a mesma região cerebral, com diferenças 

7 Cf. Sacks (2010).  
8 O mapeamento cerebral dos leitores é feito com técnicas avançadas de ressonância 
magnética, eletroencefalografia, magneto-encefalografia, entre outros.  
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mínimas de milímetros, intervém para decodificar as palavras escritas. 
Seja a leitura em francês ou chinês, a aprendizagem da leitura percorre 
sempre um circuito idêntico. (DEHAENE, 2012, p. 19-20).

Os “neurônios da leitura” apontam para a complexidade cognitiva en-
volvida no ato de ler: a escrita é, senão, uma das técnicas de codificação 
cultural inscrita em um espectro mais amplo de linguagens. Assim, diferen-
te do que se possa imaginar em uma primeira aproximação, pensar a traje-
tória da leitura não é observar marcas determinadas na história da escrita.

Ainda que os fenômenos existam em íntima relação, escrita e leitura se 
inscrevem na história humana em caminhos paralelos – relacionados em 
sua essência, mas independentes em suas formas de desenvolvimento. “A 
leitura sempre foi diferente da escrita [...]. A aptidão para ler, na verdade, 
pouco tem a ver com a habilidade de escrever” (FISCHER, 2006, p. 9). A 
leitura é, de certa forma, anterior à invenção da escrita: “Uma sociedade 
pode existir – existem muitas, de fato – sem escrever, mas nenhuma so-
ciedade pode existir sem ler” (MANGUEL, 1997, p. 20). Mesmo que ainda 
fortemente alicerçados em uma cultura oral e manipulando diferentes sis-
temas de códigos e marcações predeterminados9, mas sem corresponder 
a uma “escrita completa”10, diferentes civilizações já exercitavam a leitura: 

“embora as leituras mais antigas fossem talvez de escrita incompleta, eram 
todavia ‘leituras completas’. Ao contrário da escrita, a leitura não pressu-
põe linguagem [verbal]: a leitura é antes de mais nada visual (não-oral) e 
conceitual (não-linguística)” (FISCHER, 2006, p. 16).

Ler implica diferentes níveis de especialização do cérebro: o reconhe-
cimento visual das formas das letras e o reconhecimento fonológico da 

9 A outros modelos de códigos correspondem, por exemplo, entalhes em ossos, arte ru-
pestre, varetas ou contas, bandeiras, fumaça, fogo, os nós de quipo codificados por cores 
dos incas, pictogramas. Todos continham uma significação reconhecida socialmente, ainda 
que não pudessem expressar além de algum aspecto da oralidade. Podem, em alguns ca-
sos, ser considerados formas de escrita, mas não correspondem ao que o autor denomina 

“escrita completa”.  
10 A noção de escrita completa, proposta por Fischer (2006), faz referência à relação direta 
entre os códigos e a significação da oralidade. A escrita, nesse contexto, se verifica completa 
a partir do cumprimento de certos critérios, como: 1) ter por objeto a comunicação; 2) 
consistir em sinais gráficos artificiais realizados em algum tipo de suporte durável; e 3) 
empregar sinais que se relacionem convencionalmente ao discurso articulado oralmente.  
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língua são prioritários – e ambos, se ligam aos contextos culturais em que 
a leitura se insere ao longo de sua história. Santaella (2012) lembra que as 
teorias da leitura sustentam, em geral, uma “visão purista” do conceito – 
estritamente vinculado ao escrito. Entretanto,

[...] desde os livros ilustrados e, depois, com os jornais e revistas, o ato 
de ler passou a não se limitar apenas à decifração de letras, mas veio 
também incorporando, cada vez mais, as relações entre palavra e ima-
gem, entre o texto, a foto e a legenda, entre o tamanho dos tipos gráficos 
e o desenho da página, entre o texto e a diagramação. Além disso, com 
o surgimento dos grandes centros urbanos e a explosão da publicidade, 
a escrita, inextricavelmente unida à imagem, veio crescentemente a se 
colocar diante de nossos olhos na vida cotidiana. Isso está presente [...], 
enfim, em um grande número de situações em que praticamos o ato de 
ler de modo tão automático que nem chegamos a nos dar conta disso 
(SANTAELLA, 2012, p. 11).

Se o código escrito foi “historicamente se mesclando” (SANTAELLA, 
2012, p. 11) ao universo das imagens, e se a conformação da leitura no 
cérebro é complexamente elaborada a partir de diferentes sentidos bioló-
gicos (visão, audição, tato), a expansão do conceito de leitura não parece 
exagerada. Além disso, a concepção atual, comumente compartilhada, de 
que a leitura está amplamente vinculada ao escrito não é reconhecível em 
grande parte da história da leitura.

[Na Antiguidade, por exemplo] O texto escrito era uma conversação, 
posta no papel para que o parceiro ausente pudesse pronunciar as pa-
lavras destinadas a ele. [...] a palavra falada era uma parte intrincada do 
próprio texto [...]. As palavras escritas, desde os tempos das primeiras 
tabuletas sumérias, destinavam-se a ser pronunciadas em voz alta, uma 
vez que os signos traziam implícito, como se fosse sua alma, um som 
particular (MANGUEL, 1997, p. 61).

Além da “leitura oral”, ainda reconhecível em saraus de leitura e em 
áudio-livros, por exemplo, a história da leitura marca os diferentes senti-
dos do ato ler: a leitura de imagens, referência de significação para a maio-
ria iletrada, em toda história da leitura; o desenvolvimento de técnicas 
e tecnologias, da escrita às telas, passando pela impressão; os contextos 
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institucionais e políticos de controle dos textos e o incentivo ao letramen-
to, pela Igreja e pelo Estado; o avanço do mercado de leitura contemporâ-
neo, entre tantos exemplos marcam a complexidade sociológica da leitura 
(HORELLOU-LAFARGE; SEGRÉ, 2010). As continuidades, as rupturas, as in-
venções, as atualizações das práticas de leitura se efetivam na relação coti-
diana das sociedades com as técnicas, as políticas, os interesses, as possi-
bilidades e os recursos associados ao ato de ler, na relação entre autores e 
leitores: “a produção do texto supõe diferentes etapas, diferentes técnicas, 
diferentes operações humanas. Entre o gênio do autor e a aptidão do lei-
tor [...] uma multiplicidade de operações define o processo de publicação 
como um processo colaborativo, no qual a materialidade do textual e a 
textualidade do objeto não podem ser separadas” (CHARTIER, 2002, p. 37).

A leitura é modulada historicamente por regras e valores que se per-
mitem demarcar em contextos cognitivos, sociais, técnicos e políticos, en-
tre outros. A complexidade dos sistemas de circulação de textos, em suas 
diferentes modalidades, em diversos suportes e com diferentes interesses, 
auxiliam na compreensão ampliada da noção de leitura. Discutimos essa 
ampliação conceitual sugerindo a leitura como um processo de negocia-
ção de sentidos – buscando seu fundamento no referencial epistemológi-
co interacionista.

 A leitura como interação significante

Na perspectiva interacionista11, o desenvolvimento biológico e cultural 
das competências de linguagem é constitutiva das capacidades racionais 
humanas, ou seja, é a partir de suas competências semióticas que se orga-
niza o pensamento. Bakhtin diz que o

11 O interacionismo pode ser entendido como uma posição epistemológica, formada a 
partir de diferentes debates presentes no pensamento filosófico e nas ciências humanas. O 
interacionismo se organiza na dispersão de diferentes interesses empíricos (e disciplinas) 
e conjuga a tese mais ou menos geral de que “as propriedades específicas das condutas 
humanas são o resultado de um processo histórico de socialização, possibilitado espe-
cialmente pela emergência e pelo desenvolvimento dos instrumentos semióticos” (BRON-
CKART, 1999, p. 21, grifos originais). Seus principais expoentes, discutidos neste trabalho, 
são MEAD (1967) e seus descendentes teóricos da Escola de Chicago, e BAKHTIN (2010) 
com seus estudos sobre filosofia da linguagem.  
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[...] pensamento, desde a origem, pertence ao sistema ideológico e é 
subordinado a suas leis. Mas, ao mesmo tempo, ele também pertence 
a um outro sistema único, e igualmente possuidor de suas próprias leis 
específicas, o sistema do meu psiquismo. O caráter único desse sistema 
não é determinado somente pela unicidade de meu organismo biológi-
co, mas pela totalidade das condições vitais e sociais em que esse orga-
nismo se encontra colocado (2010, p. 60).

Para o autor é a “expressão” (linguagem) que organiza a atividade men-
tal (pensamento). As pesquisas neuro-científicas contemporâneas suportam 
essa proposta filosófica ao afirmar que “a organização cultural está inextrica-
velmente ligada à de nosso cérebro” (DEHAENE, 2012, p. 22).

Talvez a impressão da infinita variedade das culturas não é senão uma 
ilusão ligada à nossa incapacidade para imaginar formas culturais dife-
rentes daquelas que nosso cérebro nos permite conceber. A leitura, in-
venção cultural recente, pertence desde milênios ao envelope de pos-
sibilidades acessíveis aos circuitos cerebrais. Por detrás da diversidade 
aparente dos sistemas de escrita se movem os mecanismos neuronais 
universais que revelam, como em filigrana, os limites de nossa natureza 
humana (DEHAENE, 2012, p. 22-23).

O processamento da leitura se dá, portanto, de forma complexa: na 
relação entre mente e cérebro. Isso é verdade, entretanto, para todo pro-
cesso comunicativo. Compreender um signo consiste em aproximá-lo de 
outros signos já conhecidos; em outros termos, a compreensão é uma res-
posta a um signo por meio de signos. Esse movimento é o que Bakhtin 
descreve como dialógico – característica essencial da linguagem, princípio 
constitutivo do discurso e condição de sentido:

Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através da 
palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em 
relação à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre 
mim e os outros. Se ela se apóia sobre mim numa extremidade, na outra 
apóia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum do 
locutor e do interlocutor (BAKHTIN, 2010, p. 117).
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É importante observar que esse movimento relacional não precisa se 
dar, necessariamente, entre dois indivíduos – no sentido físico. A essên-
cia do pensamento significante está na internalização de experiências e 
convenções externas advindas do contato social, e a consciência sobre o 
fluxo de sentido envolvido depende da capacidade do sujeito interpretar 
a atitude do outro a partir de seu próprio gesto. Ou, como destaca França 
(2008, p. 76): “O estímulo, na comunicação humana, é um estímulo para 
o outro, mas também para aquele que o emitiu, e provoca uma resposta 
dos dois organismos”. 

No pensamento, os efeitos conceituais continuam sendo os mesmos: 
nós conversamos sozinhos, debatemos nossas opiniões e podemos mudar 
de ideia, criticamos os outros de modo solitário (aprovando ou reprovan-
do condutas), estimulamos e somos estimulados internamente porque 
possuímos a competência de reconhecimento do contexto social.

Esse processo mental compartilhado favorece o aparecimento de uma 
comunidade organizada (o grupo social), com regras de conduta diferen-
tes em determinadas situações e a busca constante do controle dos papéis 
sociais coletivamente distribuídos. O reconhecimento coletivo dos grupos 
sociais se dá a partir do que Mead (1967) chama de outro generalizado12. 
A noção desse sujeito típico e da possibilidade de observação das caracte-
rísticas típicas dos papéis sociais colabora para que a comunidade (o pro-
cesso social) se torne elemento fundamental do pensamento do indivíduo: 

“[...] apenas ao assumir para si a atitude ou atitudes do outro generalizado 
torna-se possível aos indivíduos a existência de um universo de discur-
so, como esse sistema de significados comuns ou sociais” (MEAD, 1967, 
p. 156, tradução nossa13). Nesse mesmo sentido, Bakhtin (2010, p. 116) 
sustenta que

[...] a enunciação é o produto da interação de dois indivíduos social-
mente organizados e, mesmo que não haja um interlocutor real, este 

12 No original: “generalized other”.  
13 No original: “only through the taking by individuals of the attitude or attitudes of the 
generalized other toward themselves is the existence of a universe of discourse, as that 
system of common or social meanings, rendered possible”.  
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pode ser substituído pelo representante médio do grupo social ao 
qual pertencer o locutor. [...] Não pode haver interlocutor abstrato; 
não teríamos linguagem comum com tal interlocutor, nem no sentido 
próprio nem no figurado.

Assim, essa personagem típica (o outro generalizado ou o represen-
tante médio), seja fisicamente presente ou apenas idealizado no proces-
so de uma interrelação significante, corrobora a importância do contexto 
social historicamente situado para a organização do processo comunica-
tivo. Mobilizamos em nosso mundo interior, para exercitar a comunica-
ção, um repertório específico que nos permite antecipações sobre o outro 
com quem negociamos sentidos, temos “um auditório social próprio bem 
estabelecido, em cuja atmosfera se constroem suas deduções interiores, 
suas motivações, apreciações, etc. Quanto mais aculturado for o indivíduo, 
mais o auditório em questão se aproximará do auditório médio da criação 
ideológica” (BAKHTIN, 2010, p. 117).

Nesse sentido se elabora, na perspectiva interacionista, a importância 
da linguagem – capaz de fornecer elementos simbólicos compartilhados, 
reconhecíveis pelo outro em interação e servindo de estímulo para o pró-
prio indivíduo que estimula, pela condição reflexiva. Ainda que inconscien-
temente, somos capazes tanto de perceber como os outros nos veem e de 
nos apropriarmos do que falam de nós, quanto de nos colocarmos no lugar 
do outro e agirmos como ele parece esperar, antecipando gestos.

Lançar olhar sobre a comunicação, na perspectiva interacionista, pres-
supõe observá-la em seu conjunto, nunca a partir de apenas um dos sujei-
tos envolvidos – ou seja, entender a comunicação como essencialmente 
relacional. O panorama interacionista nos permite compreender a leitura 
como negociação de sentidos: a leitura é significação, é a concretização di-
nâmica de um processo de comunicação mediado – em nosso caso pelo 
jornalismo, reconhecido como um discurso particular.
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 O leitor imaginado do jornalismo

o jornalismo pode ser problematizado, entre outras possibilidades14, 
como uma forma particular de organização das representações sociais, a 
partir de um discurso com características específicas. O reconhecimento 
da centralidade do discurso na conformação desses modos de narrar a 
realidade nos permite apontar o jornalismo como um gênero discursivo 
(BENETTI, 2008).

Afirmar o jornalismo como um gênero discursivo é compreender que 
seus significados são propostos e são interpretados segundo um jogo 
de relações que diz, antes de tudo: “Isto é jornalismo”. Ou, de outro 
modo: “Isto que digo é jornalismo” e “Isto que leio é jornalismo”. Sem 
esse primeiro movimento de reconhecimento, que exige que os su-
jeitos envolvidos se reposicionem para ocupar determinados lugares 
de fala e de interpretação, o discurso não consegue instaurar um grau 
mínimo de legibilidade e eficácia. As características que sustentam a 
especificidade do discurso jornalístico, embora complexas, são apren-
didas, internalizadas e reconhecidas pelos sujeitos envolvidos no con-
trato de comunicação (BENETTI; STORCH; FINATTO, 2011, p. 58).

As competências de reconhecimento de si e do outro, e as dinâmicas 
de antecipação das atitudes significantes de um “outro generalizado” (de 
Mead) ou do “representante médio” (de Bakhtin), são manifestações da 
própria reflexividade humana e têm implicações concretas na dinâmica 
interacional do discurso jornalístico: o enunciador15 se posiciona em re-
lação a certo gênero discursivo – mobiliza seus conhecimentos acerca do 
mundo compartilhado, situa a finalidade da comunicação, elabora as an-
tecipações possíveis sobre o leitor, considera as condições materiais e lin-
guísticas de sua fala, e realiza todo esse movimento ponderando sobre as 

14 A pesquisa tem caracterizado o jornalismo também como um campo (BERGER, 1998) 
em relação com outros campos socialmente estabelecidos, como a política, a economia e 
a cultura. Como prática comunicativa (CHARRON; BONVILLE, 2004) ou como uma forma de 
conhecimento (GENRO FILHO, 1987; MEDITSCH, 1992, 2007), a partir da qual temos acesso 
(ainda que parcial e mediado) ao mundo.  
15 O enunciador deve ser compreendido como uma dimensão do discurso. No contexto 
do jornalismo de revista, o enunciador pode ser o jornalista que assina a matéria, mas é 
também o conjunto institucional mais amplo, a publicação e a editora.  
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competências de reconhecimento do gênero por parte do leitor. 
Ao mesmo tempo, o leitor16 assume sua posição considerando esse 

universo contratual (CHARAUDEAU, 2007) proposto pelo enunciador e 
mobiliza, de seu lado, competências e conhecimentos que lhe permitam 
identificar essa ideia de leitor a quem o texto se propõe – negociando 
sentidos com dois sujeitos inscritos no texto, o autor e o leitor imaginado.

[...] o sujeito que fala tem dois horizontes ao longo dos quais se deslo-
ca no processo enunciativo, refletindo sobre si e sobre seu interlocu-
tor. Pergunta-se “quem sou eu para que lhe fale assim?” e pergunta-se 

“quem é ele para que eu lhe fale assim?”. Em contrapartida, o interlocu-
tor lida com outros dois horizontes sobre si e sobre quem lhe fala, per-
guntando-se “quem sou para que ele me fale assim?” e “quem é ele para 
que me fale assim?” (BENETTI, 2008, p. 42).

Enunciador e leitor não visam um outro empírico, mas se relacionam 
com as expectativas sobre o outro, se relacionam com uma figura ima-
ginada, na qual podem mesmo não se reconhecer, mas a partir da qual 
conseguem negociar sentidos e estabelecer relações. O leitor imaginado é 
uma imagem-conceito, uma

[...] realização simbólica, judicativa e sintetizante, “referente a”/”-
caracterizante de” uma determinada identidade ou fragmento dela, 
construída no lugar da alteridade, isto é, na mente de cada pessoa/
grupo/sociedade, por um processo apreciativo que tensiona e com-
para imagens idealizadas e reconhecidas/realizadas, com base em um 
complexo conjunto de impressões, informações, percepções, noções 
e conceitos eco-psico-físico-sócio-culturais (BALDISSERA, 2004, p.10).

A proposição de Baldissera sobre a imagem-conceito corresponde a 
certa disposição significante, momentaneamente estável, de um em rela-
ção ao outro, que considera, em profundidade, as implicações da cultura 
e do imaginário – um processo dinâmico. Para o autor, a cultura e o ima-

16 Da mesma forma, o leitor é mais do que a categoria mais geral do leitor real, que assina, 
compra e empiricamente lê a revista. Entre os “leitores” devemos considerar outros sujei-
tos, como as fontes, os anunciantes, os concorrentes, entre outros.  
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ginário se manifestam como elementos importantes na conformação das 
possibilidades de reconhecimento de uma ideia sobre o outro (em nosso 
caso, uma ideia sobre o leitor, ou o leitor imaginado), tanto pelo enuncia-
dor quanto pelo leitor (real). Essas representações se efetivam a partir da 
mobilização de conhecimentos que circulam em determinada formação 
social – em determinada época e lugar – de modo complexo: os estímulos 
e percepções implicados nos processos de projeção e de antecipação apa-
recem tanto em processos planejados pela identidade (na proposta edito-
rial de uma revista, por exemplo) quanto em processos não-oficiais, e se 
materializam independentemente da vontade do sujeito de comunicá-las.

[...] indivíduo e coletividade negociam, violam-se, constroem-se, trans-
formam-se, deturpam-se, potencializam-se, revigoram-se, negam-se e 
afirmam-se. O indivíduo já não pode ser pensado como passivo, ple-
namente subjugado, como simples receptáculo, por mais que a força 
do imaginário da coletividade possa se exercer sobre ele de maneira 
avassaladora; indivíduo e coletividade interagem na construção do 
imaginário e são por ele construídos; vive-se o/no imaginário (BALDIS-
SERA, 2004, p.75).

O leitor imaginado, nesse contexto, se organiza a partir de certas ante-
cipações que, para além das construções que foram efetivamente plane-
jadas, congregam representações anteriores à concretização do discurso, 
manifestas em competências cognitivas, inserções históricas, certa biogra-
fia dos sujeitos, saberes compartilhados, nas acumulações de conhecimen-
tos enciclopédicos, em postulados silenciosos, estereótipos, nos contextos 
estruturados. De forma mais ampla, essa noção pode ser aproximada com 
a discussão proposta por Paveau (2007) sobre os pré-discursos17.

17 No contexto discursivo, Paveau se apoia nas problemáticas pêcheuxtianas sobre o “pré-
-constructo”, o nível em que as origens do discurso foram esquecidas, onde as sequências 
se encaixam em outras de modo invisível e  ressalta-se certo efeito de evidência prévia – o 
já-lá, o naturalizado. Já em relação às perspectivas cognitivas, e se aproximando do que 
tentamos apontar com respeito às formulações sobre a leitura, Paveau busca se aproximar 
dos recursos da memória, de forma a compreender as contribuições cognitivas nos proces-
sos de recuperação e processamento das informações e suas implicações em inscrições co-
letivas discursivas mais amplas. Como exemplo, a autora procurará problematizar o jogo de 
construções pré-discursivas associadas aos discursos de grandes instituições sociais, como 
a escola e os discursos militares, entre outros.  
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Meu ponto de partida considera que existe uma co-elaboração ao 
mesmo tempo entre as produções discursivo-cognitivas individuais de 
cada um (meus quadros prévios e minha competência discursiva só 
podem ser ativadas em colaboração com as suas) e entre as produções 
individuais e sociais (meu comportamento individual está impregnado 
de social e, correlativamente, os fenômenos coletivos de uma socieda-
de estão marcados pelas inovações individuais) (PAVEAU, 2007, p. 320).

Os pré-discursos18 podem ser entendidos como operadores nas negocia-
ções interativas dos sentidos nos grupos sociais, como conjuntos de quadros 
coletivos não totalmente conscientes, mas ativamente presentes na produ-
ção e interpretação ou na negociação de sentidos em discurso: “[...] são qua-
dros de saber, de crença e de prática que não estão disponíveis apenas no 
espírito dos indivíduos e na cultura dos grupos [...], mas estão distribuídos, 
no sentido cognitivo desse termo, nos ambientes materiais de produção dis-
cursiva” (PAVEAU, 2007, p. 318). Os pré-discursos, as imagens-conceito, dei-
xam rastros materiais, visíveis nas particularidades dos gêneros de discurso.

No contexto do discurso jornalístico, e de seu leitor imaginado, a busca 
por esses rastros deve considerar o que Paveau chama de “ambientes mate-
riais de produção discursiva”. No jornalismo de revista, é o reconhecimento 
histórico da materialidade das publicações que nos permitirá reconhecer as 
marcas do leitor imaginado – as revistas são ambientes (BARNHURST; NERO-
NE, 2002) onde circulam complexos processos de negociação de sentidos, 
condicionados por elementos materiais, sociais e técnicos. Desde as escolhas 
de uma publicação acerca do tipo de papel utilizado para a sua impressão até 
os pontos de vista associados pelos colunistas à revista, todos os elementos 
envolvidos na edição estão de certa forma representados na constituição de 
seu leitor imaginado.

18 O termo pré-discurso foi utilizado por outros autores, em contextos um pouco diferen-
tes dos propostos por Paveau. A autora discute essas aparições do termo (2006), ressaltan-
do as diferenças entre cada uso e o que ela propõe. Em especial, parece-nos importante 
destacar que o pré-discursivo se apresenta com centralidade no contexto dos estudos do 
discurso nas problematizações de Maingueneau (ethos pré-discursivo) (2008) e Amossy 
(ethos prévio) (2008), nos dois casos designando a imagem que o alocutário faz do orador 
antes mesmo da construção do ethos no discurso. Paveau não descarta essas problemati-
zações, mas as assume considerando a necessidade de aprofundamento acerca de como 
esses movimentos prévios se (re)elaboram nas dinâmicas sociais.  
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As notícias compreendem mais do que a soma de seu conteúdo infor-
mativo, que aparece integrado no que chamamos de forma. A forma 
das notícias cria um ambiente; ela convida os leitores a entrar em um 
mundo moldado e matizado para conformar não apenas as preocupa-
ções de designers e jornalistas e os hábitos dos leitores, mas também 
os valores reinantes na vida política e econômica. O jornal oferece 
uma experiência tridimensional, com cenas, sons e cheiros particula-
res que se tornam reconfortantes através de repetidas exposições. Em 
qualquer momento de sua história, a forma das notícias parece natural 
e finge ser transparente – uma ordem de palavras, imagens, e cores 
em páginas e seções, refletindo e contendo eventos que permanecem 
distantes e ainda assim distintamente presentes (BARNHURST; NERO-
NE, 2002, p. 7, tradução nossa19).

Partindo da análise dos jornais diários, os autores defendem que 
cada publicação propõe um modelo normativo do mundo, que não está 
explícito apenas nas páginas de opinião (no verbal), mas também pode 
ser observado de forma implícita nas rotinas de categorização, narração 
e ilustração das informações noticiosas. Da mesma forma que elaboram 
metáforas sobre o mundo, os jornais inscrevem, a partir dessas defini-
ções implícitas – ou “invisíveis”, como nomeia Gruszynski (2000) –, mo-
delos de leitor: “Leitores não leem extratos de textos e imagens. O que 
eles leem é o jornal, o objeto tangível como um todo. Eles entram no 
ambiente das notícias e interagem com suas texturas superficiais e for-
mas mais profundas. Eles não usam as notícias, eles mergulham nelas” 
(BARNHURST; NERONE, 2002, p. 11, grifos originais, tradução nossa20). 

19 No original: “News comprises more than the sum of its informational content, which 
arrives embedded in what we call form. The form of news creates an environment; it invites 
readers into a world molded and variegated to fit not only the conscious designs of journal-
ists and the habits of readers but also the reigning values in political and economic life. The 
newspaper provides a three-dimensional experience, with particular sights, sounds, and 
smells that become reassuring through repeated exposure. At any moment in its history, 
news form seems natural and pretends to be transparent – an order of words, images, and 
colors within pages and sections, reflecting and containing events that remain distant and 
yet distinctly present”.  
20 No original: “Readers do not read bits of text and pictures. What they read is the paper, 
the tangible object as a whole. They enter the news environment and interact with its sur-
face textures and deeper shapes. They don’t use the news; they swim in it”.  
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Aceitando ou não as definições da publicação, os leitores (reais) se rela-
cionam com o leitor imaginado inscrito na edição – em um sentido mais 
amplo, se relacionam com “o jornalismo”, ou seja, reconhecem a confor-
mação histórica do gênero jornalístico.

No jornalismo de revista, as marcas do leitor imaginado podem ser 
observadas a partir de três dimensões mais gerais21: uma dimensão insti-
tucional, que considera as marcas do leitor imaginado indicadas pela voz 
institucional das publicações; uma dimensão publicitária, que entende a 
inserção mais ampla das revistas em um mercado editorial que propõe 
modelos de leitores a partir de perfis de consumo; e uma dimensão edi-
torial, onde estão visíveis as marcas da proposta editorial das redação, no 
exercício cotidiano da produção jornalística. 

A análise sistemática dessas dimensões – a partir de índices de segmen-
tação, das estratégias de divulgação das revistas, dos mecanismos de inte-
ração com os leitores (reais), dos espaços vendidos pela editora ao anúncio 
marcas e bens de consumo, e, em especial, das características do leitora-
do apontadas pela redação em sua construção editorial (textual e visual) 

– pode apontar os rastros do leitor imaginado de determinada publicação. 
Servem, também, para problematizar os modos propostos de leitura e mo-
delos de leitor sugeridos pelo jornalismo de revista – e, de maneira mais 
ampla, aponta a possibilidade de questionar mesmo os modos de organiza-
ção do jornalismo, em sua relação mais ampla com o mercado de notícias.

 Considerações finais

nosso trabalho parte do reconhecimento da centralidade do leitor 
para a conformação do jornalismo. Como afirma Amaral (2004), o jorna-
lismo não lança garrafas ao mar. Ao contrário, o jornalismo se estabelece, 
historicamente, marcado pelo reconhecimento e pela legitimidade ofere-
cidos pelo leitor. É essencial observar, entretanto, a relação distanciada 

21 As dimensões de observação do leitor imaginado são resultado de um proposição de pes-
quisa mais ampla, e discutidas em profundidade em nossa pesquisa de doutoramento, “O lei-
tor imaginado no jornalismo de revista: uma proposta metodológica”, defendida no PPG em 
Comunicação e Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (STORCH, 2012).  
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e deficitária que, neste campo, pesquisa e prática estabelecem com seu 
interlocutor. Entendemos que é necessário, para conhecer o leitor con-
temporâneo, mapear os modos como a leitura, em sentido amplo, tam-
bém colabora na determinação e na organização da produção jornalística. 
A proposição conceitual do leitor imaginado aponta para a questão dos 
modos propostos de ler e, em consequência, para as propostas de jorna-
lismo inscritas pelo mercado editorial.

O jornalismo contemporâneo, e em especial o jornalismo de revistas, 
se inscreve em um espaço amplo, o do mercado editorial, onde operam 
estratégias comerciais que, de diferentes maneiras, redefinem a prática 
jornalística nas redações. Na relação mais direta com os anunciantes, por 
exemplo, o leitor figura como público-alvo, e as definições de políticas 
editoriais são marcadas, também, pelo estabelecimento de “cartilha” de 
públicos, de modo que publicações de uma mesma editora concorrem 
diretamente nos mesmos nichos de investimento publicitário. A pesquisa 
em jornalismo precisa aprofundar o conhecimento sobre esses processos 
e as implicações de definições comerciais na dinâmica das redações, em 
especial porque o reconhecimento dessas práticas afirma muito sobre a 
organização do jornalismo contemporâneo. 

O leitor imaginado se apresenta como uma categoria conceitual rele-
vante para a problematização dessas questões. O leitor não é apenas um 

“outro” para quem se produz notícias, ele é parte da própria concepção 
do que é (ou deveria ser) o jornalismo. Considerar a leitura a partir dos 
processos de produção das notícias possibilita ampliar o reconhecimento 
de diferentes conformadores – históricos, sociais, técnicos, humanos – na 
configuração da prática discursa do jornalismo.
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Erva-Mate e seu Potencial Benefício à 
Saúde
Denise Teresinha Antonelli da Veiga1

Os primeiros artigos publicados sobre os efeitos do consumo da erva-
-mate na promoção da saúde são bem recentes. Entretanto, o consumo da 
erva-mate como infusão e os seus efeitos estimulantes já eram conhecidos 
dos indígenas na época da colonização na região sul da América do Sul.

Atualmente, o consumo se expandiu para países da América do Norte, 
Europa e Ásia; assim como a introdução da erva-mate na confecção de 
bolos, doces e cervejas.

O nome mate vem da palavra mathi, de origem quéchua, que se refere 
ao recipiente na qual a bebida era servida, isto é, o porongo ou cuia. No 
Brasil, também é conhecida como erva-mate, chimarrão, chá-mate e con-
gonha (GOETZ, 2013).

1 Botânica

A planta foi primeiramente identificada no Paraguai, pelo botânico 
francês Auguste de Saint-Hilaire, em torno de 1822, recebendo o nome 
científico de Ilex paraguariensis.

É uma planta subtropical da família das Aquifoleáceas, perene, que 
pode crescer até 18 a 20 metros (figura 1) de altura. Dióica, isto é, unisse-
xuada (uma planta é masculina e a outra é feminina) com folhas sempre 
verdes e coriáceas (aspecto e dureza do couro) de forma ovalada e dentea-
da (figura 2). Suas flores são agrupadas, brancas e pequenas (figura 3) e os 
frutos são de cor violácea (figura 4). A floração ocorre de outubro a novem-
bro com produção de frutos entre março e junho (BRACESCO et al., 2011).

De todas as espécies de Ilex (em torno de 400 espécies), a paraguariensis 
nativa só é encontrada no sul da América do Sul: Brasil, Argentina e Paraguai. 

1  Professora Assistente do Departamento de Clínica Médica - CCS - UFSM.
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No Brasil, a planta está presente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Ca-
tarina, Paraná e, em menor quantidade em São Paulo e Mato Grosso do Sul 
(BRACESCO et al., 2011; HECK, C. I.; DE MEJIA, E. G, 2007).

Figura 1 – Árvore de erva-mate   Figura 2 – Folha sempre verde  
     coreácea ovalada e denteada

Figura 3- Flores brancas e agrupadas Figura 4 – Frutos com coloração 
violáceas

2 Processamento e consumo da erva-mate

A erva-mate não é consumida in natura. Suas folhas e ramos sofrem 
vários estágios de processamento antes de ser envazada e chegar ao con-
sumidor. Basicamente, o processo se divide em três etapas:

1: sapeco ou branqueamento, 
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2: secagem ou barbaquá e
3: cancheamento ou envelhecimento.
Na etapa do sapeco, as folhas e ramos são aquecidos a uma tempera-

tura de 500◦C, por cerca de 3 minutos diretamente sobre as chamas, que 
serve para interromper a oxidação das folhas e impedir o crescimento de 
micro-organismos.

Na etapa seguinte, a secagem se dá em secadores mecânicos (rotativo 
ou de esteira) com temperatura de 100ºC, por 8 a 12 horas, com a finalida-
de de reduzir a umidade das folhas de 12 para 4,5%.

Na última etapa do processo, o cancheamento, as folhas e ramos secos 
são triturados, peneirados e permanecem armazenados em torno de 12 
meses, a fim de acentuar o sabor da erva-mate (figura 6) (HECK, C. I.; DE 
MEJIA, E. G, 2007; ESMELINDRO et al., 2002).

Figura 5 – Etapas do rocessamento da erva-mate

As infusões de erva-mate podem ser consumidas de varias maneiras: 
com água quente, na forma de chimarrão e chá mate ou com água fria, 
como tererê ou chá gelado. As folhas verdes usadas para chimarrão e 
tererê são secas e esmagadas, já para uso no chá mate, as folhas são 
tostadas e fermentadas (GAMBERO; RIBEIRO, 2015). No sul do Brasil, o 
consumo, em sua grande maioria, é na forma de chimarrão. O chá mate e 
o tererê são mais consumidos na região sudeste e centro-oeste do Brasil.

O maior produtor mundial de erva-mate é a Argentina, seguido do 
Brasil e Paraguai. Entretanto, o Uruguai tem o maior consumo per capita – 
6-8 kg/pessoa/ano, seguido da Argentina com 5 kg/pessoa/ano. No Brasil, 
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70% da população dos três estados do sul consomem mate diariamente, 
com cerca de 3-5 kg/pessoa/ano (HECK; DE MEJIA, 2007).

3 Preparo do chimarrão

Para a erva-mate chimarrão, a Portaria nº 234, de 25 de março de 
1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA, 
2016), define seguintes padrões:

Padrão Nacional 1 (PN 1) — mínimo de 70% de folhas e máximo de 
30% de outras partes do ramo.
Padrão Nacional 2 (PN 2) — 60% e 40%, respectivamente. Padrão Na-
cional 3 (PN 3) — 50% e 50%, respectivamente.

Para o preparo do chimarrão, cerca de 50g de folhas secas e moídas 
são colocadas em uma cuia ou porongo, preenchendo 1/3 do seu volume. 
No volume livre é adicionada água quente (70-90◦C), formando uma infu-
são parcial, pois parte da erva permanece seca. O extrato aquoso é sorvido 
através de uma bomba de 10-12 cm. A adição de água quente é repetida 
várias vezes. Vinte a 40 ml da bebida fresca são ingeridos a cada vez, sendo 
que muitos consomem de 1-2 litros por dia (BRACESCO et al., 2011; MEI-
NHART et al., 2010).

4 Princípios ativos encontrados na erva-mate

A planta possui uma elaborada composição química bem conhecida. 
Além de possuir fibras, glicose, sacarose e proteínas (ESMELINDRO, et al., 
2004), a erva-mate contêm vários componentes bio-ativos de interesse 
para a saúde humana, como: as xantinas, principalmente a cafeína e a teo-
bromina; os polifenóis, como o ácido clorogênico; os alcalóides como ácido 
cafêico; os flavonóides, representados pela quercetina, rutina e kampferol; 
as saponinas, vitaminas e minerais (Vitamina B1, B2, C, Ca, P, Fe) (2,3,7). 
Acredita-se que as atividades biológicas da erva-mate estão ligadas à grande 
quantidade de polifenóis em sua composição (GAMBERO; RIBEIRO, 2015).

Na tabela abaixo, os principais princípios bio-ativos encontrados na 
erva-mate e seus benefícios à saúde humana (BURRIS et al., 2008).
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Fonte: Burris et al. (2012).

Meinhart et al estimaram a quantidade de xantina e polifenóis na água 
que esteve em contato com a erva-mate, em uma preparação de chimar-
rão. Foram encontrados moderados níveis de cafeína e teobromina e rela-
tivamente altas quantidades de componentes fenólicos. A quantidade de 
cafeína em cem ml de chimarrão equivale a 78g de cafeína encontrada no 
café (HECK; DE MEJIA, 2007). A quantidade de polifenóis é igual a 45,6ml 
suco de uva, 11,7ml vinho tinto, 21 ml de chá verde, 35 ml suco de laranja 
(MEINHART et al., 2010).

Outro estudo aponta que os níveis de polifenóis encontrados nos ex-
tratos de erva-mate são maiores que os do chá verde e iguais ao do vinho 
tinto (BRACESCO et al., 2002).

Alguns fatores derivados do processamento e cultivo podem afetar os 
níveis desses componentes. O teor de cafeína é significativamente reduzi-
do no período de inverno e pela secagem das folhas, provavelmente pela 
degradação térmica que ocorre durante as altas temperaturas nas etapas 
do sapeco e da secagem (ESMELINDRO et al., 2002). Os níveis de minerais 
são maiores quando a planta é cultivada à sombra e nas folhas mais jovens 
(JACQUES et al., 2009). Já os níveis de polifenóis são mais elevados quando 
a planta é exposta ao sol e suas folhas e ramos são coletados nos início da 
safra, entre maio a setembro, especialmente entre os meses de junho a 
agosto (HECH et al., 2008).
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5 Efeitos da erva-mate

Vários estudos em animais e humanos têm demonstrado os efeitos da 
erva-mate sobre os vários sistemas orgânicos: no metabolismo dos lipíde-
os, glicose e obesidade, no sistema nervoso central e cardiovascular, como 
agente antioxidante e anti-inflamatório, e, mais recentemente, sobre o 
metabolismo ósseo.

5.1 Anti-obesidade e metabolismo dos lipídeos e da glicose

Vários estudos in vivo e in vitro demonstram o potencial da erva-mate 
na redução da obesidade e de suas alterações metabólicas associadas, como 
aumento do colesterol, triglicerídeos e glicose, reduzindo as complicações 
cardiovasculares, diabetes tipo II e aterosclerose (GAMBERO; RIBEIRO, 2015).

Estudo cego e controlado em humanos demonstrou redução signifi-
cativa do LDL-colesterol em indivíduos normolipêmicos e dislipidêmicos 
(8,7% e 8,6%, respectivamente) e aumento do HDL-colesterol em 4,4%. 
Em indivíduos que usavam estatinas, essa redução do HDL-colesterol foi 
mais acentuada, em torno de 13% (DE MORAIS et al., 2009).

Em outro estudo conduzido em voluntários diabéticos, os extratos de 
erva-mate preparados na forma de chá reduziram a glicose, a hemoglobi-
na glicada e LDL-colesterol. Nos indivíduos pré-diabéticos, a erva-mate as-
sociada à dieta não reduziu os níveis de glicose plasmática, mas diminuiu 
o LDL-colesterol e os triglicerídeos (KLEIN et al., 2012)

Em ratos tratados com extratos de erva-mate, houve melhora na tole-
rância à glicose, inibição dos estoques de glicogênio no fígado e redução 
da glicação das proteínas (PEREIRA et al., 2012).

Camundongos TSOD (Tsumura Suzuki obese diabetic), um modelo de 
diabete mellitus tipo 2 e síndrome metabólica, foram tratados com extrato 
aquoso de erva-mate por sete semanas. Os níveis séricos de glicose, co-
lesterol total e triglicerídeos foram reduzidos, assim como diminuição do 
tamanho das células gordurosas (HUSSEIN et al., 2011).

5.2 Antioxidante e anti-inflamatório

Estudo de intervenção realizado por Matsumoto e Bastos com mulhe-
res jovens não fumantes, o consumo de 500 ml de chá mate (5g de chá 
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mate) por 15 dias mostrou uma redução nos parâmetros do estresse oxi-
dativo, evidenciada pelo aumento do mRNA das enzimas antioxidantes: 
superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa peroxidade (GPx), 
assim como redução da peroxidação dos lipídeos, através da detecção do 
malondialdeído (MDA) (MATSUMOTO; BASTOS, 2009).

Uma infusão de erva-mate inibiu a expressão da enzima óxido nítrico 
sintase induzida (iNOS) e a cicloxigenase tipo 2 (COX2) em macrófagos tra-
tados com lipopolissacarídeos. Sugere-se que essa ação seja pelo efeito 
sinérgico da quercetina e saponina em concentração encontrada em uma 
xícara de erva-mate (PUANGPRAPHANT; DE MEJIA, 2009).

5.3 Sistema nervoso central

Poucos são os artigos publicados que comprovam a ação estimulan-
te da erva-mate apesar da bebida ser historicamente conhecida por esse 
efeito. Reis sugere que a infusão de erva-mate tenha um efeito semelhante 
a antidepressivo, pois, em experimentos com ratos, percebeu-se redução 
no tempo de imobilidade do nado forçado. Não foram observados efeitos 
ansiolíticos ou ansiogênicos (REIS et al., 2014).

5.4 Sistema cardiovascular

Os estudos a respeito do efeito da erva-mate sobre o sistema vascular 
mostram um efeito vasodilatador, associado ao aumento do óxido nítrico. 
Extratos de erva-mate também reduziram a endotelina e tromboxane B2, 
sugerindo um efeito na função endotelial, em ratos hiperlipêmicos (GAO 
et al., 2013).

Para avaliar os efeitos da erva-mate nas alterações pós-isquêmicas, co-
rações de ratos Wistar foram embebidos em extrato de erva-mate e ob-
servou-se atenuação da disfunção miocárdica provocada pela isquemia e 
reperfusão, através de mecanismos dependentes do óxido nítrico (SCHI-
NELLA; FANTINELLI; MOSCA, 2005).

5.5 Metabolismo ósseo

Recentemente, os efeitos do consumo de erva-mate sobre o tecido 
ósseo têm sido estudados, devido à presença das xantinas em sua compo-
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sição, que poderiam interferir com o metabolismo ósseo. Em um estudo 
transversal com mulheres sedentárias na pós-menopausa que tomavam 
um litro ou mais de chimarrão por cinco anos ou mais, observou-se um au-
mento significativo na densidade mineral óssea na coluna lombar e fêmur 
(9,7% e 6,2%, respectivamente), quando comparadas àquelas que não 
consumiam a bebida, sugerindo um efeito protetor da erva-mate sobre 
o osso em mulheres pós-menopausa (CONFORTI; GALLO; SARAVÍ, 2012).

Em modelos animais de fêmeas senis de ratos Wistar tratadas com 
infusão de doses baixas de chá-mate, por oito semanas, houve correlação 
positiva entre o ganho de massa óssea no fêmur e a capacidade antioxi-
dante medida pela FRAP e correlação negativa com a diminuição da pero-
xidação dos lipídeos medidos pelo MDA, sugerindo um efeito antioxidante 
da erva-mate (BIAGGI et al., 2013). O tratamento com chá mate, por pe-
ríodo menor de quatro semanas, não foi suficiente para reduzir o dano 
oxidativo aos lipídeos; entretanto, a perda óssea foi minimizada e a força 
óssea preservada (PEREIRA et al., 2013).

Em fêmeas jovens de ratos Sprague-Dawley tratadas com infusão de 
erva-mate por noventa dias, houve aumento no volume ósseo naquelas 
com baixa ingesta de cálcio. Entretanto os parâmetros como conectividade 
trabecular e resistência óssea não foram alterados sugerindo que o consu-
mo da erva-mate não tem efeito deletério sobre o tecido ósseo, apesar da 
cafeína existente em sua composição (BRUN et al., 2015).

6 Conclusão

Com a expansão do consumo da erva-mate e sua utilização em formas 
alternativas de consumo, é de extrema importância o estudo de suas ca-
racterísticas e ações biológicas no organismo humano para que possamos 
aproveitá-la, em todo o seu potencial, como alimento funcional, para in-
cremento do bem estar e da saúde humana.
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Idosos Vítimas de Violência Familiar  e 
sua Participação em Grupos Terapêuticos: 
Compartilhar é Preciso
Isabel Vargas Witczak
Marinês Tambara Leite

 Introdução

A violência familiar (VF) contra idosos é uma dura realidade que preci-
sa ser enfrentada no âmbito da saúde pública. Este estudo objetiva refletir 
sobre o papel dos grupos terapêuticos interdisciplinares para idosos no 
enfrentamento a VF. Desse modo, entende-se que tal proposta convida 
para uma abertura a outros saberes, a caminho de um modelo transdis-
ciplinar de abordagem grupoterápica, que incorpore os modos de olhar e 
fazer as múltiplas práxis. O reducionismo simplificador do paradigma line-
ar dá passagem à complexidade novo-paradigmática que implica no “tecer 
juntos” (OSORIO, 2007).

Para Flesch (2013, apud Morais, 2009) a interdisciplinaridade, no cená-
rio da gerontologia tende a romper com a constituição de uma única vi-
são da pessoa idosa, em especial, dos aspectos relativos à saúde. A autora 
aponta que, na área do envelhecimento, a atuação dos profissionais de dife-
rentes áreas do conhecimento deve ser em equipe interdisciplinar. Embora, 
identifica-se modos diferenciados na linguagem, nas metodologias e formas 
de trabalhar com a população idosa por parte dos profissionais de diferen-
tes áreas, uma vez que não há uma padronização de ensino gerontológico.

Nesse contexto, está associada a gerontologia, tomada como um cam-
po multiprofissional e multidisciplinar que visa a descrição e a explicação 
das mudanças típicas do processo de envelhecimento e de seus determi-
nantes genético-biológicos, psicológicos e socioculturais, abrangendo as-
pectos do envelhecimento normal e patológico (SCHWANKE et al., 2009). 
Assim, para a construção desta discussão, dividiu-se este texto em três 
momentos distintos:
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1º) Sobre os grupos terapêuticos, em que é apresentada breve discus-
são conceitual e as possibilidades de atuação interdisciplinar no âmbito da 
saúde pública;

2º) Idoso e violência familiar, na qual se discute a contextualização do 
cenário atual, locais de produção da violência e perfil dos idosos vítimas e 
de seus agressores;

3º) Grupos terapêuticos e acompanhamento de idosos vítimas de vio-
lência, versa acerca de grupos e suas intercorrelações temática, permite um 
vislumbre de formas de aplicação deste recurso no âmbito da saúde pública.

 Sobre Os Grupos Terapêuticos

Aqui se faz necessária uma diferenciação entre grupo e grupo tera-
pêutico. Por grupo entende-se a reunião de duas ou mais pessoas que 
possuem um objetivo comum, estabelecem um padrão de comunicação e 
interação, reconhecem-se participantes e criam laços duradouros, produ-
zindo processsos de identificação e reconhecimento (BOWDITCH; BUONO, 
2002). Já, grupo terapêutico é considerado como abertura de um novo 
espaço de encontro, canal de comunicação, ressocialização e até mesmo 
como um fator social (ZIMERMAN; OSORIO, 2000). E toda a ação terapêu-
tica é o resultado de um cuidado proporcionado advindo da interação cui-
dador-cuidado (OSORIO, 2007). 

Para Osorio (2007), “o grupo terapêutico deve apoiar-se em fatores 
terapêuticos como mecanismos básicos de mudança: instilação da espe-
rança; a universalidade; o compartilhamento de informações; o altruísmo; 
a recapitulação corretiva; as técnicas de socialização; o comportamento 
imitativo; a aprendizagem interpessoal; a coesão grupal; a catarse; e, os 
fatores existenciais” (p. 37-38). 

Guimarães et al. (2008) ressaltam que um dos recursos utilizados como 
forma de tratamento, nos serviços ambulatoriais em saúde mental, é a gru-
poterapia. Nesta, os recursos do psicoterapeuta, do paciente e do grupo 
como um todo, modificam-se por meio da dinâmica processual, modifican-
do também as percepções dos pacientes. A mesma pode envolver diferen-
tes metodologias, que incluem diversas modalidades grupais em distintos 
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enquadramentos. Os serviços públicos de saúde ainda precisam avançar 
muito nas práticas terapêuticas grupais, como forma primordial de incluir 
as pessoas nas Políticas Públicas de Saúde.

Em um estudo realizado em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 
de uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul, Bellenzani et al. (2009) 
verificaram a aplicabilidade dos princípios básicos do Sistema Único de 
Saúde (SUS) no atendimento aos usuários desse serviço, e concluem que:

do ponto de vista terapêutico e psico-educativo, em grupo as pessoas 
podem reconhecer papeis e identidades - em sua dimensão coletiva e 
histórica - questioná-las, (re)significá-las e, portanto, reconstruí-las na 
medida em que sejam opressivas, excludentes, estereotipadas ou res-
tritivas à cidadania. [...] Seu potencial está em promover discursividade, 
diálogo, (re)construção de si, das identidades, das interações sociais e 
da realidade vivenciada. Nos CAPS, esse potencial deve ser colocado a 
serviço do projeto sócio-terapêutico de cada usuário e da coletividade 
envolvendo usuários, familiares, trabalhadores e comunidade (s/p).

Assim, emerge um questionamento importante: o grupo terapêutico é/
pode ser potencializador ou não de mudanças para os sujeitos participan-
tes? Em caso de uma resposta positiva, tal grupo teria por função primor-
dial “o ato de acolher, receber com cortesia, tomando em consideração 
e escutando atentamente a pessoa humana que procura o serviço para 
prestar cuidados relativos à demanda referente à sua problemática sócio 
existencial e de saúde mental” (VEIGA FILHO; NÓBREGA, 2004, p. 376).

E, em caso de uma resposta negativa, a individualização pelo fracas-
so ou a culpabilização associada ao sofrimento faz com que “a realidade, 
quando mascarada em um processo ideológico consistente, leva as pes-
soas a uma compreensão errônea de sua própria condição ou inserção 
no mundo, tornando-se ilusória quando faz promessas que não consegue 
cumprir. Assim [...] reforçam e sustentam relações de dominação” (WI-
TCZAK, 2009, p. 30).

E tais mecanismos, positivos e negativos, presentes nos grupos terapêu-
ticos, podem mascarar ou desmistificar realidades de sofrimento e exclusão, 
como os associados à violência familiar e ao envelhecimento. 
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 Idoso e violência familiar

Os censos demográficos vêm apontando para um aumento significa-
tivo da população idosa no mundo. Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) a pessoa é considerada idosa a partir dos 60 anos de ida-
de, em países em desenvolvimento e 65 em países desenvolvidos. Esse 
novo perfil demográfico é resultante da combinação de dois fenômenos 
populacionais: o aumento da expectativa de vida e a redução das taxas de 
natalidade. Mudança essa que ocorre há mais tempo nos países desen-
volvidos e em um ritmo mais acentuado. Em 2011 a população idosa no 
Brasil chegou a 23,5 milhões de pessoas, ou seja, aproximadamente 12% 
da população brasileira. Em vinte anos houve um crescimento de mais de 
100%, uma vez que em 1991, havia em torno de 10,7 milhões de pessoas 
idosas (IBGE, 2010). 

Essa perspectiva da longevidade dos indivíduos decorre do sucesso 
de conquistas no campo social e da saúde. Ohlweiler et al. (2010) apon-
ta contradições na forma de ver estas questões. Se, por um lado o enve-
lhecimento, como um processo, representa novas demandas de serviços, 
benefícios e atenções que se constituem em desafios para governantes e 
para a sociedade presente e do futuro. Por outro lado, evidencia que esta 
mesma sociedade é carente de programas preventivos nas questões do 
envelhecimento e de serviços que tratem adequadamente os problemas 
dos idosos sob o ponto de vista físico, psíquico e social. Isto resulta, de 
fato, na ausência de condições de apoio familiar, da pobreza material e da 
inexistência de programas e serviços de instituições sociais que acentuam 
as fragilidades próprias do envelhecimento.

No entanto, o Brasil tem avançado nas discussões e proposições espe-
cíficas para esta população, como as que resultaram na Política Nacional 
de Saúde do Idoso (Portaria GM/MS nº 1.395/1999, revisada pela Portaria 
GM/MS nº 2.528/2006), que reafirmou os seus princípios no âmbito do SUS. 
Esta, reforçada por publicações posteriores, apresenta como principais di-
retrizes: 1- a promoção do envelhecimento saudável; 2 - a manutenção da 
autonomia e da capacidade funcional; 3 - a assistência às necessidades de 
saúde do idoso; 4 - a reabilitação da capacidade funcional comprometi-
da; e, 5 - o apoio ao desenvolvimento de cuidados informais (BRSIL, 2006). 
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Também, a criação do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.471 de 01 de outubro de 
2003, que “é um microssistema legal muito avançado e cujos direitos nele 
inseridos devem ser efetivados por políticas públicas, propostas e executa-
das pelos administradores públicos” (RITT; RITT, 2008, p. 101).

Vale salientar que com o envelhecimento populacional, esse grupo so-
cial possui características próprias, em que diversos fatores contribuem 
para que elas ocorram. Assim, pode-se destacar a feminização do enve-
lhecimento e o número de pessoas idosas vivendo sozinhas (mais de 6,7 
milhões), em que desse conjunto, 40% são mulheres; a importante contri-
buição da renda das pessoas idosas para compor o aporte financeiro total 
da família em pelo menos 53% dos domicílios; mais idosos residindo na 
área urbana dos municípios; redução da parcela da população idosa vi-
vendo em pobreza extrema, sendo que as menores proporções de idosos 
pobres se encontram na Região Sul; aumento de famílias intergeracionais 

– esse fenômeno é decorrente do incremento da esperança de vida, mas 
também de novas configurações do mundo produtivo contemporâneo; au-
mento da proporção de pessoas idosas que recebe benefícios, tanto no 
campo como na cidade; a maioria dessa população é ativa; elevado per-
centual de idosos é analfabeto, sobretudo no campo (BRASIL, 2014).

Na contramão desse processo, os estigmas sociais vinculados a velhi-
ce e ao idoso ainda são recorrentes no senso comum e invadem a percep-
ção de todos de forma intensa, o que mantem e reproduz estereótipos so-
bre essas pessoas. Mesmo que neguem, muitas famílias não sabem o que 
fazer e como lidar com os “vovozinhos e vovozinhas” que compartilham 
cada vez mais os espaços domésticos, necessitando de cuidados diferen-
ciados. Os idosos também não sabem como lidar com estas questões, co-
locando-se, muitas vezes, como “um peso” que a família precisa carregar. 
Esta realidade muda um pouco quando os idosos sustentam economi-
camente suas próprias famílias, quando passam a ser reconhecidos no 
papel de provedores ou, também, simplesmente ser explorados por seus 
familiares. (WITCZAK; WITCZAK, 2010).

O crescimento da população idosa traz consigo, também, um acrés-
cimo nos casos de violência e abandono (CAETANO, 2012). Embora o Es-
tatuto do Idoso, Lei nº 10471 de 01 de outubro de 2003, tenha definido 
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medidas de proteção às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, os 
índices de violência ainda permanecem elevados (BRASIL, 2003). A Lei No 
12.461 de 26 de julho de 2011 reformulou o artigo 19 do Estatuto do Idoso 
destacando a obrigatoriedade da notificação dos profissionais de saúde, 
de instituições públicas ou violência contra pessoas idosas. O Estatuto do 
Idoso estabelece, em seu cap. 19, § 1, que violência contra idoso é qual-
quer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause 
morte dano ou sofrimento físico ou psicológico (BRASIL, 2003).

A OMS define violência contra a pessoa idosa como sendo um ato 
violento único ou repetido, ou a não realização de uma ação adequada, 
que possa acarretar ou acarrete risco, com prejuízo da integridade física e 
emocional, que ocorre no espaço de qualquer relacionamento, em espe-
cial, dos filhos, cônjuges, parentes, cuidadores, comunidade, em que haja 
uma expectativa de confiança, que cause mal ou aflição a uma pessoa mais 
velha (OMS/WHO, 2002).

Em relação a esta problemática o Brasil o Governo Brasileiro mantem 
a Secretaria de Direitos Humanos e nela o Departamento de Ouvidoria 
Nacional dos Direitos Humanos que, entre outros serviços, registra as 
denúncias de maus tratos contra idosos. Assim, os dados do Disque 100 
mostram que de janeiro a maio de 2012 foram registrados 7.253 denún-
cias de maus tratos a idosos. Em 2011, no mesmo período, foram 2.342 
denúncias (CAETANO, 2012).

Em estudo realizado por Meira, Gonçalves e Xavier (2007), com relatos 
orais de cuidadores de idosos doentes e fragilizados, visualizou-se como 
fatores de risco de violência contra idosos as séries repetitivas de violência 
intrafamiliar; presença de transtornos mentais e dependência química em 
integrantes da família; dependência de outrem para realização dos cuida-
dos da vida diário por parte da pessoa idosa; dificuldades socioeconômi-
cas; estresse ou cansaço do familiar cuidador; isolamento social e idade 
avançada do idoso; inexistência de rede de suporte à família. Tais situa-
ções expõem os idosos a uma maior vulnerabilidade e, consequentemente, 
favorecem para a ocorrência de violência na família.

O cenário acima é mais permissivo a violência familiar ou doméstica 
(VF) contra o idoso. Esta pode ser tanto física quanto moral, geralmente 
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envolvendo ambas as formas, mas que tem um fator muito relevante: é 
praticada por alguém que se ama. E esse é o grande dilema envolvendo as 
pessoas que se encontram em relações como esta, invadidos que são por 
diferentes sentimentos contraditórios que aumenta ainda mais o seu so-
frer. Essa discussão busca dar visibilidade a estas questões que envolvem 
os idosos em uma dinâmica familiar marcada pela violência.

A VF tem sua produção vinculada a este contexto, sendo também asso-
ciada, segundo Silva (2006) a “um padrão repetitivo, cíclico, de controle e 
de dominação, do que um ato único de agressão física. Ao contrário, esse 
padrão ou ciclo pode durar muitos anos e aumentar a intensidade com o 
passar dos anos” (p. 56). O autor ressalta que a VF costuma apresentar-se 
em três fases distintas: um tensionamento nas relações interpessoais, se-
guido pela agressão em si e uma possível reconciliação. Esta dinâmica da 
VF geralmente acaba por se tornar cíclica, visto que a reconciliação entre 
agredido e agressor pode gerar no segundo a impressão que a violência é 
algo aceitável (e que, portanto, pode ser repetida) e, no primeiro pode le-
var a perda da confiança, o que torna impossível perdoar verdadeiramente, 
restando sempre um gérmen para o início de um novo tensionamento. Se 
a pessoa idosa for a agredida, pode-se acrescentar o medo da solidão e do 
isolamento. E, se além de idosa esta for dependente financeiramente, ge-
ra-se ainda uma maior submissão e um silêncio incondicionais, por medo 
do abandono total. É necessário ressaltar também a ambivalência dos sen-
timentos presentes nesta relação, pois o agressor é sempre uma pessoa 

“amada”. Restando sempre a esperança de que um dia “ele possa mudar” 
ou “voltar a ser o que era” (WITCZAK; WITCZAK, 2010, p. 34).

Em relação as condições e caracterização do agressor, tem-se que co-
mumente ele vive com a vítima no mesmo espaço doméstico; os filhos são 
dependentes economicamente de seus pais idosos; as pessoas idosas de-
pendem de familiares para manter-se e sobreviver; o uso de substâncias psi-
coativas por parte dos integrantes da casa; fragilidade nos vínculos afetivos; 
isolamento social dos familiares e da pessoa em idade avançada; agressivi-
dade por parte da pessoa idosa nas relações com seus familiares; histórico 
de violência intrafamiliar; cuidadores terem suportado violência doméstica, 
sofrerem de depressão ou algum tipo de sofrimento mental (BRASIL, 2014).
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Micheletti et al. (2011) em uma revisão sistemática da literatura pro-
duzida sobre a violência praticada contra idosos, afirmam que embora 
haja reduzido número de estudos sobre violência contra o idoso, a vítima 
comumente é mulher, com baixo poder aquisitivo, com mais de 75 anos de 
idade, dependente de cuidador para realizar as tarefas da vida diária e em 
situação de fragilidade e vulnerabilidade física e emocional. Por sua vez, 
o agressor usualmente é um filho ou cônjuge, que faz uso de substância 
psicoativa e possui uma relação conflituosa com a pessoa idosa.

Quanto a forma de violência o estudo, de Micheletti et al. (2011) apon-
tou que os maus-tratos físicos foram os mais presentes seguidos da vio-
lência psicológica. Esta última, mesmo comum, é de difícil identificação e 
se processa de modo silencioso e contínuo. Vale salientar que a violência 
psicológica ocasiona a desvalorização da pessoa idosa e causa resultados 
negativos em sua saúde mental, podendo ser evidenciados mediante o sur-
gimento de  transtornos psíquicos como depressão, síndrome do pânico, 
distúrbios alimentares e do sono, entre outros.

 Grupos terapêuticos e acompanhamento de idosos vítimas  
 de violência

Em relação aos estudos que versam sobre o acompanhamento da pes-
soa idosa que sofreu agressão ppor familiar, identifica-se na literaura que 
o atendimento individual às vítimas é principal forma de cuidado. Além 
disso, atuação dos profissionais de saúde está restrita à prática de enca-
minhamentos (LOURENÇO et al., 2012). Está associada a comportamentos 
de familiares que geram privação de autonomia, desrespeito por parte dos 
netos, abandono ou negligência (WANDERBROOCKE; MORÉ, 2012). Os da-
dos levantados confirmam estudos que apontam que a maioria dos casos 
de agressão contra a mulher ocorre em seus próprios lares. E que o uso 
de álcool e drogas e a presença de violência anterior nas famílias podem 
ser apontados como fatores de risco para a perpetuação do fenômeno 
(GADONI-COSTA et al., 2011).

Mas há, também, diferentes estudos que demonstram a importância 
dos grupos terapêuticos para o cuidado e acompanhamento de pessoas 
vítimas de violência familiar. Costa (2011) realizou uma pesquisa a respeito 
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da participação de famílias em um grupo multifamiliar com adolescentes 
ofensores sexuais, porém sem especificar faixas etárias e suas peculiarida-
des. A eficácia deste modelo de atendimento é reconhecida, pois diminui 
os índices de reencarceramento e de recidiva de atos infratores. Foram ava-
liadas sete famílias por meio de entrevista realizada com as mães ao final 
da última sessão. A análise de conteúdo das entrevistas configurou três zo-
nas de sentido: (1) a experiência de participar do grupo; (2) enfrentamen-
to do tema da violência sexual; (3) as mudanças ocorridas nas interações 
familiares. A partir desta análise, observaram ocorrência de mudanças nas 
relações familiares, apesar da dificuldade e do sofrimento em discutirem 
esta temática. Por fim, foi verificado que a intervenção em grupo contem-
pla a dimensão do sofrimento de todos. Além disso, favorece a aproxima-
ção afetiva, ameniza o contexto de punição ao adolescente, a vergonha e 
o isolamento da família e do adolescente em relação à comunidade e à 
família extensa.

No ano de 2010, três diferentes estudos foram realizados especifican-
do o cenário da violência contra o idoso nos municípios de Curitiba, Rio de 
Janeiro, Brasília, Recife e Manaus. Em um deles, Souza e Valadares (2010) 
investigaram aspectos da atenção à saúde mental ofertada à pessoa idosa 
vítima de violência utilizando a abordagem de triangulação de métodos 
a partir da análise de dados secundários, informações de questionários e 
entrevistas individuais e em grupo. Definiram entre o público-alvo profis-
sionais e gestores da atenção à saúde mental a consonância das práticas 
desenvolvidas nos serviços em relação às políticas que regem a atenção 
à saúde mental e as dirigidas às pessoas idosas vítimas de violência. En-
tre os resultados destacam-se: a disparidade dos registros de atendimen-
to de idosos entre as unidades hospitalares (22,3%) e extra-hospitalares 
(0,4%); a ausência de informações sobre o atendimento de idosos vítimas 
de violência; e a incipiente percepção dos profissionais quanto à violência 
como objeto de intervenção da saúde. Concluiram pela necessidade de 
maiores investimentos públicos; na melhoria da qualidade da informação; 
na adequação da estrutura física dos serviços; na capacitação/habilitação 
dos profissionais para atenderem às especificidades de saúde do idoso. No 
aspecto da violência, observaram a necessidade da adoção de ações de 
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prevenção e atenção dos transtornos mais frequentes em idosos. 
Em outro, realizado por Souza e Correia (2010), apresenta uma me-

todologia de construção de 70 indicadores avaliativos da implantação da 
Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Vio-
lências, das políticas de saúde dirigidas ao idoso e de Saúde Mental foco 
da pesquisa Análise Diagnóstica de Sistemas Locais de Saúde para Atender 
aos Agravos Provocados por Acidentes e Violências contra Idosos, para os 
níveis de atendimento pré-hospitalar, hospitalar, reabilitação e CAPS. Res-
saltam os serviços CAPSad que realizam atividades de atendimento grupal 
(grupo operativo, terapêutico, atividades socioterápicas, grupos de orien-
tação, atividades de sala de espera, atividades educativas em saúde) [...] 
que proporcionam ações de estímulo à participação das pessoas idosas 
em grupos da terceira idade, conselhos comunitários, clubes; atividades 
de identificação e reconhecimento da rede de suporte social para a pessoa 
idosa; e que informam sobre direitos dos idosos (p. 2760). 

Ainda, um terceiro, conduzido por Ribeiro e Barter (2010), descreveu a 
estrutura e caracterizou o atendimento prestado por serviços de reabilita-
ção que atendem idosos vítimas de acidentes e violência, baseando-se nas 
principais políticas públicas de saúde dirigidas à população idosa no país. 
Foram entrevistados gestores e profissionais sobre fluxo, caracterização 
e especificidades do atendimento ao idoso, redes de proteção, avaliação 
dos serviços e sugestões. Concluiram que o atendimento de reabilitação 
apresenta fragilidades na implantação das políticas públicas e na inserção 
do tema da violência. Em que [...] a equipe precisa ter sensibilidade para 
perceber tais questões, demonstrar apoio e disponibilidade para atender 
oes idosos e incentivá-los à troca de experiências em grupo (p. 2736) [...] 
e no que se refere às questões mais específicas ao atendimento da pessoa 
idosa, como uso de protocolos de atendimento, atividades de reinserção 
na vida comunitária, promoção do autocuidado, fomento da rede de so-
lidariedade para idosos frágeis e sua família e estímulo à participação em 
grupos (p. 2739).

Em complementaridade aos estudos acima, Freitas e Teófilo (2010) 
avaliaram o Projeto Disque Idoso em Sobral (Ceará), utilizando o Método 
de Avaliação Construtivista de Furtado, em uma abordagem integradora 
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(inter, multi e transdisciplinar) e intersetorial. Realizaram grupos focais 
com representantes dos setores da saúde, assistência social, justiça e ido-
sos, tanto beneficiados pelo projeto como outros que contribuem para 
seu desenvolvimento. Com diferentes percepções, a equipe de profissio-
nais entende que a eficácia de suas ações é limitada, o projeto deve buscar 
atuação intersetorial se pretende atingir assistência integral e, finalmente, 
para os idosos este é visto como válido e precisa se consolidar no município. 

Já, Wanderbroocke e Moré (2013) descrevem a abordagem profissio-
nal da violência familiar contra idosos em uma unidade básica de saúde 
(UBS) em uma capital da Região Sul do Brasil. Trata-se de pesquisa com 
dados coletados por meio de observação participante com registro em 
diário de campo e entrevistas. Os dados apontam para dificuldades dos 
profissionais de identificar situações de violência e crenças relacionadas 
à impossibilidade de enfrentá-la. Em termos institucionais, os dados indi-
cam fatores que desfavorecem a detecção e acompanhamento dos casos 
como a menor ênfase no trabalho interdisciplinar e rotinas voltadas para 
a saúde física. 

 Conclusão

Este escrito enfatiza a importância dos grupos terapêuticos para o tra-
balho com idosos vítimas de violência familiar. Nesta modalidade de aten-
dimento, a dignidade do ser humano e o conceito de saúde podem ser 
amplamente trabalhados. A inserção dessas pessoas nestes espaços, deve 
promover a inserção social e reestabelecer condições para a sua cidadania. 
Mais especificamente, produz-se a possibilidade de ressignificar o sofri-
mento a partir das vivências grupais e das experiências compartilhadas. 
Desse modo, poderá haver o rompimento da dualidade individualização/
estigmatização do sofrer.

Os estudos demonstram que existem iniciativas de atendimento nesta 
perspectiva, mas que ainda são insuficientes para a demanda sempre cres-
cente que se apresenta aos diferentes serviços públicos de saúde. E nem 
sempre o que é ofertado está especificado para a população idosa, ain-
da mais as vítimas de violência familiar. Sabedora de que o atendimento 
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em grupos terapêuticos, como aqui discutido, acontece depois de um ou 
vários atos violentos perpetrados, é necessário também que se invistam 
fortemente em políticas públicas de apoio a esta parcela da população e 
de investimentos maiores em educação e suporte familiar para que esta 
realidade possa, em algum momento, ser modificada.
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